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APÊNDICE
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Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.
Processo n.º 114/04 -30.
Recorrente: Gabriel Rosa Reis.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Gabriel Rosa Reis vem deduzir reclamação para a conferência do 
despacho de fls. 264, alegando, em síntese, que o Tribunal Central 
Administrativo não reparou qualquer agravo mas, apenas, supriu uma 
das nulidades invocadas – a da falta de fundamentação de facto – pelo 
que se mantêm erectas as demais questões levantadas no recurso: a da 
competência daquele tribunal e a nulidade do acórdão expressa, quanto 
à mesma, por falta absoluta de fundamentação e, bem assim, erro de 
julgamento quanto à “aplicação dos critérios de apuramento da matéria 
colectável por recurso a métodos indiciários” e omissão de pronúncia.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à pertinente decisão.
Segundo se mostra dos autos, a ora reclamante deduziu impugnação 

judicial contra a liquidação de IVA dos anos de 1989 a 1992, que foi 
julgada “totalmente procedente”, “anulando -se, em consequência, os 
actos tributários impugnados”.

Da sentença, foi interposto recurso pela Fazenda Pública, para o 
Tribunal Central Administrativo, que, provendo -o, revogou aquela, 
julgando improcedente a impugnação judicial.

Foi então a vez de recorrer a impugnante para este Supremo Tribunal 
Administrativo sustentando, em síntese, a incompetência do TCA em 
razão da hierarquia e a falta absoluta de fundamentação de facto e de 
direito, no ponto, da decisão, bem como erro de julgamento e omissão 
de pronúncia.

Sob promoção do Ministério Público, neste STA, “considerando a 
nulidade arguida na 4.ª/5.ª [leia -se 5.ª/6.ª] conclusões como fundamento 
de recurso (absoluta falta de especificação dos fundamentos de facto 
e de direito da decisão)”, foram então os autos devolvidos ao TCA, 
“nos termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 744.º do Código de 
Processo Civil”.

Ora, o TCA, em cumprimento do decidido, proferiu uma decisão, 
acrescentando o inciso “2.1 – Remetemos para os termos da decisão 
da 1.ª instância em matéria de facto, de acordo com o disposto no n.º 6 
do artigo 713.º do Código de Processo Civil” – fls. 250 in initio – com 
o que procurou apenas suprir a nulidade.

E, ainda, sob promoção do Ministério Público, o Exmo. Relator, 
considerando que aquele segundo aresto reparou o agravo e transitou 
em julgado, “por isso que nenhuma das partes, dele devidamente no-
tificadas, apresentou atinente reacção”, declarou extinta a instância do 
recurso interposto para o STA, por “inutilidade superveniente da lide” 
– sendo este o despacho ora reclamado.

E, contra ele, se insurge o reclamante nos preditos termos: que ne-
nhum agravo foi reparado, antes e apenas se tendo suprido a nulidade 
consistente na falta de fundamentação de facto.

Ora, do exposto já resulta que tal despacho não pode manter -se.

Na verdade, dispõe o artigo 668.º, n.º 4, do Código de Processo 
Civil, que, “arguida qualquer das nulidades da sentença em recurso 
dela interposto, é lícito ao juiz supri -la, aplicando -se, com as neces-
sárias adaptações e qualquer que seja o tipo de recurso, o disposto no 
artigo 774.º”.

Do que resulta que o juiz terá obrigatoriamente de se pronunciar 
sobre a nulidade arguida.

E se aceitar que ela se verifica, terá de a suprir, como terá, ali, de 
“reparar o agravo”.

Caso contrário, sustentará o despacho.
É esse o teor inequívoco da decisão em causa.
O juiz a quo pode, ou não, “reparar a decisão relativamente a nu-

lidades de sentença arguidas em via de recurso”, uma vez que se lhe 
faculta tal possibilidade, como se expressa no relatório do Decreto -Lei 
n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, mas tem obrigatoriamente de se pro-
nunciar sobre as mesmas, suprindo -as ou não (sustentando a decisão), 
mercê da remissão daquele n.º 4 para o artigo 744.º.

O que não desobriga o tribunal superior de conhecer da nulidade, 
caso não seja “reparada” a decisão recorrida, já que o processo lhe “é 
remetido em seguida”  - seu n.º 2 in fine.

Tal como obviamente não o desobriga de conhecer das questões 
levantadas no recurso, não tendo sido reparado o agravo.

Nos autos, resulta inequívoco, como se disse, que nenhum agravo foi 
reparado pois que se manteve a decisão apenas com aquele acrescento, 
remetendo para a matéria de facto fixada na 1.ª instância, como lho 
permite o n.º 6 do artigo 713.º do CPC, expressamente citado.

E remetido em seguida o processo ao STA, tem este de julgar o re-
curso, equacionando as questões nele postas, apenas com excepção da 
predita nulidade de falta de fundamentação de facto, por suprida.

Termos em que se acorda deferir a reclamação, revogando -se o des-
pacho reclamado e devendo os autos prosseguir seus regulares termos.

Sem custas.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007

Assunto:

Recusa do recebimento da petição inicial. Artigo 474.º do 
CPC. Não junção do documento comprovativo do prévio 
pagamento da taxa de justiça inicial. Artigo 108.º, n.º 2, 
2.ª parte, do CPPT.

Sumário:

 I — Não tendo sido junto com a petição inicial o documento 
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial, deve ser recusado o recebimento da petição.
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 II — Porém, se o impugnante não junta tal documento, por 
entender que não o pode fazer por impossibilidade de 
fixação do valor, pedindo a intervenção da AT para 
determinação do valor da impugnação, nos termos do 
artigo 108.º, n.º 2, 2.ª parte do CPPT (o qual determi-
nará o valor da causa), o Mm. Juiz não pode indeferir 
liminarmente o pedido, ordenando o arquivamento dos 
autos, com o fundamento de não ter sido junto o docu-
mento comprovativo referido em I.

Processo n.º 172/06 -30.
Recorrente: VISICARNES I — Comércio e Indústria de Carnes, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. VISICARNES I – Comércio e Indústria de Carnes, SA, com 
sede na Rua Embaixador Teixeira Sampaio, 4, Lisboa, impugnou judi-
cialmente, junto do TAF de Lisboa, as liquidações adicionais de IVA 
de 2001 e 2002.

O Mm. Juiz daquele Tribunal proferiu despacho de indeferimento 
liminar, ordenando o “arquivamento dos autos”.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

A. O Código de Procedimento e de Processo Tributário – art. 108º 
n. 2 – prevê a possibilidade de, quando não for possível determinar o 
valor da acção, indicar a forma para a sua determinação pelos serviços 
da administração tributária.

B. O ora Recorrente requereu a determinação do valor da acção, dados 
os juros entretanto vencidos o que não podia quantificar.

C. Não procedeu ao pagamento da taxa de justiça inicial, porque não 
podia determinar o montante base para o seu pagamento.

D. Tais factos foram referidos na respectiva petição inicial, onde se 
requereu a determinação do valor da acção, para posterior pagamento 
da taxa de justiça inicial.

E. A falta de pagamento da taxa de justiça inicial, quando devida, é 
motivo da recusa da petição inicial pela secretaria, facto que não sucedeu, 
o que fez precludir o direito de, com base na falta de pagamento da taxa 
de justiça inicial, ser indeferido o peticionado.

F. O Código de Processo Civil, artºs 467° nºs. 3 a 5, 474°, 475° e 
476°, estabelecem um regime específico para decisões proferidas com 
base em aspectos formais e preambulares.

G. Ainda que se admita que podia o Juiz arquivar os autos, quando 
eles foram recebidos pela secretaria, sempre seria de aplicar aquele 
regime, concedendo -se ao Autor, o direito de apresentar nova petição, 
o que não sucedeu nos presentes autos.

Não houve contra -alegações.
Subiram os autos a este Supremo Tribunal. Aqui, e após promoção 

nesse sentido do EPGA junto deste Supremo Tribunal foram os autos 
devolvidos à instância, a fim do Mm. Juiz dar cumprimento ao art.  44, 

nºs. 1 e 5 do CPC, referindo -se a eventualidade de uma omissão de 
pronúncia.

O Mm. Juiz manteve a sua decisão, explicitando a sua posição quanto 
aos factos articulados que, no dizer do MP, integram omissão de pro-
núncia. Como veremos depois.

O EPGA emitiu parecer final, defendendo que a decisão é nula por 
omissão de pronúncia.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É do seguinte teor a decisão recorrida:
“Verifica -se que não consta dos autos documento comprovativo do 

prévio pagamento da taxa de justiça inicial, nem documento que ateste 
a concessão de apoio judiciário.

“Na verdade, o documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça inicial deve ser entregue ou remetido ao tribunal com a apre-
sentação da petição inicial pois o pagamento da taxa de justiça inicial 
autoliquidada é condição de promoção de acção (artºs 23° n. 1, 28° do 
CCJ e 467° nºs. 3 a 5 do CPC).

“Nestes termos, determino o arquivamento dos autos, ficando o ex-
pediente incorporado à disposição da autora, no tribunal, para lhe ser 
entregue quando o solicitar”.

Pois bem.
O Mm. Juiz a quo defende que a falta do documento comprovativo 

do prévio pagamento da taxa de justiça inicial gera o arquivamento 
dos autos.

E, na explicitação do seu despacho, confrontado com o facto de ter 
sido pedida a determinação do valor da acção, condição para determina-
ção do montante base para o seu pagamento (conclusões C e D) – tanto 
que na petição inicial se pediu que a impugnante fosse notificada da 
fixação do valor da presente impugnação, como condição do pagamento 
da taxa de justiça inicial – o Mm. Juiz a quo referiu que as “liquidações 
e impostos estão perfeitamente identificados pela impugnante”, pelo 
que “a utilidade económica do pedido não depende aqui de ulteriores 
liquidações a efectuar pela administração tributária”, não se verificando 
assim a situação prevista no art. 108º, 2, 2ª parte, do CPPT.

Nessa medida, porque tomou expressamente posição sobre a questão, 
não pode já falar -se em omissão de pronúncia, por isso que o Sr. Juiz a 
quo se pronunciou agora sobre a questão.

Reconhecida agora essa omissão de pronúncia, o Mm. Juiz iria repetir 
a posição que sufragou nesse despacho de sustentação.

Avancemos então.
Independentemente de saber se isto é ou não assim, o Mm. Juiz a quo 

deveria ter tomado em consideração o pedido formulado pelo recorrente 
nesse sentido, sobre ele emitindo pronúncia.

Tendo igualmente em conta que a falta do documento comprovativo 
do prévio pagamento da taxa de justiça inicial não gera o arquivamento 
dos autos.

Vejamos porquê.
Importa primeiro convocar as normas legais que permitem resolver 

a questão.
Vejamos.
Dispõe o art. 467º do CPC (subordinado à epígrafe “requisitos da 

petição inicial”):
“…
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“3. O autor deve juntar à petição inicial o documento comprovativo 
do prévio pagamento da taxa de justiça inicial ou da concessão do be-
nefício de apoio judiciário, na modalidade de dispensa total ou parcial 
do mesmo.

“4. Sendo requerida a citação nos termos do artigo 478º, faltando, à 
data da apresentação da petição em juízo, menos de cinco dias para o 
termo do prazo de caducidade ou ocorrendo outra razão de urgência, 
deve o autor apresentar documento comprovativo do pedido de apoio 
judiciário requerido, mas ainda não concedido…”.

Dispõe, por sua vez, o art. 474º do CPC (subordinado à epígrafe 
“recusa da petição pela secretaria”):

“A secretaria recusa o recebimento da petição inicial, indicando por 
escrito o fundamento da rejeição quando ocorrer algum dos seguintes 
factos:

“…
“f) Não tenha sido junto o documento comprovativo do prévio paga-

mento da taxa de justiça inicial ou o documento que ateste a concessão 
de apoio judiciário, excepto no caso previsto no n. 4 do artigo 467º…”.

Dispõe igualmente o art. 476º do CPC (sob a epígrafe “benefício 
concedido ao autor”):

“O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a que 
se refere a primeira parte do disposto na alínea f) do art. 474º, dentro 
dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou de distribuição 
de petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, 
considerando -se a acção proposta na data em que a primeira petição foi 
apresentada em juízo”.

Dispõe finalmente o art. 150º -A do CPC (subordinado à epígrafe 
“comprovativo do pagamento de taxa de justiça”):

“1. Quando a prática de um acto processual exija, nos termos do 
Código das Custas Judiciais, o pagamento de taxa de justiça inicial 
ou subsequente, deve ser junto o documento comprovativo do seu 
prévio pagamento ou da concessão do benefício de apoio judiciário, 
salvo se neste último caso aquele documento já se encontrar junto 
aos autos.

“2. Sem prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de 
junção do documento referido no número anterior não implica a recusa 
da peça processual …”.

Estamos agora em condições de dar resposta à questão suscitada 
nos autos.

Questão que tem a ver com a consequência da não comprovação do 
pagamento da taxa de justiça inicial, ao apresentar a petição inicial.

É o que faremos de seguida.
Se nos detivermos sobre o artigo 474º do CPC (excepção feita à norma 

convocada – alínea f) – que será objecto de tratamento autónomo) fácil 
é constatar que a recusa tem a ver com razões, digamos que puramente 
formais, de apreensão imediata.

E nessa medida se justifica que, corrigidas tais anomalias, a petição 
já não possa ser rejeitada pela secretaria.

E como interpretar o citado normativo (alínea f)?
Numa primeira análise da questão, dir -se -ia que a não junção do 

“documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial”, há -de ter a ver com um lapso, concretamente a falta de junção 

desse documento, que não com a omissão de falta de pagamento prévio 
dessa taxa.

A não ser assim, a falta de pagamento da taxa de justiça inicial não 
teria qualquer sanção, interpretação esta que parecerá desmentida pela 
articulação das normas que convocamos, nomeadamente pelo n. 2 do 
art. 150º -A do CPC, conjugado com os artºs. 486º -A, 512º -B e 690º -B 
do CPC. Aqui se prevê que a não junção do documento comprovativo 
do pagamento da inerente taxa de justiça no momento respectivo tem 
uma sanção pecuniária (o pagamento de uma multa de igual montante, 
mas com os limites – máximo e mínimo – aí estabelecidos).

Dir -se -ia menos compreensível que o não pagamento atempado (pré-
vio à propositura da acção) não tivesse qualquer sanção, ao invés do que 
acontece com a entrega de posteriores peças processuais (que determi-
nam o pagamento de multa pela não junção do documento comprovativo 
do pagamento da inerente taxa de justiça no momento próprio).

Mas também se poderá dizer, por certo com mais propriedade, que 
não pode ser essa a consequência.

O entendimento deve ser outro.
Por um lado, porque a lei não estatui que a não apresentação de tal 

documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial tenha 
essa consequência.

Depois porque são coisas diversas a entrega da petição inicial e dos 
articulados subsequentes.

Estes destinam -se a um processo que já decorre.
Aquela reporta -se a um procedimento que ainda se não iniciou.
E agora já se compreende que a consequência da falta de entrega 

do documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça 
inicial, com a petição inicial, tenha consequências diversas da falta de 
junção desse documento no tocante à prática de outros actos processu-
ais, que exijam o pagamento de taxa de justiça (vide n. 2 do art. 150º -A 
do CPC).

Ali haverá a recusa da petição pela secretaria.
Aqui, a imposição de uma sanção pecuniária.
O que tudo vale por dizer que o não comprovativo do pagamento 

prévio à petição da taxa de justiça inicial não possa ter a consequência 
que lhe foi fixada pelo Mm. Juiz a quo.

É pois manifesto que o despacho recorrido não pode manter -se.
Daqui decorre que o Mm. Juiz a quo deverá tomar posição expressa 

sobre o pedido formulado pela impugnante (indicação do valor), profe-
rindo despacho que não seja de indeferimento liminar, pelas apontadas 
razões (não apresentação do comprovativo do pagamento prévio à 
petição da taxa de justiça inicial).

3. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro, 
nos apontados termos, que dê resposta expressa à questão suscitada 
pelo recorrente, e que não seja de indeferimento liminar pelas razões 
referidas no despacho recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 
Lino — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Taxa de demolição. Impugnação judicial. Prazo. Vício de acto 
que aplica norma inconstitucional. Anulabilidade.

Sumário:

 I — A inconstitucionalidade é vício gerador, não de nulidade, 
mas de mera anulabilidade, sempre que não se mostre 
ofendido o conteúdo essencial de um direito fundamen-
tal, que são aqueles que contendem com os direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos [cf. artigo 133.º, 
n.º 1, alínea d) do CPA].

 II — Assim, os actos de liquidação que aplicam normas in-
constitucionais, enquanto integram vício de violação da 
lei por erro nos pressupostos de direito, não são nulos, 
mas meramente anuláveis.

 III — Um acto, que em aplicação da lei ordinária, viola ale-
gadamente o princípio da legalidade tributária não é 
nulo, mas anulável.

 IV — O direito de resistência consagrado no artigo 103.º, 
n.º 3 da CRP, reportando -se à proibição de imposição 
coerciva do pagamento de impostos, apenas reclama a 
admissibilidade da invocação da ilegalidade abstracta 
na pendência do processo de execução fiscal, mas não 
torna nulos os respectivos actos de liquidação, não 
impondo a sua impugnabilidade contenciosa a todo o 
tempo.

Processo n.º 459/06 -30.
Recorrente: ADP — Adubos de Portugal, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal do Barreiro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – ADP  - Adubos de Portugal, SA  -, melhor identificada nos autos, 
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada que absolveu a Câmara Municipal do Barreiro do pedido, 
uma vez que julgou verificada a excepção peremptória de caducidade 
do direito de impugnação judicial, que havia deduzido contra o acto de 
liquidação da taxa de demolição, no montante de 37.021.276$00, dela 
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. O presente recurso é interposto da douta sentença de fls... que, 
julgou procedente a excepção peremptória da caducidade do direito de 
impugnação judicial da recorrente;

2. A impugnante, ora recorrente, interpôs a impugnação judicial do 
acto praticado pela Câmara Municipal do Barreiro de liquidação de uma 
taxa de demolição do montante de 37.021.276$00 (PTE), equivalente 
a 184.661,35 euros, no âmbito do Processo de Demolição n.º DPGU/
DL/12/2000, ao abrigo do Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Licenças Municipais, vigente desde 1 de Janeiro 
de 1999;

3. A impugnante que este regulamento municipal está ferido de ile-
galidade formal e material, por não ter sido publicado no Diário da 
República e que as taxas do ano de 2000 não foram aprovadas pela 
assembleia municipal, além de que a prestação pecuniário exigida pela 
Câmara Municipal do Barreiro não pode ser considerada uma taxa, mas 
sim um imposto, pelo que o regulamento em causa está, também, ferido 
de inconstitucionalidade orgânica;

4. Assim, o acto praticado ao abrigo daquele regulamento é nulo.
5. Porém, a douta sentença recorrida considerou, quanto à prestação 

pecuniário exigida pela Câmara Municipal do Barreiro não poder ser 
considerada como taxa mas, sim, como um imposto, pelo que o dito 
regulamento estava ferido de inconstitucionalidade orgânica, que os actos 
que aplicam normas inconstitucionais não são, por esse efeito, nulos, 
estando submetidos ao regime das invalidades previsto nos art.ºs 133° 
e 135° do C.P.A.;

6. E, por conseguinte, o vício invocado pela impugnante não seria 
o da nulidade (invocável a todo o tempo — art.º 102° n° 3 do CPPT), 
mas sim o da anulabilidade;

7. A recorrente não tem este entendimento, no caso concreto.
8. O acto impugnado – exigência de uma prestação pecuniária deno-

minada pela recorrida de “taxa de demolição”, assente em regulamento 
ferido de inconstitucionalidade orgânica, por, na realidade, aquela taxa 
revestir a natureza material de imposto, ofende o conteúdo essencial de 
um direito fundamental consagrado na Constituição da República — o 
direito de resistência ao pagamento de impostos que não hajam sido 
criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou 
cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei – art.º 103° 
n° 3 da C.R.P.;

9. Este é um direito fundamental, de natureza material e de conteúdo 
histórico do sistema republicano, com fontes na Revolução Francesa;

10. O lançamento de impostos é uma reserva orgânica da Assembleia 
da República e o cidadão tem o direito constitucional de resistência ao 
pagamento destes tributos, nos termos do art.° 103° n° 3 da C.R.P.

11. Nos termos do art.º 17º da CRP, o regime dos direitos, liberdades 
e garantias aplica -se aos enunciados no título II e aos direitos funda-
mentais de natureza análoga, pelo que, em matéria de sistema fiscal ao 
direito constitucional conferido no art.º 103° n° 3 da CRP é um direito 
fundamental do cidadão de natureza análoga aos constantes no título II 
da Constituição;

12. A inconstitucionalidade é vício gerador de nulidade, sempre que 
se mostre ofendido o conteúdo essencial de um direito fundamental 
– art.º 133º n° 1, al. d) do Código do Procedimento Administrativo, o 
que é o caso da impugnação deduzida pela recorrente;

13. Assim, dado que o fundamento da impugnação é o da nulidade do 
acto fundado na inconstitucionalidade orgânica do regulamento muni-
cipal, que ofende o conteúdo de um direito fundamental, a impugnação 
pode ser deduzida a todo o tempo, nos termos do disposto no art.º 102° 
n° 3 do CPPT;

14. A douta sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do 
direito, pelo que deve ser revogada, ordenando -se, consequentemente, 
que conheça do mérito do pedido formulado pela impugnante, a aqui 
recorrente.
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A recorrida Câmara Municipal do Barreiro não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, de acordo com a juris-
prudência desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Foi enviado à impugnante o ofício de fls. 26, datado de 11/12/2000 

que a notifica para pagar a quantia de Esc. 37.021.276 a título de taxa 
de demolição, da Câmara Municipal de Barreiro com data limite de 
pagamento voluntário de 15 dias (Cfr. fls. 26 dos autos e Processo 
Administrativo).

B) Em 19/03/2001 a impugnante deduziu reclamação graciosa da 
liquidação mencionada em A) dirigida ao Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barreiro (Cfr. Processo Administrativo).

C) Por despacho de 14/05/2001 a reclamação graciosa mencionada 
em B) foi indeferida (Cfr. fls. 6 do processo administrativo).

D) Em 01/06/2001 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício 
n° 1338 que notifica a impugnante do indeferimento da reclamação 
graciosa (Cfr. fls. 2 e 3 a 6 do processo administrativo).

E) A presente impugnação judicial foi apresentada em 06/09/2001 
junto do extinto tribunal tributário de 1ª instância de Setúbal (Cfr. 
fls. 1).

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 
saber se a impugnação judicial é ou não tempestiva.

O Mmº Juiz “a quo” considerou -a intempestiva uma vez que, sendo 
os vícios invocados (ilegalidade formal e material do regulamento mu-
nicipal, que não foi publicado no Diário da República, que as taxas para 
o ano de 2000 não foram aprovadas pela Assembleia Municipal e que a 
prestação pecuniária que lhe é exigida não pode ser considerada como 
taxa, mas como imposto, pelo que o regulamento está ferido de incons-
titucionalidade) sancionados pela regra geral da anulabilidade e uma 
vez que a recorrente deduziu reclamação graciosa, que foi indeferida, 
o prazo para dedução da impugnação judicial é o previsto no artº 102º, 
nº 2 do CPPT, a contar nos termos do disposto no artº 279º do CC.

Por sua vez, a recorrente defende a tempestividade da impugnação 
judicial, já que, gerando os vícios apontados nas suas alegações de re-
curso, a nulidade do acto tributário em causa, aquela pode ser invocada 
a todo o tempo (artº 102º, nº 3 do CPPT e 103, nº 3 da CRP).

Mas não lhe assiste razão.
Com efeito e como tem vindo a ser jurisprudência pacífica e reiterada 

desta Secção do STA, a inconstitucionalidade é vício gerador, não de 
nulidade, mas de mera anulabilidade, sempre que não se mostre ofendido 
o conteúdo essencial de um direito fundamental (artº 133º, nº1, al. d) 
do CPA), que são aqueles que contendem com os direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos (vide, por todos, Acórdãos do Pleno de 26/6/95, 
in Ac. Dout. 409 -84 e do Plenário, de 30/5/01, in rec. nº 22.251), o que 
não é o caso dos autos.

Mas já não aqueles que contendam com o princípio da legalidade 
tributária.

Tais actos, violadores de princípio da legalidade tributária, são anu-
láveis, mas não nulos.

Pelo que, não podem ser impugnados a todo tempo, mas só nos prazos 
previstos nas leis ordinárias adequadas.

Por outro lado e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Ad-
junto, no seu douto parecer, citando o Acórdão desta Secção do STA 
de 16/11/05, in rec. nº 736/05, “não é esse o caso do invocado, e cons-
titucionalmente garantido, direito de resistência jurídica ao pagamento 
de impostos (artº 103º, nº 3 da Constituição da República Portuguesa) o 
qual, reconhecendo aos cidadãos o direito de não pagamento de impostos 
quando a sua liquidação e cobrança se não façam nas forma prescritas 
na lei, não é de forma alguma posto em causa pela inconstitucionalidade 
orgânica do regulamento ao abrigo do qual foi efectuada a liquidação.

Antes pelo contrário é o direito de resistência jurídica ao pagamento que 
permite ao contribuinte alegar, na própria execução coerciva, em termos 
de oposição, a inconstitucionalidade da lei, base da liquidação do tributo”.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se os Acórdãos desta Sec-
ção do STA de 9/11/05, in rec. nº 669/05 e de 28/1/04, in rec. nº 1.709/03 
e do Pleno de 22/6/05, in rec. nº 1.259/04.

Deste modo, sendo os vícios apontados ao acto tributário em causa 
sancionado apenas pela regra geral da anulabilidade, o regime aplicável, 
quanto ao prazo para deduzir impugnação judicial, é o do artº 102º, 
nº 2 e não do nº 3 do CPPT, ou seja, de 15 dias após a notificação do 
indeferimento da reclamação graciosa.

Voltando ao caso dos autos, tendo resultado provado que a recorrente 
foi notificada do indeferimento da reclamação graciosa em 1/6/01 e a 
presente impugnação judicial intentada em 6/9/01 (vide als. D) e E) do 
probatório), é patente que esta é extemporânea.

Pelo que a sentença recorrida não merece, assim, qualquer censura.
4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e manter 

a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Emolumentos registrais. Revisão oficiosa da liquidação emo-
lumentar. Pedido do contribuinte. Juros indemnizatórios.

Sumário:

 I — Mesmo quando oficiosa, a revisão do acto tributário pode 
ser solicitada pelo contribuinte, cumprindo à Administração 
Tributária efectuá -la, desde que se verifiquem os seus pres-
supostos legais, como resulta do disposto nos artigos 78.º, 
n.º 6 da LGT e 86.º, n.º 4, alínea a) do CPPT, atentos os 
princípios referidos no artigo 266.º, n.º 2 da CRP.

 II — O «erro imputável aos serviços» a que alude o artigo 78.º, 
nº 1 da LGT compreende não só o erro directamente re-
lacionado com a actividade da Administração (o erro 
de facto, operacional ou material), mas também o erro 
de direito.
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 III — Pedida a revisão oficiosa do acto de liquidação e vindo 
o acto a ser anulado, mesmo que só na impugnação 
judicial do indeferimento daquela revisão, nos termos 
do disposto no artigo 43.º, n.º 3, alínea c) da LGT os 
juros indemnizatórios são devidos a partir de um ano 
após o pedido de revisão efectuado pelo contribuinte.

Processo n.º 523/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Jerónimo Martins, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Lisboa na parte que condenou a Ad-
ministração Fiscal a pagar juros indemnizatórios, sobre a quantia de 
3.331.660$00 (€ 16.618,25), à impugnante Jerónimo Martins, SGPS, 
S.A., desde a data do pagamento indevido até integral restituição, nos 
termos prescritos pelos artºs 43º da LGT e 61º do CPPT, dela vem in-
terpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1ª Em 14 de Maio de 2002, deu entrada na 2ª Secção da Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, requerimento nos termos do artigo 78° 
da Lei Geral Tributária (adiante designada L.G.T.), formulado pela so-
ciedade “Jerónimo Martins, SGPS, S.A.”, peticionando a revisão do acto 
de liquidação de emolumentos registrais, com a consequente restituição 
da quantia de € 16.618,25, acrescida dos juros legais, contados da data 
do pagamento até efectivo embolso.

2ª A sociedade “Jerónimo Marfins, SGPS, S.A.”, em 10 de Janeiro 
de 2003, interpôs recurso contencioso de anulação do acto tributário de 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa, ao abrigo do disposto nos 
artigos 268º, n° 4 da Constituição, 95º, n°s 1 e 2 alínea d) da Lei Geral 
Tributária e do artigo 97º, n° 1 alínea p) do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário.

3ª Os emolumentos objecto do presente litígio, respeitantes à inscrição 
de um aumento do capital no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas, 
foram liquidados pela Conservatória do

4ª Registo Comercial de Lisboa, nos termos dos n.°s 1 e 3 do ar-
tigo 3º da respectiva Tabela de Emolumentos, aprovada pela Porta-
ria 996/98, de 25 de Novembro, com a redução prevista no artigo 52° 
da Lei 127 -B/1997, de 20 de Dezembro.

5ª Por despacho do Meritíssimo Juiz, datado de 22 de Março de 2004, 
foi o recurso contencioso convolado em impugnação judicial.

6ª A douta sentença recorrida julgou o pedido procedente por con-
siderar que o acto de liquidação em causa viola o direito comunitário, 
pelo que a entidade liquidadora foi condenada a proceder à devolução 
da quantia de € 16.618,25, bem como de juros indemnizatórios contados 
desde a data de pagamento até integral restituição.

7ª Não pode a Representante da Fazenda Pública concordar com a 
condenação no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados desde 
a data da liquidação dos emolumentos (20 de Fevereiro de 1999) até à 
emissão da nota de crédito a favor da impugnante.

8ª De facto, nos termos da alínea c) do n° 3 do artigo 43º da LGT, os 
juros indemnizatórios a serem devidos deverão ser contabilizados a partir 
de um ano após o pedido de revisão efectuado pela ora recorrida.

9ª Neste sentido, é abundante a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo, conforme se pode verificar, respectivamente, nos acór-
dãos de 27.10.2004, 22.06.2005, 06.07.2005, 13.07.2005 e 02.11.2005 
proferidos, respectivamente, nos processos n.°s 0627/04, 0322/05, 
0560/05, 0320/05 e 0562/05.

10ª De acordo com a doutrina sufragada nos mencionados doutos 
arestos, com a qual não podemos deixar de concordar “[...] entende -se 
que assim seja pois se podia o contribuinte com fundamento em erro 
imputável aos serviços questionar a liquidação, nos termos do nº 1 do 
mencionado art° 43º, tendo, em tal situação, caso a sua pretensão proce-
desse direito aos juros indemnizatórios contados nos termos do n° 3 do 
art° 61° do CPPT (desde a data do pagamento do imposto indevido até à 
data da emissão da respectiva nota de crédito) se deixou, eventualmente 
passar o pedido de impugnação e se socorreu do mecanismo da revisão 
imediatamente ficou sujeito às consequências deste mecanismo legal é 
que ao solicitar tal revisão é razoável que a AT disponha de certo prazo 
para a apreciar.” (cfr. Acórdão proferido em 2 de Novembro de 2005 
no processo n° 0562/05).

11ª Em abono da tese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo tem também citado doutrina autorizada em matéria administrativa 
e fiscal. Com efeito, lê -se no mencionado douto acórdão “Neste sentido 
pode consultar -se Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4ª edição, 2003, 
notas 2 e 10 quando afirma que no art° 61° se prevê que sejam pagos 
juros indemnizatórios quando a revisão do acto tributário por iniciativa 
do contribuinte se efectue mais de um ano depois após o pedido, se o 
atraso for imputável à Administração Tributária sendo o termos inicial 
de contagem de tais juros indemnizatórios, no caso de revisão do acto 
tributário por iniciativa do contribuinte (fora das situações de reclamação 
graciosa enquadráveis no n° 1 do mesmo art. 43º da LGT), devidos a 
partir de um ano após a apresentação do pedido de revisão, podendo até 
ser contados a partir de momento posterior se o atraso não for imputável 
à Administração Tributária”.

12ª Conclui o citado acórdão:
“E não se descortina qualquer inconstitucionalidade em tal preceito 

legal, na interpretação que se deixa exposta, pois que a opção pela via 
da revisão que tem este regime e não pelo regime do n° 1 do art° 43º 
apenas é imputável ao particular que escolheu aquele caminho e não 
este pelo que não ocorre a inconstitucionalidade defendida da alínea c) 
do n° 2 do mesmo art° 43º da LGT.

Daí que os juros indemnizatórios sejam devidos decorrido um ano 
após o pedido de revisão e não desde a data do pagamento da quantia 
liquidada” (Acórdão desta Secção do STA de 22/6/05, in rec. nº 322/05, 
tirado em caso idêntico).

No mesmo sentido e também tirado em caso idêntico, pode ver -se o 
Acórdão do STA de 29/6/05, in rec. n° 321/05.”.

13. Pelo exposto, entende o Representante da Fazenda Pública que, 
nos termos da alínea c) do n° 3 do artigo 43º da LGT, os juros indem-
nizatórios deverão ser contabilizados a partir de um ano após o pedido 
de revisão efectuado pela ora recorrida, e não desde a data da liquidação 
dos emolumentos (20 de Fevereiro de 1999), conforme foi decidido na 
decisão ora recorrida.
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A recorrida contra -alegou pugnando pela improcedência do pre-
sente recurso e pela manutenção da sentença recorrida, formulando as 
seguintes conclusões:

1. Para além do direito ao reembolso integral dos emolumentos co-
brados, a Jerónimo Martins tem ainda direitos aos juros respectivos, 
como resulta claramente do art. 100°, e também do art. 43°, n° 1, ambos 
da LGT

2. O fundamento legal da obrigatoriedade do pagamento de juros in-
demnizatórios ao contribuinte quando – verificadas as demais condições 
legais – se demonstre que um tributo foi indevidamente pago, radica na 
teoria da responsabilidade civil extra -contratual da Administração por 
actos ilícitos, ademais, com expressa tradução no art. 22° da Constituição 
da República Portuguesa.

3. Enquanto esteve em vigor o CPT, o reconhecimento do direito aos 
juros compensatórios dependia apenas de, em sede de reclamação gra-
ciosa ou de processo judicial (cfr. o n° 1 do art. 24° daquele diploma), se 
determinar a existência de um erro imputável aos serviços na cobrança 
do tributo. Verificado este pressuposto, havia então lugar à aplicação da 
regra prevista no n° 6 daquele art. 24°, nos termos da qual os juros eram 
contados desde a data do pagamento do imposto até à data da emissão 
da respectiva nota de crédito.

4. A entrada em vigor da LGT veio alterar este regime, dispondo o 
n° 1 do seu art. 43° que o direito a juros indemnizatórios depende de, 
em sede de reclamação graciosa ou de impugnação judicial (e já não, 
simplesmente, em sede de processo judicial), se verificar a existência 
de um erro imputável aos serviços na cobrança do tributo.

5. Esta regra geral de atribuição do direito aos juros é alvo de uma 
extensão, prevista no n° 3 do mesmo artigo: aí se diz que ao contribuinte 
é ainda reconhecido aquele direito, quando a revisão do acto tributário 
por sua iniciativa se efectuar mais de um ano após o seu pedido.

6. As regras do art. 43° da Lei Geral Tributária nada dispõem sobre a 
medida do direito a juros compensatórios (ou seja, sobre o período pelo 
qual se vencem). Através delas, o legislador apenas pretendeu fixar os 
pressupostos de que depende a atribuição do direito.

7. Quanto à questão de saber qual a extensão do direito aos juros, ou 
seja, quais são as regras que determinam a contagem dos juros (quando 
se reconheça que o contribuinte a eles tem direito) está este aspecto 
regulado hoje em dia pelo Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário, no seu art. 61°, onde a letra da lei é clara e não admite excepções: 
existindo um direito a juros indemnizatórios (por estarem preenchidos 
os respectivos pressupostos), eles contam -se desde a data do pagamento 
do imposto até à data da emissão da respectiva nota de crédito (cfr. n° 3 
do art. 61° daquele diploma).

8. O art. 43º da Lei Geral Tributária nada dispõe sobre a forma como 
devem ser contados os juros, limitando -se a regular as condições em 
que o direito deve ser reconhecido.

9. Tratando -se de uma revisão do acto, o direito ao juros só nasce 
quando essa revisão tenha lugar mais de um ano depois da iniciativa do 
contribuinte. Caso a Administração mostre celeridade na sua decisão 
— ou caso o atraso não lhe seja imputável — e o acto venha a ser revisto 
antes de decorrer aquele prazo (de um ano sobre o respectivo pedido), 
não se chega a formar o direito a juros, pelo que o contribuinte apenas 
tem direito a ser reembolsado da quantia indevidamente paga.

10. Uma vez nascido o direito – por a revisão do acto ter ocorrido 
mais de um ano depois do pedido — a sua medida rege -se pela regra 
geral (de resto a única que versa sobre a matéria): os juros contam -se 
desde a data do pagamento indevido até ao respectivo reembolso (cfr. 
n° 6 do art. 24° do Código de Processo Tributário, a que sucedeu o n° 3 
do art. 61° do Código de Procedimento e de Processo Tributário).

11. Uma interpretação da al. c) do n° 3 do art. 43º da Lei Geral Tribu-
tária no sentido de que os juros indemnizatórios devidos ao contribuinte 
em caso de revisão do acto de liquidação se contam apenas a partir do 
momento em que decorra um ano sobre o seu pedido feriria tal norma 
de inconstitucionalidade.

12. O art. 22° da Constituição da República Portuguesa estabelece uma 
responsabilidade patrimonial directa do Estado por danos causados aos 
particulares no exercício das suas funções, quer esses danos decorram 
de actos lícitos ou ilícitos.

13. Ao dever geral de ressarcir os particulares dos danos provoca-
dos por entidades públicas, configurado como um dever fundamental, 
corresponde naturalmente o direito fundamental à reparação dos danos 
provocados pelos actos estaduais lesivos dos seus direitos ou interesses 
legalmente protegidos.

14. No âmbito do direito tributário, o legislador optou por modelar 
o direito à reparação dos danos causados pela liquidação ilegal de um 
tributo através da figura dos juros indemnizatórios.

15. Quando a anulação da liquidação do tributo ocorra por via de um 
pedido de revisão desencadeado pelo contribuinte, tendo decerto em 
atenção os alargados prazos de que dispõe, o legislador só lhe reconheceu 
o direito aos juros quando, independentemente do tempo que decorreu 
desde o pagamento do tributo, a anulação do acto ocorra mais de um 
ano depois do momento em que o pedido foi efectuado.

16. Foi por essa via – e não pela via da contagem dos juros — que o 
legislador “puniu” a inércia do contribuinte, considerando todavia que, 
decorrendo mais de um ano sobre o pedido sem que o acto seja anulado, 
é já a inércia da Administração que deve ser “punida”, nascendo, nesse 
momento, um direito a juros indemnizatórios que se contam desde a 
data do pagamento.

17. A norma da al. c) do n° 3 do art. 43º da Lei Geral Tributária se 
interpretada no sentido de que, em caso de revisão do acto tributário, os 
juros indemnizatórios se contariam apenas a partir do fim do primeiro 
ano após o pedido de revisão, por limitar de forma desproporcionada e 
injustificável o direito fundamental dos particulares a serem integral-
mente ressarcidos pelos danos causados pelos actos estaduais ilícitos, 
violaria frontalmente os arts. 2° e 22° da Constituição da República 
Portuguesa — o que aqui se invoca para todos os efeitos — pelo que 
não deve aquela norma ser aplicada ao caso, com fundamento em in-
constitucionalidade.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido da 
procedência do recurso, de harmonia com a jurisprudência desta Secção 
do STA e a doutrina, que cita.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
 - Em 9/12/98, outorgou no 4° Cartório Notarial de Lisboa uma escri-

tura titulando um aumento de capital.
 - Em 20/02/99, aquando da inscrição desse aumento de capital, a 

Conservatória do Registo Comercial cobrou à impugnante emolumen-
tos no montante de 3.331.660$00 (€ 16 618,25) devidos pela inscrição 
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no Registo Nacional das Pessoas Colectivas, por aplicação do art° 3°, 
n° 3 do Tabela de Emolumentos aprovada pela Portaria n° 996/98, de 
25 de Novembro.

 - Em 10/01/2003, foi apresentado Recurso Contencioso, convolado 
posteriormente em impugnação, por despacho de 22/03/04.

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso circunscreve -se 
a saber a partir de que data são devidos, a favor da impugnante, juros 
indemnizatórios pela cobrança indevida, pela Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, de emolumentos registrais, aquando da inscrição 
de um aumento do capital social.

Na sentença recorrida decidiu -se que os referidos juros são devidos 
desde a data do pagamento indevido até integral restituição, nos termos 
do disposto nos artºs 43º da LGT e 61º do CPPT.

Por sua vez, entende a recorrente que esses juros são devidos, ape-
nas, a partir de um ano após o pedido de revisão efectuado pela agora 
recorrida.

Sobre esta questão tem vindo, recentemente, esta Secção do STA a 
debruçar -se em diversos arestos, nomeadamente no Acórdão de 2/11/05, 
in rec. nº 562/05, em que o Relator é o mesmo e que, por isso, vamos 
passar aqui a transcrever, tendo em vista a obtenção de uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC).

Escreve -se, então, no citado aresto que “dispõe o artº 43, nº 1 da 
LGT “que são devidos juros indemnizatórios quando se determine, em 
reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável 
aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante 
superior ao legalmente devido”.

“Considera -se também haver erro imputável aos serviços nos casos 
em que, apesar da liquidação ser efectuada com base na liquidação do 
contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações 
genéricas da administração tributária, devidamente publicadas” (nº 2).

E o seu nº 3 estabelece que “são devidos juros indemnizatórios nas 
seguintes circunstâncias:

…c) Quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte 
se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se o atraso não 
for imputável à administração tributária”.

“O sentido deste preceito é aquele que a FP lhe atribui quando admite 
que os juros indemnizatórios, a serem devidos, deverão ser contabi-
lizados a partir de um ano após o pedido de revisão efectuado pela 
recorrida.

E entende -se que assim seja pois que se podia o contribuinte com 
fundamento em erro imputável aos serviços questionar a liquidação, 
nos termos do nº 1 do mencionado artº 43º, tendo, em tal situação, caso 
a sua pretensão procedesse, direito aos juros indemnizatórios contados 
nos termos do nº 3 do artº 61º do CPPT (desde a data do pagamento do 
imposto indevido até à data da emissão da respectiva nota de crédito) 
se deixou, eventualmente passar o pedido de impugnação e se socorreu 
do mecanismo da revisão imediatamente ficou sujeito às consequências 
deste mecanismo legal.

É que ao solicitar tal revisão é razoável que a AT disponha de certo 
prazo para a apreciar.

Neste sentido pode consultar -se Jorge Sousa, CPPT Anotado, 4ª 
edição, 2003, notas 2 e 10 quando afirma que no artº 61º se prevê que 
sejam pagos juros indemnizatórios quando a revisão do acto tributário 
por iniciativa do contribuinte se efectue mais de um ano depois após 

o pedido, se o atraso for imputável à Administração Tributária sendo 
o termo inicial de contagem de tais juros indemnizatórios, no caso de 
revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte (fora das situ-
ações de reclamação graciosa enquadráveis no nº 1 do mesmo artº 43º 
da LGT), devidos a partir de um ano após a apresentação do pedido de 
revisão, podendo até ser contados a partir de momento posterior se o 
atraso não for imputável à Administração Tributária.

E não se descortina qualquer inconstitucionalidade em tal preceito 
legal, na interpretação que se deixa exposta, pois que a opção pela via 
da revisão que tem este regime e não pelo regime do nº 1 do artº 43º 
apenas é imputável ao particular que escolheu aquele caminho e não 
este pelo que não ocorre a inconstitucionalidade defendida da alínea c) 
do nº 3 do mesmo artº 43º da LGT.

Daí que os juros indemnizatórios sejam devidos decorrido um ano 
após o pedido de revisão e não desde a data do pagamento da quantia 
liquidada” (Acórdão desta Secção do STA de 22/6/05, in rec. nº 322/05, 
tirado em caso idêntico)”.

No mesmo sentido e também tirado em casos idênticos, pode ver -se, 
entre outros, os Acórdãos do STA de 27/10/04, in rec. nº 627/04; de 
9/6/05, in rec. nº 321/05e de 6/7/05, in rec. nº 560/05.

Mais recentemente e em relação ao confronto do citado artº 43º da 
LGT com o artº 22º da CRP, escreveu -se no Acórdão desta Secção do 
STA de 2/11/06 que “segundo esta norma, “o Estado e as demais enti-
dades Públicas são civilmente responsáveis (…) por acções e omissões 
praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de 
que resulte violação dos direitos, liberdades ou garantias ou prejuízo 
para outrem”.

Não é o que acontece com a disposição em análise, que não faz 
senão estabelecer um meio expedito e, por assim dizer, automático, de 
indemnizar o lesado. Independentemente de qualquer alegação e prova 
dos danos sofridos, ele tem o direito à indemnização ali estabelecida, 
traduzida em juros indemnizatórios nos casos incluídos na previsão. 
Juros que, previstos como estão na lei, a Administração pagará, mesmo 
sem que externamente a isso seja constrangida, só porque deve obedi-
ência à lei.

Não impede, o mesmo artigo 43º, que o contribuinte obtenha ressar-
cimento dos danos que efectivamente lhe foram causados por condutas 
da Administração não previstas no mesmo artigo, ou nele previstas mas 
não sancionadas com a imposição do pagamento de juros. Só que, nestes 
casos, o interessado terá que alegar e provar o seu direito, para obter 
indemnização (porventura igual ao montante dos juros indemnizatórios 
que seriam devidos desde a data do pagamento do imposto indevido). 
Ponto é que, se não atacou o acto pela via da reclamação ou da impug-
nação, faça prova de ter sofrido tais danos.

Em súmula, o artigo 43º da LGT, em vez de conflituar com o artigo 22º 
da Constituição, dá -lhe corpo, prevendo um meio rápido, fácil e cómodo 
para os interessados obterem ressarcimento dos danos presumidos cau-
sados pela Administração nos casos a que é aplicável. Ou porque, por 
erro que lhe é imputável, exigiu imposto indevido, ou porque excedeu 
prazos procedimentais a que estava obrigada, a Administração é forçada, 
por directa e imediata decorrência da lei, independentemente de alegação 
e prova feitas pelo interessado, a satisfazer os juros indemnizatórios 
estabelecidos no artigo 43º.
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Nos casos que extravasam a previsão deste artigo o interessado não 
fica sem ressarcimento dos prejuízos que suportou  - mas eles não se 
presumem, e tem de convencer de que os sofreu…”.

6 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e revogar a sentença recorrida no segmento em que entendeu 
serem devidos juros indemnizatórios desde a data do pagamento até 
integral restituição, declarando que os mesmos são devidos ao recorrido 
a partir de um ano após o pedido de revisão e até efectivo reembolso, 
e, nesta exacta medida, julgar improcedente a impugnação judicial 
nesta parte.

Custas pela recorrida, na 1ª instância, a incidirem sobre a quantia 
de juros indemnizatórios pedida desde a data do pagamento da quantia 
liquidada até decorrido um ano após o pedido de revisão e, neste STA, 
na totalidade, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 
Barbosa — António Calhau (vencido. Confirmaria a sentença recorrida, 
porquanto, segundo o disposto no n.º 3 do artigo 61.º do CPPTributário, 
os «juros serão contados desde a data do pagamento do imposto indevido 
até à data da emissão da respectiva nota de crédito»).

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRC. Reporte de prejuízos apurados por métodos indirec-
tos.

Sumário:

O artigo 46.º, n.º 2 do CIRC não proíbe que, num exercício em 
que o lucro tributável é apurado a partir da contabilidade 
do sujeito passivo, sejam deduzidas perdas de anos anterio-
res, ainda que determinadas por métodos indirectos.

Processo n.º 589/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade Investimentos Turísticos Piscina de Lou-

rosa, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou procedente a impugnação 
judicial deduzida por Sociedade Investimentos Turísticos Piscina de 
Lourosa, SA, melhor identificada nos autos, contra o acto de liquidação 
adicional de IRC, respeitante ao exercício de 1997, no montante global 

de 6.748.108$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

I  - A Ilustre Julgadora, anulou a liquidação de IRC, referente ao ano 
de 1997, por entender que os prejuízos fiscais fixados pelos Serviços 
de Inspecção Tributária em exercícios anteriores com recurso à aplica-
ção dos métodos indirectos podiam ser deduzidos ao lucro tributável 
apurado com suporte na contabilidade, nos termos do disposto no nº 1, 
do artº 46°, do CIRC.

II  - O artº 46°, nº 2, do CIRC, norma que, segundo o entendimento 
da Ilustre Julgadora, não veda ao contribuinte a faculdade de poder 
deduzir, ao lucro tributável determinado com base na contabilidade, 
os prejuízos fiscais fixados mediante aplicação de métodos indirectos, 
limita -se a acolher a regra já consagrada no art° 17°, n° 1, do mesmo 
Diploma Legal, que determina que o resultado fiscal tem de estar sempre 
apoiado na contabilidade.

III  - No caso do reporte dos prejuízos, aquela mesma regra adquire 
especial acuidade face ao disposto no nº 2, do art° 46°, do CIRC, uma 
vez que se proíbe a dedução de um prejuízo fiscal, apurado com base na 
contabilidade, a um lucro tributável determinado com base em métodos 
indirectos, e por conseguinte, onde a contabilidade não desempenhou 
o seu papel fundamental de suporte da base tributável.

IV  - Mas a razão de ser desta norma estende -se necessariamente à 
situação inversa, isto é, um prejuízo fixado pela aplicação de métodos 
indirectos não poder ser deduzido a lucro tributável determinado com 
base na contabilidade, e isso deriva do prémio do nº 1, do artº 46°, do 
CIRC, quando se estabelece que a dedução de prejuízos se reporta aos 
apurados nos termos das disposições anteriores e estas só podem ser as 
respeitantes à determinação de um resultado com suporte integral na 
contabilidade e não com base em métodos indirectos, matéria que apenas 
é tratada nos art°s 51° e seguintes do mesmo Diploma Legal.

V  - O apuramento de prejuízos, ainda que pela Administração Fiscal, 
num determinado ano, não lhe dá a característica de fiabilidade absoluta, 
porque é sempre uma apreciação exterior à contabilidade, muito embora 
aqui e acolá dela se sirva, não reveste da objectividade necessária à sua 
interligação com exercícios,“à priori”, puros.

VI  - O princípio da solidariedade dos exercícios, subjacente ao reporte 
de perdas, só faz verdadeiramente sentido quando as perdas e lucros 
são determinados pelo mesmo método e este só pode ser o do lucro 
real efectivo.

VII  - A Ilustre Julgadora, ao decidir como decidiu, parece intelec-
tualizar que na situação em concreto existiria uma lacuna da lei, diag-
nosticou mal a situação, já que a impossibilidade de deduzir ao lucro 
tributável determinado com base na contabilidade os prejuízos fiscais 
fixados mediante aplicação de métodos indirectos, mesmo que por mera 
hipótese não se visse reflectida na letra do artº 46° do CIRC, encontra-
-se presente no espírito e vontade da lei, tornando desnecessário até o 
recurso à analogia.

VIII  - A solução preconizada pelos competentes serviços da Ad-
ministração Tributária, consubstanciada na negação da dedução dos 
prejuízos em questão, não traduz qualquer tipo de pena ou medida de 
segurança, é antes o risco a que se sujeita quem descura os princípios 
da cooperação e verdade que devem pautar o seu relacionamento com 
a Administração Fiscal.
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IX  - A tributação do rendimento real efectivo pressupõe que o sujeito 
passivo disponha de um sistema fiável de confirmação dos seus resul-
tados, pelo que, em caso contrário, justifica -se a tributação por meio de 
indícios ou presunções, solução que continua a ter pleno acolhimento 
no actual texto constitucional — artº 104°, nº 2, da CRP.

X  - Com o devido e merecido respeito, a douta sentença foi profe-
rida ao arrepio dos critérios plasmados no artº 9º do Código civil e no 
artº 11º da LGT, fazendo uma incorrecta interpretação e aplicação do 
artº 46º do CIRC.

O recorrido não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

o recurso ser julgado improcedente, de harmonia com aquilo que vem 
sendo a jurisprudência desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) No presente processo impugna -se a liquidação adicional de IRC 

relativa ao exercício do ano de 1997, no montante de 6.748.108$00;
b) A referida liquidação adicional baseou -se num relatório elaborado 

no âmbito de uma inspecção interna do Serviço de Inspecção Tributária 
da Direcção de Finanças de Aveiro, onde foi constatado haver sido 
apurado em 1997, um lucro tributável de 66.648.683$00 e deduzidos 
os prejuízos fiscais de igual montante, resultando matéria colectável 
nula (fls.23);

c) Porque os prejuízos de 1992 e 1993 foram apurados por recurso a 
métodos indirectos, nos termos do art. 51°, entendeu a Administração 
Tributária não serem passíveis de dedução, nos termos do n° 1 do art. 46° 
do CIRC (fls. 23);

d) Por esse motivo foi corrigido o valor da matéria colectável do 
ano de 1997 para 14.341.724$00 (fls.23), tendo como consequência a 
liquidação adicional objecto do presente processo;

e) A petição inicial da presente impugnação deu entrada na 2ª Repar-
tição de Finanças da Feira em 06/07/2001.

3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se, num exercício 
em que o lucro tributável é apurado a partir da contabilidade do sujeito 
passivo, podem ser deduzidas perdas de anos anteriores, ainda que 
apuradas por métodos indirectos.

Sobre esta questão se tem vindo a debruçar esta Secção do STA em 
diversos arestos, nomeadamente no Acórdão de 7/7/06, in rec. nº 351/06, 
que passaremos a transcrever, a fim de obter uma interpretação e apli-
cação uniformes do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC).

Escreve -se, então, no citado aresto que “a actuação da Administração 
Fiscal estribou -se no disposto no artigo 46º do Código do IRC (CIRC), 
designadamente, no seu nº 2, cuja redacção era, ao tempo a seguinte:

“1. Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos ter-
mos das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis, 
havendo -os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.

2. Nos exercícios em que tiver lugar o apuramento do lucro tributável 
com base em métodos indiciários, os prejuízos fiscais não são dedutíveis, 
ainda que se encontrem dentro do período referido no número anterior, 
não ficando, porém, prejudicada a dedução, dentro daquele período, dos 
prejuízos que não tenham sido anteriormente deduzidos”.

A regra do número 1 tem antecedente no artigo 43º do Código da 
Contribuição Industrial: «os prejuízos verificados em determinado exer-

cício serão deduzidos aos lucros tributáveis, havendo -os, de um ou mais 
dos cinco anos posteriores».

A previsão do nº 2 tem paralelo no § 3º acrescentado ao artigo 54º 
do mesmo Código pelo artigo 1º do decreto -lei nº 187/81, de 29 de 
Maio: «Sendo a matéria colectável determinada de harmonia com as 
disposições aplicáveis ao Grupo B, não serão de efectuar as deduções 
estabelecidas nos artigos 43º e 44º, não ficando prejudicada, porém, a 
dedução, dentro do período legalmente estabelecido, dos prejuízos que 
não tenham sido anteriormente deduzidos».

A Administração Fiscal entende que quando se chegue, por métodos 
indiciários, a um resultado fiscal negativo, deve aplicar -se a regra do 
transcrito nº 2, pois a situação é a inversa da ali prevista. Argumenta, 
ainda, com a referência que no nº 1 é feita às “disposições anteriores”, 
que não respeitam à fixação do lucro tributável por métodos indirectos. 
Por último, invoca em abono do seu entendimento a parte preambular 
do CIRC.

Em consequência, os prejuízos apurados por métodos indirectos 
não são dedutíveis aos lucros de exercícios posteriores, quer aqueles 
tenham sido apurados a partir da contabilidade, quer com recurso a 
métodos indirectos.

O IRC é, como se sabe, um imposto periódico, ou seja, surpreende 
não um facto tributário isolado, ocasional, mas um conjunto deles, 
inseridos numa actividade continuada que, para efeitos contabilísticos 
e, também, fiscais, se convencionou seccionar em períodos de tempo 
coincidentes com o ano civil, denominados «exercícios» – cfr. o artigo 7º 
nº 1 do CIRC.

No final de cada um desses períodos é apurado o resultado da activi-
dade desenvolvida, e daí são retiradas as consequências que couberem, 
designadamente, fiscais.

Todavia, a periodização dos resultados por exercícios não pode ser 
absoluta, antes implica alguma permeabilidade. Os exercícios não são 
estanques entre si, mas cada um está com o outro numa relação de 
continuidade. Numa perspectiva não estática, os lucros de um exercício 
acumulam -se com os anteriores, o mesmo acontecendo com sucessivos 
prejuízos; os lucros de um dado exercício compensam os prejuízos de 
outro ou outros, anteriores; e os prejuízos de um exercício anulam, 
parcial ou totalmente, lucros pretéritos.

Figure -se uma empresa que exerce, durante vários anos, a sua ac-
tividade, sempre com resultados positivos, até que, no último ano, o 
resultado é de tal modo negativo que não só excede todos os lucros 
anteriormente havidos como consome o próprio capital. Os titulares 
desta empresa, em vez de proveitos, só dela tiveram, a final, prejuízos; e 
se o princípio da tributação segundo a capacidade contributiva revelada 
vigorasse plenamente (e não por segmentos temporais), o Estado não 
cobraria qualquer imposto sobre o rendimento da empresa, posto que o 
seu rendimento foi, globalmente, negativo.

O reporte de prejuízos contribui, além do mais, para assegurar a 
igualdade entre os sujeitos passivos. Tome -se o exemplo que dão João 
José Garcia de Freitas e Joaquim Soares Teles no Código da Contribuição 
Industrial Anotado, 5ª edição, volume I, pág. 481: “uma empresa teve 
em cada um dos anos de 1964, 1965 e 1966 um lucro de 200.000$00; 
outra empresa, naqueles mesmos anos teve, respectivamente, o lucro de 
700.000$00, o de 200.000$00, e o prejuízo de 300.000$00; cada uma 
das empresas, considerados os resultados do aludido triénio, obteve, 
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praticamente, um lucro de 600.000$00 que (se fosse o tributável) pro-
duziria a contribuição de 90.000$00; ora, se a lei não permitisse que 
à segunda empresa, que teve prejuízos em um dos anos, estes fossem 
reportados, ela pagaria 135.000$00 (900.000$00x15 %) mais, portanto, 
45.000$00 que a primeira”.

De todo o modo, a tributação das empresas incide fundamentalmente 
sobre o seu rendimento real, como se lê no artigo 104º nº 2 da Consti-
tuição. A expressão “rendimento real” não se contrapõe a rendimento 
presumido, mas a “rendimento normal”, englobando quer o rendimento 
efectivo, quer o presumido. Em ambos os casos se trata de um rendimento 
líquido; na definição do artigo 3º nº 2 do CIRC, “o lucro consiste na 
diferença entre os valores do património líquido no fim e no início do 
período de tributação”.

O rendimento real alcança -se, em regra, a partir da contabilidade do 
sujeito passivo. Mas, mesmo quando isso acontece, convém acautelar 
que não se trata, necessariamente, de um resultado rigorosamente exacto, 
podendo não coincidir integralmente com o real: basta pensar que o 
critério mais ou menos prudente como são avaliadas as existências 
e/ou o património imobiliário da empresa é susceptível de influenciar 
o resultado deste modo, e desde que sejam respeitados os princípios 
contabilísticos aceites, “é sempre de admitir um erro tolerável, um 
desvio em relação à situação real que, dentro dos esforços que podem 
ser considerados exigíveis para obter a exactidão dos dados compilados, 
possa ser considerado como devendo estar isento de qualquer censura” 
(José Luís Saldanha Sanches, A Quantificação da Obrigação Tributária 
Deveres de Cooperação, Autoavaliação e Avaliação Administrativa, 
pág. 237).

O transcrito número 1 do artigo 46º do CIRC contem a regra geral 
sobre o reporte de prejuízos: os apurados em exercícios anteriores são 
dedutíveis aos lucros tributáveis apurados em um ou mais dos exercícios 
posteriores, até ao limite de seis.

Ou seja, se uma empresa obtém, num determinado exercício, um 
resultado fiscal positivo, esse resultado pode ser diminuído ou, até, 
eliminado pela consideração dos prejuízos que tenham ocorrido nos 
(hoje) seis exercícios anteriores.

Porém, para a Administração Fiscal, só há reporte quando os prejuízos 
tiverem sido apurados a partir da contabilidade da empresa. Se resultaram 
da aplicação de métodos indiciários, já não são dedutíveis.

É que, diz a Administração Fiscal, o número 1 do artigo 46º do CIRC 
fala de “(…) prejuízos apurados (…) nos termos das disposições anterio-
res”. Ora, como as disposições anteriores não se referem ao apuramento 
de resultados por métodos indirectos, de que só adiante o Código se 
ocupa, o legislador só admite a dedutibilidade dos prejuízos apurados 
a partir da contabilidade, e só deles. E, sendo esta a única norma que se 
ocupa da dedutibilidade de prejuízos, os apurados por métodos indici-
ários não são, nunca, dedutíveis.

Há várias razões que afastam esta leitura da norma.
Desde logo, a sua letra:
Não é inteiramente verdade que as normas anteriores ao artigo 46º 

se refiram, exclusivamente, ao apuramento da matéria colectável pelo 
método directo. O artigo 16º enuncia os métodos para a determinação 
da matéria colectável, referindo, expressamente, a possibilidade de o 
ser por via indiciária.

Por outro lado, se o legislador quisesse obstar ao reporte dos prejuízos 
apurados por métodos indirectos diria isso mesmo, de modo afirma-
tivo. Mas não só o não fez, claramente, no nº 1, como no número 2 do 
artigo 46º, voltando a referir -se aos prejuízos anteriormente apurados, 
para dizer quando podem e quando não podem ser deduzidos, não 
distingue o modo do seu apuramento.

Por último, a impossibilidade de reporte de prejuízos apurados por 
métodos indirectos seria incompatível com a regra da solidariedade dos 
exercícios e com a da tributação conforme a capacidade contributiva e 
de acordo com o rendimento real.

A capacidade contributiva de um sujeito passivo de IRC não se re-
vela, só, pelo benefício obtido num determinado período de tempo, 
artificialmente autonomizado: essa capacidade, assim patenteada, está 
inflacionada se ele suportou anteriormente perdas, uma vez que o re-
sultado positivo vai ser aplicado na compensação do anterior prejuízo. 
E as perdas não deixam de o ser só porque não foram apuradas a partir 
dos seus elementos contabilísticos, mas a partir de índices de que a 
Administração fez uso. Por detrás do resultado fiscal não deixa nunca 
de estar o facto tributário, independentemente do método por que se 
chegou ao seu apuramento e quantificação. [Significativo é que a fundada 
dúvida de que falava o artigo 121º do Código de Processo Tributário 
(CPT) e é hoje tratada no artigo 100º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) conduza à anulação do acto de liquidação, 
quer tenham sido utilizados métodos indirectos, quer o não tenham 
sido, apenas com a ressalva do nº 2 de ambos os apontados artigos]. 
É que não há tributação sem facto tributário, seja qual for o modo 
como este se patenteie – por acção do contribuinte, declarando -o ou 
evidenciando -o na sua contabilidade, ou por acção da Administração, 
pelo conhecimento que lhe chegou por qualquer meio, ou extraindo -o 
de elementos seus conhecidos.

Assim, o facto tributário, e a respectiva quantificação, a que a Ad-
ministração chega mediante métodos indirectos, não deixa de ser um 
verdadeiro facto tributário, tão verdadeiro como o que é revelado pe-
las contas do sujeito passivo. A Administração age utilizando índices, 
partindo de factos que conhece para aceder a outros, desconhecidos, 
mediante métodos indiciários, socorrendo -se de regras da experiência, 
assim desembocando na quantificação do facto tributário.

Num caso, os factos são evidenciados pela contabilidade; no outro, 
são apurados pela Administração Fiscal – mas sempre o apuramento 
da situação contributiva se funda em factos, e a tributação incide sobre 
o rendimento real.

É verdade que a matéria colectável apurada por métodos indirectos 
não goza de um grau de certeza tão elevado quanto a que tem a resul-
tante da contabilidade. Mas a diferença não está na substância, mas só 
no grau, sendo certo que, como já se notou, mesmo uma contabilidade 
escorreita pode revelar um resultado do exercício discutível. E se, apu-
rada matéria colectável positiva, ainda que por métodos indiciários, 
se segue a tributação, do mesmo modo que acontece quando aquela 
matéria resulta da contabilidade, então, também o apuramento de uma 
matéria colectável negativa através de métodos indirectos não pode ter 
consequências diferentes das que tem o apuramento contabilístico de 
um resultado fiscal negativo: o reporte dos prejuízos.

Em súmula, a expressão do número 1 do artigo 46º do CIRC “(…) 
prejuízos apurados (…) nos termos das disposições anteriores”, não 
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significa que só os prejuízos apurados na base da contabilidade do 
sujeito passivo são dedutíveis. Deve ser entendida como referência 
global ao conjunto normativo que o Código dedica à incidência do 
imposto (artigos 1º a 7º), isenções (artigos 8º a 14º) e determinação 
da matéria colectável, sendo certo que, antes do artigo 46º citado, o 
artigo 16º aponta a existência de dois métodos de determinação da ma-
téria colectável: com base na declaração do contribuinte e por obra da 
Administração. Ou seja, o uso da expressão “nos termos das disposições 
anteriores” não é sinal excludente do apuramento da matéria colectável 
por métodos indiciários.

Outro argumento da Administração Tributária é retirado do preâmbulo 
do CIRC, em cujo nº 7 se afirma a vigência, em sede de IRC, e no tocante 
a reporte de prejuízos, dos mesmos princípios que eram adoptados em 
sede de contribuição industrial.

Mas a verdade é que, no segmento preambular, o legislador do CIRC 
se limitou a consagrar “a solidariedade dos exercícios, o que se faz em 
moldes idênticos aos que vigoravam no sistema anterior, ou seja, na 
modalidade de reporte para diante até um máximo de cinco anos”.

Pode começar por notar -se que a expressão “moldes idênticos” não 
equivale a “mesmos moldes”, isto é, o legislador não afirma que o 
regime do CIRC é absolutamente igual ao do Código da Contribuição 
Industrial.

Por outro lado, está por demonstrar que, no âmbito da contribuição 
industrial, estivesse consagrado um regime que impedisse o reporte de 
prejuízos para a frente sempre que esses prejuízos fossem alcançados 
por métodos indirectos.

Na verdade, o § 3º acrescentado ao artigo 54º do Código da Contri-
buição Industrial pelo artigo 1º do decreto -lei nº 187/81, de 29 de Maio, 
transcrito no ponto 3.2., supra, apenas obsta à dedução de prejuízos, 
independentemente do modo do seu apuramento, nos exercícios em que 
a matéria colectável dos contribuintes do Grupo A fosse determinada de 
harmonia com as disposições aplicáveis ao Grupo B.

Como assim, embora sendo de aceitar que o regime dos dois diplomas 
que no tempo se sucederam não se afastam abertamente um do outro, 
neste pormenor, fica por demonstrar que, no que primeiro vigorou, não 
era admitido o reporte de prejuízos determinados por métodos indirectos 
(então, pelo método aplicável aos contribuintes do Grupo B).

Ao que acresce que as intenções expressas pelo legislador no pre-
âmbulo dos diplomas não são mais do que um elemento, útil mas não 
decisivo, para a interpretação das normas inclusas no diploma.

Importa voltar aos dizeres do artigo 46º do CIRC:
O seu número 1 enuncia a regra geral: os prejuízos fiscais apurados 

em exercícios anteriores são dedutíveis aos lucros tributáveis apurados 
em um ou mais dos exercícios posteriores, até ao limite de seis.

O número dois estabelece um limite à aplicação desta regra: a dedu-
tibilidade dos prejuízos não é permitida nos exercícios em que o lucro 
tributável seja apurado com base em métodos indiciários. Ainda assim, 
os prejuízos fiscais pretéritos não deixam de poder ser deduzidos, dentro 
do referido limite de seis anos, em qualquer exercício em que o lucro 
tributável seja apurado sem recurso a métodos indiciários.

Ora, este número dois não contem uma previsão que interesse ao 
nosso caso, uma vez que no exercício de 1994 [no caso que agora nos 
ocupa, 1997] o lucro tributável da recorrente não foi determinado por 
métodos indirectos.

Porém, diz a Administração Fiscal, a situação sobre que dispõe o 
número dois é a inversa da que, no caso, se verifica, pelo que deve 
aplicar -se a mesma regra.

Mas não há qualquer razão para que assim seja.
Desde logo, e como já se disse, o número dois não contém a regra, 

mas uma restrição à aplicação da regra do número 1. Tanto basta para 
que o intérprete não deva alargar a restrição a hipóteses diversas das 
contempladas pelo legislador.

Nem estamos perante uma lacuna da lei. O que a Administração fez 
da norma do artigo 46º nº 2 do CIRC foi uma interpretação analógica, 
criando uma verdadeira norma tributária, que aplicou a uma realidade 
diversa daquela que o legislador previu. Esta actuação não é conforme 
aos princípios da legalidade e à proibição da analogia consagrados nos 
artigos 8º e 11º nº 4 da Lei Geral Tributária (LGT). Não pode olvidar -se 
que as normas que regulam o modo como é apurada a matéria colectável 
são de direito substantivo, influindo na medida da tributação e que, 
consequentemente, são abrangidas pelo princípio da legalidade, e as 
lacunas pela proibição da analogia ditada pelo citado nº 4 do artigo 11º 
da LGT...

… A argumentação desenvolvida pela Fazenda Pública no presente 
recurso jurisdicional, assente, essencialmente, na inserção sistemática 
do artigo 46º do CIRC, não é de molde a contrariar o entendimento 
desenvolvido na jurisprudência de que é exemplo o acórdão parcial-
mente transcrito.

Neste segmento é, pois, de manter a sentença questionada, que anu-
lou a liquidação por erro nos pressupostos de direito, ao desconsiderar 
a dedução, operada pela recorrida, no exercício do ano de 1997, dos 
prejuízos apurados no dos anos de 1992 e 1993”.

No mesmo sentido, pode ver -se, entre outros, os arestos citados pelo 
Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer e o Acórdão desta 
Secção do STA de 25/1/06, in rec. n.º 1.026/05.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
4. Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e manter 

a sentença impugnada.
Sem custas.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 
Barbosa — Jorge Lino (vencido. Concederia provimento ao recurso, 
porquanto nunca os prejuízos fixados por métodos indirectos podem ser 
reportados, em face dos termos do artigo 46.º do Código do IRC).

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Gratificações extraordinárias. Segurança social. Contribui-
ções.
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Sumário:

As gratificações extraordinárias pagas aos trabalhadores, 
não sendo devidas por força do contrato de trabalho ou 
das normas que o regem e não tendo natureza análoga às 
comissões e bónus nem consubstanciando participação nos 
lucros, não constituem remunerações sujeitas a descontos 
para a segurança social.

Processo n.º 646/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: UNIBETÃO — Indústrias de Betão Preparado, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença de 27 de Fevereiro 
de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que julgou procedente a impugnação judicial do acto de liquidação 
de contribuições para a segurança social relativas aos anos de 1996 a 
1998, ambos inclusive, deduzida por UNIBETÃO – INDÚSTRIAS 
DE BETÃO PREPARADO, S. A., com sede em Guardal de Cima, S. 
Caetano, Valadares, Vila Nova de Gaia.

Formula as seguintes conclusões:

«A.

Os valores qualificados na douta sentença recorrida como gratificações 
pagas pela impugnante a alguns dos seus trabalhadores integram o elenco 
— não taxativo — das bases de incidência contributiva para a Segurança 
Social, previsto no Decreto Regulamentar n.° 12/83, de 12/02, com a 
redacção introduzida pelo Decreto Regulamentar n.° 53/83, de 22/06.

B.

Como forma de remuneração acessória, para efeitos de base de inci-
dência contributiva, tais gratificações são abrangidas pelo conceito de 
prestações de natureza análoga às comissões e bónus, estabelecido na 
alínea c) do Art.° 2° do referido diploma legal.

C.

Na mencionada alínea, a lei não exige que tais prestações revistam 
carácter de regularidade, ao contrário do que sucede relativamente aos 
prémios de rendimento, de produtividade, de cobrança, de economia 
e outros de natureza análoga, previstos na alínea d) do mesmo artigo.

D.

Do Art.° 3° do Decreto Regulamentar n.° 12/83, de 12/02, onde o 
legislador enumerou determinadas atribuições pecuniárias aos trabalha-
dores que não considera como remunerações do trabalho para efeitos 
de incidência contributiva para a segurança social, não constam as 
gratificações, apesar do disposto no Art.° 88, n.° 2, da Lei do Contrato 
Individual de Trabalho.

E.
De facto, nem sempre a noção juslaboral de remuneração coincide 

de forma exacta com aquela que é usada no direito da segurança social, 
mormente no contexto das bases de incidência contributiva.

F.
O entendimento de que as gratificações se encontram excluídas do 

elenco legal das bases de incidência contributiva para a segurança 
social, é susceptível de conduzir a situações de fraude à lei, tendo 
em vista eximir as entidades empregadoras ao cumprimento das suas 
obrigações contributivas.

G.
O acto de liquidação adicional de contribuições praticado pelo extinto 

Centro Regional de Segurança Social do Norte não padece, pois, de 
ilegalidade por erro de qualificação ou vício de aplicação da lei, pelo 
que deve ser julgado válido e legal.

H.
Ao decidir em sentido contrário, a douta sentença recorrida violou 

o disposto nos Art.° 1°, 2°, alínea c), e 3º, todos do Decreto Regula-
mentar n.° 12/83, de 12/02, com a redacção introduzida pelo Decreto 
Regulamentar n.° 53/83, de 22/06, bem como o disposto no Art.° 24° 
da Lei n.° 28/84, de 14/08, vigente à data da verificação dos factos 
tributários.

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

1.2. A recorrida defende a conservação do julgado, concluindo deste 
modo as suas contra -alegações:

«01
O presente recurso vem interposto da decisão da primeira instância que 

apreciou a regularidade substancial de um conjunto de actos de liquida-
ção praticados tendo em conta o pressuposto “conceito de remuneração”, 
bem como a sua regularidade, importância e significado.

02
Tendo em conta a fundamentação do acto, seus pressupostos e sentido 

da decisão está vedado à recorrente alterar a qualificação das quantias 
que originaram a tributação em TSU e que estão na mira da impugnação 
em causa.

03
A peça alegatória apresentada pela recorrente consubstancia uma nova 

questão que não pode ser suscitada em sede de recurso.

04
Mesmo a admitir esta hipótese sempre faleceria razão à recorrente, 

tendo em conta o conceito de remuneração e nexo de regularidade que 
a doutrina e jurisprudência citada vêm exigindo,
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05
Pelo que mesmo tratando -se de “prestações análogas” seria exigível 

o elemento de regularidade, sendo certo que o conceito de remuneração 
há -de ser o que resulta do ordenamento jus laboral.

06
A sentença recorrida deu como provada a ausência de regularidade 

excluindo, assim, o tipo legal remuneração.

07
De todo o modo o D.R 12/83 é inconstitucional por violação do 

Principio da Legalidade previsto no art. 103° n.° 2 da Constituição da 
República Portuguesa.

08
Independentemente, sempre deveriam as quantias em causa serem 

qualificadas como “adiantamentos por conta de lucros”, face à matéria 
dada como provada, daqui se concluindo que estariam fora do espartilho 
da tributação.

Julgando -se o recurso improcedente, tal como o anterior (...)».
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento, pelas razões que assim 
explana:

«1. Não se verifica a excepção do caso julgado suscitada na promoção 
lavrada em 13.07.2006 (fls. 255) porquanto, sendo distintas as alegadas 
retribuições (embora respeitantes ao mesmo período temporal  - anos 
1996, 1997 e 1998) que determinaram as duas liquidações efectuadas 
e objecto de distintas impugnações judiciais, inexiste identidade de 
causa de pedir e de pedido (arts. 497° n° 1 e 498 CPC; alegações da 
recorrida fls. 219)

2. O acórdão STA proferido em 22.10.2003 processo n° 1544/02 
(fls. 133/138) apreciou recurso com idênticas conclusões interposto 
pelo IGFSS.

Pela sua excelência sufragamos a fundamentação do aresto citado, 
condensada nas seguintes proposições:

 - as quantias controvertidas foram qualificadas pelas partes como 
gratificações extraordinárias, estando afastada a sua classificação como 
participação nos lucros da empresa

 -as gratificações extraordinárias não se consideram retribuição 
(art. 88° n° 1 RCIT aprovado pelo DL n° 49408, 24.11.69)

 -as gratificações extraordinárias não configuram prestações de na-
tureza análoga às comissões e bónus, por forma a serem consideradas 
uma categoria de remuneração, sujeita à incidência de contribuição para 
o regime geral de segurança social (art. 2° al. c) Decreto Regulamentar 
n° 12/83, 12 Fevereiro)

3. Sufragamos o entendimento do tribunal recorrido (aplicando dou-
trina destilada no acórdão STA 3.12.97 processo n° 21 323) sustentando 
a constitucionalidade superveniente das normas de incidência das con-
tribuições constantes do Decreto Regulamentar n° 12/83, 12 Fevereiro e 
do Decreto Regulamentar n° 53/83, 22 Junho, após o início da vigência 
da Lei n° 28/84, 14 Agosto (art. 83° n° 2)».

2. A matéria de facto estabelecida é a que segue:

«A).

Na sequência da acção de fiscalização efectuada à impugnante foi 
elaborado pela Segurança Social o relatório constante de folhas 85/87 
o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 
legais.

B).

Do referido relatório consta designadamente o seguinte:
“Nos meses de Dezembro dos exercícios económicos de 1996, 1997 e 

1998 (anos analisados), foram pagas, conforme recibos, Gratificações 
aos trabalhadores.

Tais Gratificações encontram -se registadas, em Dezembro dos anos 
supra indicados, a débito numa conta 26275  - Adiantamentos por c/ 
de Resultado, respectivamente de 20 920 000$00, 42 485 000$00 e 
41 690 000$00;

Nos modelos 22, daqueles anos, os valores em causa foram conside-
rados como Gratificações ao pessoal, incluídos na linha 4 do quadro 34 
e na linha 3 do quadro 17.

(...)
Nos termos expostos, considera -se que as quantias em causa são 

Gratificações atribuídas e pagas antes do apuramento de Resultados 
dos anos a que respeitam, bem como não se tratam de gratificações 
extraordinárias, constituindo, pelo contrário, Gratificações importantes, 
regulares e permanentes, sendo, portanto, parte integrante da remune-
ração dos seus trabalhadores.

Desta feita estão sujeitas á Taxa Social Única de acordo com o 
Decreto -Regulamentar 12/83, de 12 de Fevereiro com a redacção que 
lhe é dada pelo Decreto -Regulamentar 53/83, de 22 de Junho.”  - cfr. 
fls. 85 e 87.

C).

Pelo Chefe da Divisão de Fiscalização foi proferido o despacho de 
folhas 84 com o seguinte teor: “Face ao teor do relatório final, e mais 
concretamente, levando em consideração os argumentos aduzidos, 
considera -se, portanto, parte integrante da remuneração dos traba-
lhadores, pelo que estão sujeitas à Taxa Social Única de acordo com o 
Decreto -Regulamentar 12/83, de 12 de Fevereiro com a redacção que 
lhe é dada pelo Decreto -Regulamentar 53/83, de 22 de Junho. Notifique-
-se o Contribuinte e o seu mandatário”.

D)

Através de carta registada datada de 11/4/2000, a impugnante foi no-
tificada para, no prazo de 30 dias, proceder ao pagamento da quantia de 
Esc. 1.577.651$00, “resultante do apuramento de contribuições devidas 
à Segurança Social efectuada (...) com fundamento nas gratificações 
pagas aos trabalhadores Adelino Rodrigues Meira, António Jacinto 
Ferreira Silva e Carlos Alberto Araújo Silva que exercem a actividade 
neste distrito, conforme consta nas folhas de remunerações anexas.” 
– cfr. fls. 79 dos autos.
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E).
Em 13/12/96, 12/12/97 e 14/12/98 a impugnante endereçou as cartas 

de folhas 172, 173 e 174 à Sociedade Revisor Oficial de Contas “José 
Vilela e Inácio Chambel Gião, SROC” comunicando que pretendia 
distribuir antecipadamente ao seu pessoal, no mês de Dezembro, lucros 
relativos aos exercícios então em curso, 1996, 1997 e 1998, indicando o 
respectivo valor, e informando que o facto iria ser presente á Assembleia 
Geral de sócios para ratificação.

F).
Com datas de 16/12/96, 16/12/97 e 16/12/98 aquela SROC emitiu 

os pareceres de folhas 175 a 177 e que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais, nos quais se pronunciava 
no sentido de poderem ser distribuídos ao pessoal os lucros no valor 
indicado, a titulo de adiantamento por conta de resultados.

G).
A Assembleia Geral reunida em 27/2/1 997 decidiu “por unanimidade, 

dar ao resultado liquido de Esc. 91.769.646$00 (noventa e um milhões, 
setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis escudos) 
apurado no exercício de mil novecentos e noventa e seis, a seguinte 
aplicação:  - Para gratificação ao pessoal: Esc. 20.920.000$00” – cfr. 
fls. 178/179.

H).
A Assembleia Geral reunida em 11/3/1998 decidiu “por unanimidade, 

dar ao resultado liquido de Esc. 502 436 215$00 (...) apurado no exercí-
cio de mil novecentos e noventa e sete, a seguinte aplicação: (...)  - Para 
gratificação ao pessoal: Esc. 42.485.000$00” – cfr. fls. 180/181.

I).
A Assembleia Geral reunida em 12/13/1999 decidiu “por unanimi-

dade, dar ao resultado liquido de Esc. 547 354 920$00 (...) apurado 
no exercício de mil novecentos e noventa e oito, a seguinte aplicação: 
(...)  - Para distribuição ao pessoal: Esc. 41.690.000$00” – cfr. fls. 
182/183.

J).
Nos exercícios de 1993 e 1994 não foi atribuído ao pessoal qualquer 

valor – cfr. depoimento das testemunhas  -.

K).
A impugnante tinha em 31/12/1996, 278 funcionários, em 31/12/1997, 

216 funcionários e em 31/12/1998, 183 funcionários – cfr. fls. 72/74  -.

L).
A empresa só atribui as quantias a que se reportam os autos aos seus 

funcionários quando gera lucros, entregando os respectivos valores aos 
funcionários em Dezembro uma vez que nessa data a Administração já 
sabe se vai haver lucros ou não, sendo esta previsão confirmada pelo 
Revisor Oficial de Contas – cfr. depoimento da 1ª e 3ª testemunha  -.

M).
A decisão de atribuir aquelas quantias é posteriormente ratificada pela 

Assembleia Geral – cfr. depoimento da 1ª e 3ª testemunha  -.

N).
A identificação dos funcionários que recebem aqueles valores bem 

como os valores atribuídos a cada um são variáveis de ano para ano, 
não correspondendo o valor a qualquer percentagem sobre os lucros ou 
salários — depoimento da 2ª testemunha –.

O).
É a Administração da empresa quem decide se vai distribuir aquele 

valor pelos funcionários, qual o valor a distribuir, quem vai receber o 
e valor a atribuir a cada um dos funcionários – cfr. depoimento da 1ª 
e 3ª testemunha  -.

P).
Nenhum dos funcionários da empresa tem a certeza de receber os 

valores a que se reportam os autos – depoimento das 2ª, 4ª e 5ª teste-
munhas –.

Q).
A presente impugnação foi instaurada em 18/9/2000  - cfr. fls. 2 dos 

autos».
3.1. A sentença recorrida apreciou três vícios que a impugnante apon-

tava ao acto de liquidação, examinando:
 - a aplicação de diploma inconstitucional – o decreto regulamentar 

nº 12/83, de 12 de Fevereiro;
 - a falta de fundamentação, e
 - a violação de lei por errada qualificação das quantias atribuídas 

aos seus empregados.
Os dois primeiros vícios foram considerados ausentes do acto im-

pugnado, que todavia foi julgado ferido pelo terceiro.
Só a verificação deste último vício serviu para que se ditasse a pro-

cedência da impugnação judicial.
E é só dele que trata a recorrente, defendendo que o acto em crise 

é de todo legal.
A recorrida, nas suas contra -alegações, nada diz acerca da funda-

mentação do acto; e, ainda que volte a afirmar a inconstitucionalidade 
do decreto regulamentar nº 12/83, não coloca este Tribunal perante a 
obrigação de reexaminar a questão, pois não a inclui no âmbito e objecto 
do recurso, como poderia fazer, ao abrigo do disposto o artigo 684º -A 
do Código de Processo Civil.

Em súmula, resta uma única questão para apreciar em sede do presente 
recurso jurisdicional, e consiste em definir se as quantias controvertidas, 
atribuídas aos seus empregados pela recorrida, devem qualificar -se como 
adiantamento por conta dos lucros, se como gratificações; e se, face à 
qualificação adequada, estão ou não sujeitas a taxa social única.

3.2. Ora, acontece que, como aponta a recorrida, caso igual ao pre-
sente, atinente ao mesmo sujeito passivo, foi entretanto definitivamente 
julgado por este Tribunal.

Já então eram os mesmos os vícios que a impugnante assacava à 
liquidação. Também a sentença julgou do mesmo modo em sede de facto 
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e, quanto ao direito, decidiu que só ocorria o vício de violação de lei por 
errónea qualificação das quantias prestadas pela impugnante aos seus 
trabalhadores, por isso ditando a procedência da impugnação.

As conclusões do recurso jurisdicional com que reagiu a Fazenda 
Pública são absolutamente iguais às que no presente recurso produziu.

E sobre tudo recaiu, em 22 de Outubro de 2003, acórdão deste Tribunal 
(processo nº 1544/02), que o agora relator subscreveu como adjunto.

Acórdão que, aliás, serviu de apoio à sentença presentemente impug-
nada, que o secundou; e que também a recorrida e o Exmº. Procurador-
-Geral Adjunto referem, reclamando que ainda desta vez do mesmo 
modo se decida.

É, de resto, o que aconselha o artigo 8º nº 3 do Código Civil.
Sendo que não há, face ao exposto, fundamentos novos, que nos 

façam perspectivar a questão decidenda de modo diferente do adoptado 
pelo citado aresto de 22 de Outubro de 2003, limitamo -nos a aderir à 
fundamentação nele expressa, mediante a transcrição dos seus segmentos 
relevantes.

3.3. «As quantias em causa foram qualificadas, com o total acordo 
das partes, como gratificações.

E a questão a decidir é esta: sobre essas gratificações devem incidir 
contribuições para a segurança social?

Vejamos.
As gratificações em causa nestes autos não podem deixar de se qua-

lificar como gratificações extraordinárias, face ao probatório e ao dis-
posto no art. 88°, 1, do “Regime do Contrato Individual do Trabalho” 
(aprovado pelo DL n. 49.408, de 24/11/69).

Logo, tais gratificações não se consideram retribuição.
Na verdade, dispõe o citado preceito que “não se consideram retribui-

ção as gratificações extraordinárias concedidas pela entidade patronal 
como recompensa ou prémio pelos bons serviços do trabalhador”.

E porque as gratificações em causa nos autos não são devidas por 
força do contrato ou das normas que o regem (vide nº. 2 do citado artigo) 
daí que se deva concluir que não estamos perante qualquer retribuição.

Mas isso obviamente não impede que eventualmente tais gratificações 
extraordinárias sejam passíveis de desconto para a Segurança Social.

Ponto é que a lei o preveja, dispondo que, para efeito de contribui-
ção para a segurança social, as mesmas são passíveis da respectiva 
incidência.

Pois bem.
O art. 2° do Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12/2 (alterado pelo 

Decreto Regulamentar n. 53/83, de 22/6), diz -nos no seu nº. 2, que 
“para os efeitos do número anterior (que estatui que os trabalhadores e 
as entidades patronais contribuem obrigatoriamente para a segurança 
social), consideram -se remunerações as prestações a que, nos termos do 
contrato de trabalho, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador 
tem direito pela prestação do trabalho e pela cessação do contrato”.

E indica, de seguida, as várias hipóteses que constituem remune-
rações.

Não taxativas, é evidente, como bem anota o recorrente.
Daí partindo este para considerar as gratificações em causa como 

remunerações, encontrando arrimo para uma tal qualificação na alínea c) 
do citado número (onde se contemplam as “comissões, bónus e outras 
prestações de natureza análoga”).

E isto porque não considera impeditivo o disposto no normativo acima 
citado (art. 88°, 1, do “Regime do Contrato Individual do Trabalho”).

Aceitamos que não obstante tal dispositivo, o legislador poderia 
agora qualificar as gratificações extraordinárias como remunerações à 
semelhança do que faz com a “participação nos lucros” que, não o sendo 
para o “Regime do Contrato Individual do Trabalho” — art. 89° —já o 
são para efeitos de contribuição para a segurança social — art. 2°, al. i) 
do dito Decreto Regulamentar n.º 12/83.

Ponto é — como dissemos — que tais gratificações tenham essa 
natureza ou a lei assim as contemple como tal.

Já vimos que a recorrente entende que sim, ou seja, que tais gratifi-
cações são remunerações.

E fundamenta -se no facto de tais gratificações não estarem elencadas 
no art. 3° daquele Decreto Regulamentar, para daí concluir que estão 
necessariamente abrangidas pelo seu art. 2° (concretamente na alínea c) 
desta norma).

Mas, salvo o devido respeito, pelo facto de ali (no art. 3°) se indicarem 
quais as quantias percebidas pelo trabalhador que não se consideram 
remunerações (e aí não estarem previstas as gratificações) daí não se 
pode extrair tal conclusão. Por um lado, também se poderia eventu-
almente dizer que este normativo não era taxativo. Por outro lado, 
poder -se -ia acrescentar que a lei (art. 88°, 1, do “Regime do Contrato 
Individual do Trabalho”) já diz expressamente que tais gratificações 
não são remunerações.

Mas será que é possível incluir tais gratificações extraordinárias 
na alínea c) do nº. 2 do já citado Decreto Regulamentar, como o faz 
o recorrente, considerando tais gratificações “prestações de natureza 
análoga” às “comissões” e bónus”?

Cremos que não. Não nos parece que as gratificações extraordinárias 
tenham a mesma natureza das comissões ou bónus, por isso que aquelas 
não estão inseridas em qualquer acordo ou contrato e não têm a mesma 
natureza destes.

Já no tocante às gratificações “ordinárias”, contratualmente esta-
belecidas, a resposta poderia ser outra (vide art. 88°, 2, do “Regime 
do Contrato Individual do Trabalho”), pois aqui a lei considera tais 
gratificações como remunerações, logo eventualmente englobáveis no 
art. 2° do citado DR 12/83.

Poderia eventualmente pensar -se — é certo — que tais gratificações 
mais não eram do que “participação nos lucros da empresa”, logo tri-
butáveis (aqui com previsão expressa no art. 2°, i) do já referido DR). 
Porém, o Mm. Juiz decidiu, com o acordo unânime das partes — e no-
meada e expressamente do recorrente — que não estavam preenchidos 
os requisitos para se poder falar numa participação nos lucros.

Refira -se a final que o legislador, a querer incluir as gratificações (pelo 
menos as extraordinárias) no elenco das remunerações a tributar para a 
segurança social, não deixaria certamente de o considerar expressamente 
no seu articulado, como acontece com a norma de incidência do IRS 
(art. 2°, n.º 2, do IRS), onde as gratificações (quaisquer gratificações) 
estão aí inscritas como sujeitas a tal imposto».

3.4. Os fundamentos transcritos conduzem -nos ao mesmo desfecho em 
que desembocou a sentença recorrida, em cujo segmento final se pode 
ler: «(…) impõe -se concluir pela não tributação para a segurança social 
das quantias pagas pela impugnante em causa nestes autos, procedendo 
este fundamento da impugnação».
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E, deste modo, tal decisão não é proficientemente abalada pelos fun-
damentos do recurso, assim improcedentes, devendo -se mantê -la.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Sem custas.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007 — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Artigo 147.º do CPPT.

Sumário:

 I — Instaurada execução fiscal contra um contribuinte, que 
deduziu contra ela a respectiva oposição, não é possível 
intimar o Director -Geral dos Impostos a proceder à 
anulação de determinadas liquidações, que estão na 
base daquele processo executivo.

 II — A intimação para um comportamento pressupõe a omis-
são, por parte da administração «do dever de qualquer 
prestação jurídica susceptível de lesar direito ou inte-
resse legítimo em matéria tributária».

 III — Se a AF prestou juridicamente o dever jurídico que lhe 
competia (ou seja, liquidou tributos, que, na sua óptica, 
são devidos ao Estado) então a AF não omitiu o dever 
de prestação jurídica.

 IV — O meio próprio para atacar uma liquidação eivada 
de uma qualquer ilegalidade é a impugnação judicial 
(artigo 99.º do CPPT), ou, eventualmente, o pedido 
de revisão do acto tributário (artigo 78.º da LGT), ou 
ainda a reclamação graciosa (artigos 68.º e seguintes 
do CPPT).

Processo n.º 722/06 -30.
Recorrente: Quinta da Nogueira — Agropecuária, L.da

Recorrido: Director-Geral dos Impostos
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. QUINTA DA NOGUEIRA – AGROPECUÁRIA, LD., com sede 
na Rua dos Azeiteiros, Quinta da Nogueira, Venda do Valador, Malveira, 
veio, junto do TAF de Lisboa 2 (Loures), pedir a “intimação para um 
comportamento” do Director -Geral dos Impostos.

Concretamente, pretende que a autoridade recorrida seja intimada, 
em prazo razoável, a proceder à anulação oficiosa de determinadas 
liquidações e proceder à notificação à requerente de uma outra liqui-
dação, que seja consequência da determinação da matéria tributável 
fixada em sede de Comissão de Revisão, caso entenda que não ocorreu 
a caducidade da liquidação.

O Mm. Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a respectiva 
petição inicial.

Inconformada, a requerente interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

a) Entendeu -se na decisão tomada que o meio processual utilizado 
pela recorrente não era o próprio para obter da DGCI a anulação ofi-
ciosa das liquidações que lhe foram efectuadas, liquidações essas que 
haviam sido feitas indevidamente uma vez que o foram sem que tivesse 
sido apreciado o tempestivo pedido de revisão da matéria tributável 
apresentado para a Comissão de Revisão.

b) O Autor (Conselheiro Jorge Lopes de Sousa) não se fica ela citação 
que dele é feita no despacho, ainda acrescentando “Esta possibilidade 
de ordenar a realização de actos de execução de actos administrativos 
é o meio processual que possibilita com compelir a administração tri-
butária a dar execução aos seus actos firmes por falta de impugnação 
contenciosa”.

c) Como será bom de ver a anulação das liquidações que a recorrente 
pretende ver anuladas é um acto de execução de um “acto firme” da 
administração, pois que tendo esta procedido à revogação do despacho 
que havia determinado a intempestividade do pedido de revisão para 
a respectiva Comissão outra conclusão não é possível retirar que as 
anteriores liquidações efectuadas com base no pressuposto errado em 
que assentaram não se poderiam manter na ordem jurídica.

d) Não fazendo, pois, qualquer sentido falar, como o faz a decisão 
aqui questionada, que a recorrente tinha ao seu dispor a possibilidade 
de impugnação ou de pedido da revisão oficiosa da liquidação e isto 
devido, também e precisamente, ao princípio da legalidade a que a 
entidade demandada se encontra vinculada e de que é corolário preci-
samente o artigo 55º da Lei Geral Tributária, do artigo 3º do Código de 
Procedimento Administrativo e do artigo 266º n. 2 da Constituição da 
República Portuguesa.

e) Devendo fazer abandonar do mundo do Direito as liquidações que 
foram consequência daquele acto ilegal e, por isso mesmo, revogado.

f) O mesmo raciocínio atrás expendido é aplicável mutatis mutandis 
ao segundo argumento usado no despacho de que o meio próprio para 
apreciar da condenação da administração à prática de um acto de liqui-
dação referente a 1998, não sendo o tribunal competente para praticar o 
dito acto de liquidação, é o de impugnação pois só em relação a tal meio 
processual o tribunal tem competência para aferir da sua legalidade.

g) Primeiro, a recorrente não pediu ao tribunal que praticasse o acto de 
liquidação; a recorrente pedia algo bem diferente, isto é, que intimasse 
a DGCI a praticar tal acto caso esta entendesse que o respectivo prazo 
para tal ainda não tinha caducado e, segundo, desconhece a recorrente 
a possibilidade de impugnar um putativo acto de liquidação que ainda 
não existe na ordem jurídica.

h) A decisão fulmina, de seguida, a acção interposta pela recorrente 
com a ineptidão da petição inicial por obscuridade da causa de pedir.
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i) Nada de mais errado atento o teor da jurisprudência supra citada, 
segundo a qual só quando a viabilidade do autor seja tão ostensivamente 
improcedente, é que se torna admissível o indeferimento liminar.

j) Diz -se depois na decisão que a convolação em acção para um 
reconhecimento de um direito também não era possível, isto porquanto 
a recorrente pretende que a DGCI pratique o acto de liquidação do 
IVA de 1998 apenas se não for seu entendimento que o direito a tal 
liquidação já caducou.

k) É por demais evidente que este último pedido nada tem de impe-
ditivo para a admissão de uma eventual convolação desde logo porque 
o mesmo poderia ser considerado como não escrito, limitando -se a 
apreciação ao primeiro segmento do pedido; isto é, a DGCI praticaria 
o acto de liquidação atinente ao IVA de 1998 se entendesse que ainda 
estaria em prazo para o fazer e não o praticaria se entendesse que já 
não estava em prazo.

l) Mas se fosse esta última situação que se verificava também se im-
punha à DGCI informar a recorrente de tal e isto de forma expressa por-
quanto se encontra vigente no nosso ordenamento jurídico o artigo 67º, 
n. 1, alínea c) da Lei Geral Tributária.

m) Por fim, e quanto ao último argumento vertido no despacho para 
sustentar a inadmissibilidade de convolação em acção para o reconhe-
cimento de um direito, de que não há qualquer lesão ou risco de lesão 
ou interesses legítimos, também não pode o mesmo colher.

n) Com efeito se a não remoção da ordem jurídica, mediante anulação 
oficiosa das liquidações, não representa um acto lesivo para a recorrente 
então cumpre dizer que nenhum acto da DGCI se pode considerar 
lesivo.

o) Na verdade a execução já em curso constitui uma, pelo menos, 
potencial agressão do património da recorrente com vista a solver as 
alegadas dívidas dadas à execução; alegadas dívidas essas que, atento 
o sobredito, não são passíveis de serem dadas à execução.

p) Pelo que forçoso é de concluir pela eminente lesão de um direito da 
recorrente ao qual só se pode obstar com reconhecimento da DGCI de 
que o direito à liquidação do IVA de 1998 já caducou; com a subsequente 
e necessária extinção do processo executivo instaurado pois que, sendo 
como supra referido, o mesmo deixaria de ter objecto.

q) E assim sendo a convolação, caso se entenda que o caminho é esse, 
afigurar -se -ia como possível uma vez que a convolação não é uma mera 
faculdade do julgador, que a ela pode recorrer segundo o seu arbítrio, 
mas antes uma verdadeira imposição legal que, verificados os respectivos 
pressupostos, se impõe àquele; não tendo este em tal matéria qualquer 
margem de discricionariedade.

r) Pelo que ao assim não entender violou o despacho de indeferimento 
liminar aqui questionado os artigos 98º, n. 4, 145°, 147° do CPPT, 193°, 
n. 1, 493°, n. 2, 494° alínea b) e 495° do CPC e 97° n. 3 da LGT.

2. Quanto à matéria de facto (que não foi impugnada, não havendo 
lugar a qualquer alteração) remete -se para os termos da decisão em 1ª 
instância que decidiu aquela matéria (art. 713º, 6, do CPC, ex -vi do 
art. 726º do mesmo Diploma).

3. A recorrente pretende a intimação da entidade requerida para um 
comportamento.

Pedido que comporta duas dimensões:
Por um lado, pretende que a dita entidade proceda à anulação oficiosa 

de determinadas liquidações, que especifica.

Por outro lado, pretende que seja efectuada uma outra liquidação, 
em substituição daquelas (consequência da determinação da matéria 
tributável fixada em sede de comissão de revisão), caso entenda que 
não caducou o direito do Estado à liquidação.

Já vimos que o Mm. Juiz a quo rejeitou a pretensão da recorrente.
Através do presente recurso, insurge -se ela contra tal decisão.
Vejamos então.
A intimação para um comportamento está prevista no art. 147º do 

CPPT, que estatui na parte que ora interessa:
“1. Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do 

dever de qualquer prestação jurídica susceptível de lesar direito ou 
interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado requerer 
a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal 
tributário competente.

“2. O presente meio só é aplicável quando, vistos os restantes meios 
contenciosos previstos no presente Código, ele for o meio mais ade-
quado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou 
interesses em causa.

“…”.
Este preceito, que não tem correspondência nem no CPT nem na LPTA 

tem como escopo a garantia da tutela judicial efectiva, sendo assim um 
postulado do art. 268º, 4, da CRP.

Olhando a lei (citado art. 147º do CPPT), logo vemos que essa omissão 
(n. 1) só é relevante se o comportamento comissivo for o meio mais 
adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou 
interesses em causa (n. 2).

Ora, no tocante à primeira pretensão do recorrente, logo vemos que 
não é a intimação para um comportamento esse meio.

Vejamos porquê.
Importa desde logo dizer o seguinte:
Este processo (intimação para um comportamento) pressupõe a 

omissão, por parte da administração “do dever de qualquer prestação 
jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria 
tributária”.

Ora, no caso, a AF prestou juridicamente o dever jurídico que lhe com-
petia: liquidou tributos, que, na sua óptica, são devidos ao Estado.

Pelo que não há que intimá -la a coisa nenhuma.
Há sim que reagir contra esse cumprimento comissivo da administra-

ção, através dos vários procedimentos, como a seguir se indica.
Contra a ilegalidade da liquidação reage -se através da impugnação 

judicial (art. 99º do CPPT).
Pode igualmente pedir -se a revisão do acto tributário – art. 78º da 

LGT.
Pode igualmente reclamar -se graciosamente (artºs. 68º e ss. do 

CPPT.
São estes os meios previstos na lei para assegurar aquela tutela.
Pelo que não tem aqui lugar a “intimação para um comporta-

mento”.
Ao que se crê, a julgar pelo probatório, o recorrente não fez uso de 

nenhum desses meios.
Sibi imputet.
Mas foi instaurado processo executivo.
E, como resulta do probatório, a recorrente deduziu oposição à exe-

cução fiscal.
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Ora, este meio (processo de oposição à execução) é o adequado para 
assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva do direito da recorrente no 
tocante a essa execução fiscal.

Manifestamente, e no primeiro segmento do recurso, aquele meio 
(“intimação para um comportamento”) não é o adequado para assegurar 
aquela tutela.

Pelo que não procede nesta parte a pretensão da recorrente.
E que dizer do segundo segmento do recurso?
Pretende a recorrente que a administração proceda a determinada 

liquidação.
Desde logo importa sublinhar que, na exacta medida em que não 

procede a primeira pretensão da recorrente (e que acima examinámos) 
é óbvio e consequente que não pode proceder a segunda.

Na verdade, se não é possível, no caso, intimar a administração a 
anular oficiosamente uma liquidação, resulta manifesto que também não 
é possível que se ordene que a administração proceda, em substituição 
daquela, a uma outra liquidação.

Haveria aqui uma contradição manifesta nos seus termos.
Tão só isto e apenas isto.
Daqui decorre, em consequência do que vai dito, que nem sequer há 

qualquer hipótese de ordenar a convolação do presente processo em 
“acção para reconhecimento de um direito” (art. 145º do CPPT). Seja 
desde logo pelas razões que estão na base da impossibilidade do uso do 
meio que vimos apreciando (intimação para um comportamento). Seja 
porque, como já vimos, e no tocante ao primeiro segmento do recurso 
há meios mais adequados para a tutela eficaz do direito do recorrente. 
E, no tocante ao segundo segmento do recurso é o mesmo incompatível 
com o indeferimento da primeira pretensão.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em ¼.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Mérito do recurso: irrelevância da nuli-
dade da decisão recorrida. Oposição à execução fiscal. Falta 
de notificação da liquidação no prazo de caducidade.

Sumário:

 I — Se o Tribunal ad quem, por causa do fundo do recurso, 
houver de revogar ou confirmar a decisão recorrida, o 
conhecimento da nulidade desta torna -se irrelevante e, 
por isso, desnecessário e inútil — à luz das disposições 
combinadas dos artigos 715.º, n.º 1; 722.º, n.º 3, 1.ª e 
2.ª parte; 731.º, n.º 1; 752.º, n.º 3; 762.º, n.º 1; e 731.º, 
n.º 2, do Código de Processo Civil.

 II — Sempre que tenham por objecto actos ou decisões sus-
ceptíveis de alterarem a situação tributária dos contri-
buintes, as notificações são efectuadas obrigatoriamente 
por carta registada com aviso de recepção — nos termos 
do n.º 1 do artigo 38.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

 III — A falta de notificação da liquidação exequenda no prazo 
de caducidade é fundamento de oposição à execução 
fiscal — de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 204.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Processo n.º 824/05 -30.
Recorrente: Alberto José Mota Vieira Nunes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
Alberto José Mota Vieira Nunes vem interpor recurso da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 1 -2 -2005, que julgou 
improcedente a presente oposição à execução fiscal – cf. fls. 77 e se-
guintes.

Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 103 a 107.

A. Saber se, perante determinadas diligências tendentes à notificação 
de um contribuinte, se considera ou não efectuada essa liquidação, cons-
titui questão exclusivamente de direito, determinante da competência do 
Supremo Tribunal Administrativo para a apreciação do recurso.

B. A douta sentença, ao considerar o recorrente notificado da liqui-
dação que originou a dívida exequenda dentro do prazo de caducidade, 
sem fundamentar de direito essa conclusão, é nula nos termos do ar-
tigo 668.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil.

C. Nos termos dos artigos 38.º, n.º 1, e 39.º, n.º 3, do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, o recorrente só poderia ser tido como 
notificado na data em que tivesse sido assinado o aviso de recepção.

D. Decorrendo da factualidade assente que não foi assinado o aviso de 
recepção nem foi recebida pelo recorrente a carta tendente à notificação, 
não pode o mesmo recorrente considerar -se notificado da liquidação 
dentro do prazo de caducidade.

E. A douta sentença, ao concluir pela notificação do recorrente perante 
a factualidade dada como assente, interpretou a aplicou erradamente o 
disposto nos artigos 38.º, n.º 1, e 39.º, n.º 3, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

F. Com a entrada em vigor do Código de Processo Tributário ficou 
derrogado o n.º 3 do artigo 139.º do Código do IRS no que respeita às 
notificações abrangidas pelo artigo 65.º, n.º 1, daquele diploma de 1991, 
como é o caso das notificações de liquidações.

G. O actual artigo 149.º do Código do IRS, resultante de mera re-
muneração do articulado com perfeita correspondência com o anterior 
artigo 139.º, com igual derrogação no que respeita às notificações agora 
abrangidas pelo artigo 38.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, como é o caso da liquidação que originou a dívida 
exequenda a que se referem os autos.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o 

recurso merece provimento e a sentença deve ser declarada nula por 
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acórdão que ordene a devolução do processo ao tribunal recorrido 
para proferimento de nova sentença que não enferme da nulidade de-
clarada –, aduzindo essencialmente a fundamentação que segue (cf. 
fls. 115 e 116).

1. O recorrente invocou como único fundamento de oposição a falta de 
notificação da liquidação do imposto no prazo de caducidade (art. 204.º, 
n.º 1, al. e) CPPT; petição art. 1.º).

A solução jurídica da questão implica a subsunção dos factos apurados 
ao regime das notificações previstos, designadamente nos arts. 38.º e 
39.º do CPPT.

«A fundamentação de direito, em regra, será feita por indicação da 
norma ou normas legais em que se baseia, mas poderá também ser 
constituída por mera indicação dos princípios ou doutrina jurídica em 
que se baseia» (Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado 4.ª edição 2003 
p. 564).

No caso sub judicio é absoluta a omissão de qualquer indicação 
sobre os fundamentos normativos, principológicos ou doutrinários do 
entendimento expresso sobre a verificação de notificação válida e regular 
de liquidação de IRS efectuada após o termo do prazo legal, por carta 
registada devolvida.

Neste contexto a sentença é nula por falta de especificação dos fun-
damentos de direito da decisão (art. 125.º n.º 1 CPPT).

2. Agindo o STA na qualidade de tribunal de revista não poderá 
substituir -se ao tribunal recorrido apreciando o mérito da oposição, na 
sequência da declaração de nulidade da sentença (arts. 715.º n.º 1 e 726 
CPC/art. 749.º CPC ex vi art. 281.º CPPT).

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
O ora recorrente, e o Ministério Público também, como se vê do 

que se deixou consignado nos pontos 1.2 e 1.4, vêm arguir de nula 
a sentença recorrida «por falta de especificação dos fundamentos de 
direito da decisão».

Pode suceder que o recorrente, além de basear o recurso num dos seus 
fundamentos específicos, invoque a própria nulidade da decisão recorrida 
(artigos 668.º, n.º 3, 2.ª parte; 716.º, n.º 1; e 752.º, n.º 3, do Código de 
Processo Civil), hipótese em que se coloca o problema de saber se a 
apreciação dessa nulidade deve preceder a revogação ou confirmação 
da decisão por razões atinentes ao mérito do recurso. A resposta a esta 
questão parece dever ser negativa. O Tribunal ad quem pode considerar 
o recurso procedente ou improcedente sem que haja apreciado a nulidade 
da decisão recorrida (irrelevância da nulidade da decisão). Isto significa 
que essa nulidade não constitui uma condição prévia da apreciação do 
mérito do recurso. Se o Tribunal superior conclui que, mesmo com a 
sanação da eventual nulidade, a decisão deve ser revogada por motivo 
concernente ao mérito da causa, parece não fazer sentido decretar a 
sua revogação ou anulação prévia por mor da ocorrência dessa invo-
cada nulidade. Imagine -se – diz, a este respeito, Miguel Teixeira de 
Sousa – que a Relação considera que os fundamentos que constam da 
sentença condenatória (ou absolutória) são insuficientes para justificar 
a procedência (ou improcedência) da acção, e que, por isso, ela deve 
ser revogada; neste caso, não parece que se deva exigir que se aprecie 
primeiramente, se, por exemplo, existe uma contradição entre esses 
fundamentos e a decisão ou se essa decisão padece de um excesso ou de 
uma omissão de pronúncia, pois que, mesmo que elas existam e sejam 
sanadas, aquela decisão condenatória ou absolutória deve ser revogada. 

A resposta também parece dever ser a mesma, quando o Tribunal de 
recurso possa confirmar a decisão impugnada com um fundamento 
distinto daquele que foi utilizado pelo Tribunal recorrido. Estas constru-
ções são compatíveis com o direito positivo. Segundo este, a nulidade 
da decisão constitui um possível fundamento de recurso (artigos 668.º, 
n.º 3, 2.ª parte; 716.º, n.º 1; e 752.º, n.º 3, do Código de Processo Civil), 
mas a circunstância de o Tribunal ad quem reconhecer essa nulidade 
não impede, em regra, de controlar a sua correcção, ou seja, não obsta 
a que esse Tribunal tenha de se pronunciar sobre se deve revogá -la ou 
mantê -la (artigos 715.º, n.º 1; 722.º, n.º 3, 1.ª parte; 731.º, n.º 1; 752.º, 
n.º 3; e 762.º, n.º 1, do Código de Processo Civil); a excepção a este 
regime consta dos artigos 722.º, n.º 3, 2.ª parte; e 731.º, n.º 2, do Código 
de Processo Civil. Portanto, o direito positivo admite expressamente 
que o Tribunal superior supra a nulidade da decisão recorrida e passe a 
apreciar se esta deve ser confirmada ou revogada. Mas isso não obsta 
à conclusão de que esse suprimento é uma actividade inútil, quando, 
qualquer que seja a posição desse Tribunal sobre a nulidade, a decisão 
deva ser revogada ou confirmada, situação em que se deve dispensar 
a apreciação prévia dessa nulidade. É ilógico exigir essa apreciação, 
quando, qualquer que seja o seu resultado, o Tribunal superior tem de 
revogar ou confirmar (ou anular) a decisão recorrida.

Cf. o que vem de ser dito (a bem dizer textualmente) em Miguel 
Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, Lex, 1999, 
pp. 470 e ss.; cf. ainda a este respeito o acórdão desta Secção do Su-
premo Tribunal Administrativo, de 18 -10 -2006, proferido no recurso 
n.º 611 -06.

O presente caso é daqueles em que o recorrente, invocando a nulidade 
da própria decisão, baseia o recurso essencialmente em um dos seus 
fundamentos específicos (a ilegalidade do decidido).

Assim, considerando sobremaneira que o conhecimento da invocada 
nulidade não constitui no caso uma condição prévia da apreciação do 
mérito do recurso, vamos ater -nos apenas à (i)legalidade do decidido 
em 1.ª instância.

E – tendo a sentença sob recurso considerado, contrariamente ao 
defendido pelo ora recorrente, que este foi «notificado da liquidação que 
originou a dívida exequenda dentro do prazo de caducidade» –, então, 
em face das conclusões da alegação do recurso, a questão que aqui se 
coloca é a de saber se a notificação da liquidação exequenda ocorreu 
dentro do prazo de caducidade, ou não.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Contra o Oponente foi instaurado processo de execução fis-

cal, tendo por base certidão por dívida de IRS, no montante total de 
7485,01 €, referente ao ano de 1997  - cfr. fls. 17;

B) Em 17/02/2003, o Oponente foi citado da instauração do processo 
de execução fiscal referido em A)  - cfr. fls. 7 e 17 verso;

C) Na base de dados da Administração Fiscal sobre o sistema de 
cobrança de Imposto sobre o Rendimento consta que foi emitida, em 
07/10/2002, contra o Oponente, liquidação de IRS, do ano de 1997 e 
que foi enviada pelo registo RY139548609PT, em 09/10/2002  - cfr. 
fls. 12;

D) Os CTT de Ovar informaram que o registo RY139548609PT 
“…, foi avisado no dia 10/10/2002 pelo CRT do giro por não se encon-
trar ninguém em casa seguindo para Estação de Correio da Alexandre 
Herculano.
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E) No dia 12/11/2002 foi DEVOLVIDO por não ter sido reclamado 
nessa estação tendo sido entregue no dia 13/11/2002 no balcão de Estação 
de Correio de Ovar às Finanças... “ - cfr. fls. 57, 60, 61 e 62 a 65 cujo 
teor dou aqui por integralmente reproduzido;

F) Em 13/11/2002 a notificação da liquidação referida em C) e enviada 
ao Oponente com o registo RY139548609PT foi devolvida ao Serviço 
de Finanças de Ovar -1  - cfr. fls. 75 cujo teor dou aqui por integralmente 
reproduzido.

Inexistem factos não provados com relevância para a decisão da 
causa.

2.2. Como é sabido, a oposição à execução fiscal é permitida só nas 
hipóteses e com os fundamentos previstos na lei. Mas, embora legal-
mente tipificados, os fundamentos -tipo de oposição à execução fiscal 
não constituem tipos fechados, e sim tipos abertos, onde, em área de 
defesa dos administrados, não se adequam os rigorosos princípios da 
taxatividade e do exclusivismo, que mais se apropriam a uma tipificação 
concernente à incriminação penal e também de certo modo à sujeição 
a tributação.

A falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade 
constitui fundamento de oposição à execução fiscal, conforme se prevê 
na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Constituindo a exigibilidade da dívida exequenda um pressuposto 
específico relativo ao objecto da acção executiva – diz o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 22 -5 -1996, proferido 
no recurso n.º 20342 – é evidente que a reacção do executado, quando 
a dívida for inexigível por falta de notificação da liquidação exequenda, 
terá de ser desferida contra a própria instância executiva, e esse meio 
processual só pode ser, no processo fiscal, a oposição à execução.

O reconhecimento da inexigibilidade da dívida exequenda, por falta 
de notificação (e ineficácia) da liquidação no prazo de caducidade, nada 
tem a ver com a apreciação, em concreto, em processo de oposição à 
execução fiscal, da (i)legalidade da liquidação exequenda. Com efeito, 
reconhecer que a liquidação exequenda não notificada no prazo de 
caducidade é inexigível, por falta de eficácia, não envolve a apreciação 
da legalidade dessa liquidação [senão apenas da sua (in)exigibilidade].

A liquidação, como acto de eficácia externa que é, em princípio, tem 
que ser notificada aos interessados – pois que os actos de eficácia externa 
têm de ser notificados aos interessados, mediante uma comunicação 
oficial e formal, «na forma prevista na lei», de acordo com a imposição 
do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa, e essa 
falta tem como consequência legal a sua ineficácia (cf. Gomes Canotilho, 
e Vital Moreira, na Constituição da República Portuguesa Anotada, 1993, 
3.ª edição, revista, em anotação IV. ao artigo 268.º).

O n.º 1 do artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário – em concretização do dito imperativo constitucional – es-
tabelece que os actos em matéria tributária que afectem os direitos e 
interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação 
a estes quando lhes sejam validamente notificados.

O n.º 1 do artigo 38.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, por sua vez, preceitua como segue.

As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada 
com aviso de recepção, sempre que tenham por objecto actos ou de-
cisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes 

ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou 
diligências.

Os «actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária 
dos contribuintes» referidos no n.° 1 são, desde logo, os actos tributários 
– correcção ou fixação da matéria colectável, liquidação dos impostos – e 
as decisões finais dos processos graciosos, susceptíveis de reclamação, 
recurso ou impugnação judicial (cf. Alfredo José de Sousa, e José da 
Silva Paixão, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
Comentado e Anotado, em anotação 3. ao artigo 38.º).

2.3 No caso sub judicio, e em sede de fundamentação de direito, 
escreve -se na sentença recorrida (apenas) o seguinte.

Nos termos do artigo 33.º do Código de Processo Tributário (CPT) 
“... o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias 
caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de 
cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele 
em que ocorreu o facto tributário... “.

Resulta dos documentos juntos aos autos (cfr. factos C), D), e E) que 
foi enviada notificação da liquidação contra o Oponente de IRS, do ano 
de 1997, sob o registo RY139548609PT. Por não se encontrar ninguém 
em casa do Oponente foi deixado aviso em 10/10/2002 e a notificação 
seguiu para a Estação de Correio da Alexandre Herculano em Ovar. 
Em 13/11/2002 foi devolvida ao Serviço de Finanças de Ovar 1, por 
não ter sido reclamada.

Assim sendo, concluo que a notificação da liquidação de IRS, rela-
tiva ao ano de 1997, ocorreu dentro do prazo de caducidade, ou seja 
até 31/12/2002.

Não devemos, contudo, perder de vista que o fundamento de facto 
em que se funda a presente oposição à execução fiscal é o de que o 
oponente, ora recorrente, «não foi notificado da liquidação de Imposto 
Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), de 1997, dentro 
do prazo de caducidade, ou seja até 31/12/2002» – cf., desde logo, o 
artigo 1.º da petição inicial.

Ao contrário do pretendido pelo oponente, ora recorrente, a sentença 
recorrida conclui que «a notificação da liquidação de IRS, relativa 
ao ano de 1997, ocorreu dentro do prazo de caducidade, ou seja até 
31/12/2002».

E o Tribunal a quo chega a esta conclusão, porque, consoante diz, isso 
«resulta dos documentos juntos aos autos» em conformidade nomea-
damente com o que foi exarado nas alíneas C), D) e E) do probatório.

Nas alíneas C), D) e E) do probatório, como se viu, está realmente 
assente que:

Na base de dados da Administração Fiscal sobre o sistema de cobrança 
de Imposto sobre o Rendimento consta que foi emitida, em 07/10/2002, 
contra o Oponente, liquidação de IRS, do ano de 1997 e que foi enviada 
pelo registo RY139548609PT, em 09/10/2002  - cfr. fls. 12.

Os CTT de Ovar informaram que o registo RY139548609PT “.. , 
foi avisado no dia 10/10/2002 pelo CRT do giro por não se encontrar 
ninguém em casa seguindo para Estação de Correio da Alexandre Her-
culano.

No dia 12/11/2002 foi DEVOLVIDO por não ter sido reclamado nessa 
estação tendo sido entregue no dia 13/11/2002 no balcão de Estação de 
Correio de Ovar às Finanças... “ - cfr. fls. 57, 60, 61 e 62 a 65 cujo teor 
dou aqui por integralmente reproduzido.
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Como se vê, retira -se seguramente da factualidade assente que a carta 
tendente à notificação da liquidação exequenda não foi enviada com 
aviso de recepção, e nem a mesma carta foi efectivamente recebida pelo 
oponente, ora recorrente [para a hipótese, que não é a do presente caso, 
de recusa pelo destinatário de carta registada com aviso de recepção, 
veja -se, com proveito, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 12 -7 -2006, proferido no recurso n.º 398/06].

Então, não pode, por tal sinal, o oponente, ora recorrente, considerar-
-se notificado da liquidação exequenda dentro do prazo de caducidade.

Pelo que, no essencial, tem razão o ora recorrente, quando conclui que, 
«Nos termos dos artigos 38.º, n.º 1, e 39.º, n.º 3, do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, o recorrente só poderia ser tido como 
notificado na data em que tivesse sido assinado o aviso de recepção».

E, assim, em resposta ao thema decidendum, diremos, sem necessi-
dade de mais alargados considerandos, que a notificação da liquidação 
exequenda em causa não ocorreu dentro do prazo de caducidade.

Razão por que no caso existe fundamento legal de procedência da 
deduzida oposição à execução fiscal – devendo, por consequência, ser 
revogada a sentença recorrida, que decidiu em contrário.

2.4 De todo o exposto podemos extrair, entre outras, as seguintes 
proposições, que se alinham em súmula.

I. Se o Tribunal ad quem, por causa do fundo do recurso, houver de 
revogar ou confirmar a decisão recorrida, o conhecimento da nulidade 
desta torna -se irrelevante e, por isso, desnecessário e inútil – à luz das 
disposições combinadas dos artigos 715.º, n.º 1; 722.º, n.º 3, 1.ª e 2.ª 
parte; 731.º, n.º 1; 752.º, n.º 3; 762.º, n.º 1; e 731.º, n.º 2, do Código de 
Processo Civil.

II. Sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis 
de alterarem a situação tributária dos contribuintes, as notificações são 
efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção 
– nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

III. A falta de notificação da liquidação exequenda no prazo de ca-
ducidade é fundamento de oposição à execução fiscal – de acordo com 
a alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revo-
gar a sentença recorrida, julgando -se procedente a oposição e extinta 
a execução fiscal.

Sem custas.
Lisboa, 10 Dezembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz (voto a decisão com fundamento na inexi-
gibilidade da dívida exequenda).

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRS. Profissional de banca de casino. Constitucionalidade do 
artigo 2.º, n.º 3, alínea h) do CIRS.

Sumário:

O artigo 2.º, n.º 3, alínea h) do CIRS não sofre de qualquer 
inconstitucionalidade, quer formal, quer material.

Processo n.º 981/06 -30.
Recorrentes: Manuel Cândido Paris e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. MANUEL CÂNDIDO PARIS e NEUSA GOMES RODRIGUES 
PARIS, identificados nos autos, impugnaram judicialmente, junto do 
então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Faro, as liquidações de IRS 
dos anos de 1999 e 2000.

O Mm. Juiz do TAF de Loulé julgou a impugnação improcedente.
Inconformados, os impugnantes trouxeram recurso para este Su-

premo Tribunal. Formularam as seguintes conclusões nas respectivas 
alegações de recurso:

1) Desconformidade formal do art. 2, n. 3, alínea h) do C.I.R.S. com 
o disposto no art. 168/2 e art.103/2 todos da C.R.P.

De facto, constata -se que o conceito de retribuição do trabalho pres-
crito na lei de autorização legislativa apenas abrange rendimentos que 
constituem pagamentos ou contraprestações de certo trabalho ou a 
ele equiparado (ex. trabalho à peça, tarefa, etc., com subordinação 
do beneficiário da prestação) e não “gorjetas” enquanto liberalidades 
atribuídas por terceiros e que não têm directamente em vista pagar 
determinado trabalho.

É que, como se sabe, decorre do m. 168/2 da C.R.P. que do sentido da 
lei de autorização legislativa, enquanto seu limite interno, terá que dele 
claramente resultar quais os fins, ainda que genéricos, que o Governo 
deve prosseguir no uso de poderes delegados, conformado assim a lei 
delegada aos ditames do órgão delegante bem como dar ao contribuinte, 
cidadão, a possibilidade efectiva de calcular, tão aproximadamente 
quanto possível o encargo fiscal que vai suportar, ainda que de forma 
não exaustiva, evidentemente.

Assim, tendo em conta o percurso histórico atribulado da tributação 
das gratificações com sucessivas declarações de inconstitucionalidade 
pelo então Conselho de Revolução, no mínimo o legislador parlamen-
tar teria que definir claramente se as “gorjetas” continuavam ou não a 
integrar o conceito fiscal de rendimento, o que não o fez.

Ora, da leitura de tal omissão necessariamente terá que retirar -se a 
única conclusão constitucionalmente possível, isto é, não permitir in-
tencionalmente o legislador parlamentar a tributação das “gorjetas” pelo 
que o art. 2 n. 3 alínea h) do C.I.R.S. é organicamente inconstitucional 
por violar a lei de autorização legislativa n. 106/88 que lhe serviu de 
suporte, violando assim o art. 168/2 e art. 103/2 todos da CRP.

2) Desconformidade material do art. 2º, n. 3, al. h) do CIRS face aos 
artºs. 13º, 104º/1 e 3 da CRP, por violação do princípio da igualdade 
neles plasmado

De facto, é comummente sabido que aquela norma apenas visará a 
tributação das “gorjetas” recebidas por terceiros, pelos profissionais 
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de banca dos casinos sabendo -se que tais rendimentos pelo volume 
atingido, não têm natureza acessória, não tributando os demais pro-
fissionais que também as auferem nomeadamente ex. cabeleireiros, 
taxistas, empregados de hotelaria, etc., o que só por si conduz a uma 
desigualdade tributária não justificável, materialmente intolerável, pro-
vocando uma situação de injustiça social grave, não pretendida pelo 
legislador parlamentar

É que tais rendimentos a tributar não servirão de suporte do regime 
de segurança social nem para o cômputo do valor devido a título de 
indemnização por despedimento sem justa causa, apesar de tributado 
ao contrário dos rendimentos auferidos por via da sua entidade patronal.

Assim, sabendo de antemão o legislador fiscal que tal norma apenas 
poderá ser aplicada a um número restrito de contribuintes passivos 
de imposto, tal viola o princípio da igualdade constitucionalmente 
plasmado na CRP, art.13° e art. 104/1 e 3 da C.R.P., enquanto permite 
que os sujeitos passivos do imposto sejam iguais perante a realidade e 
desiguais perante a lei.

Por último, sabendo -se que no regime do imposto sobre as sucessões e 
doações português, as doações de bens móveis não são em regra doações 
tributadas, e tendo em conta que as “gorjetas” tratam -se de no fundo 
de doações de bens móveis, logo em termos de justiça da tributação, 
todas as aquisições de igual natureza não deverão ser tributadas já que 
o fundamento que subjaz para a sua incidência legal (art.2/3 al.h) do 
CIRS) está apenas no facto de se acharem relacionadas com prestações 
de serviços.

Ora tal fundamento é por natureza insuficiente para dar tratamento 
desigual a situações que por natureza são de facto iguais.

Em conclusão, o art. 2/3 al. h) viola o princípio de igualdade tributária 
plasmado no art.13, art. 104/1 e 3 da C.RP. o que conduz a ser inconsti-
tucional por vício material, devendo como tal ser declarado.

Não houve contra -alegações.
O MP defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
 O impugnante trabalha por conta da sociedade Solverde, como 

caixa na sala do casino que a mesma explora.
 Auferiu e não declarou em sede de IRS as gratificações que em 

virtude disso ali recebeu nos anos de 1999 e que originaram as liqui-
dações ora impugnadas.

3. Está em causa a constitucionalidade de determinada norma (art. 2º, 
3, h), do CIRS).

O Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização abstracta de consti-
tucionalidade, já emitiu pronúncia sobre a alegada inconstitucionalidade 
da norma em causa – o referido art. 2º, 3, h), do CIRS.

E concluiu que a norma em questão não sofre de inconstitucionalidade, 
quer formal, quer material.

O acórdão do Plenário do dito Tribunal, para o qual se remete, vem 
publicado no DR – II Série, n. 235, de 10/10/97, merecendo obviamente 
a nossa concordância.

Citam -se apenas as conclusões, respeitantes aos dois itens atrás re-
feridos.

Escreveu -se quanto ao primeiro ponto (inconstitucionalidade for-
mal):

"...Não subsiste assim a argumentação deduzida pelo Provedor de 
Justiça que, não obstante reconhecer no IRS um imposto geral sobre o 
rendimento, sustenta não serem as gorjetas subsumíveis aos rendimentos 
tipificados no artigo 1º do respectivo Código.

“Ou seja, não se considera que a tributação desses rendimentos seja 
susceptível de afectar os limites da extensão da autorização legisla-
tiva

“Os contornos da delimitação e condicionamento do âmbito das 
leis de autorização têm sido objecto da jurisprudência deste Tribunal, 
que os vem definindo numa linha discursiva segundo a qual o objecto 
da autorização constitui o elemento enunciador da matéria sobre que 
a autorização versa, a extensão específica a amplitude das leis autori-
zadas e pelo sentido se fixam os princípios base que hão -de orientar o 
Governo na elaboração destas últimas (cf. v.g. os Acórdãos nºs. 70/92, 
358/92 e 213/95).

“Cabendo, assim, à extensão da autorização especificar os aspectos 
da disciplina jurídica da matéria objecto do exercício dos poderes de-
legados, não se tem esta por desrespeitada pela iniciativa do Governo, 
nomeadamente por exorbitar o programa e o conjunto de directrizes 
proposto pela autorização legislativa”.

E, no tocante à alegada inconstitucionalidade material, por violação 
do princípio constitucional da igualdade, escreveu -se aí nomeadamente 
o seguinte:

“...Ora, se é incontroverso existirem, no comum dos casos, dificul-
dades práticas no controlo de quem recebe gorjetas e dos respectivos 
montantes, ao invés do que é suposto acontecer com os trabalhadores ora 
em causa, nem por isso se justifica não tributar uma situação em que é 
possível, mercê do mecanismo legal existente, controlar os rendimentos 
auferidos por esta via, com projecção na capacidade contributiva dos 
respectivos destinatários. Dir -se -á, nesta perspectiva, que, na medida em 
que é possível tributar essas fontes de rendimento, estar -se -á a reduzir 
a margem de desigualdade que a ausência de tributação implicaria em 
relação ao universo de todos os contribuintes.

“A esta luz, a obrigatoriedade que impende sobre o contribuinte de 
declarar os seus rendimentos sujeitos a imposto não tem a virtualidade de 
impedir, de modo absoluto, a ocultação, deliberada ou negligente, desses 
rendimentos (mais notoriamente ainda ultrapassado que está o sistema 
das cédulas). Não pode falar -se de uma desigualdade constitucionalmente 
censurável se uns contribuintes se encontravam circunstancialmente 
mais apertadamente controlados que outros.

“Assim, não se interpreta o princípio da igualdade em termos que se 
projectam na não tributação de alguém porque outrem, em situação de 
igual incidência, não é tributado por dificuldades técnicas de aplicação 
da lei”.

Do que vai dito, resulta que improcedem as ditas conclusões das 
alegações de recurso.

Acresce dizer que o facto de a lei não consagrar a retenção na fonte 
das gorjetas não viola o princípio da tipicidade previsto na Constituição.

Na verdade, a retenção na fonte tem a ver com a agilização da cobrança 
do imposto e, na perspectiva de o contribuinte, não descontando logo o 
valor do imposto, mas arrecadando -o para si, se colocar em dificuldade 
óbvia de efectuar o pagamento de uma só vez. Demais que o imposto 
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deve ser entregue nos cofres do Estado em prazo muito curto  - vide 
art. 91º, n. 3, do CIRS.

Acresce ainda dizer que, nos termos do n. 3 do art. 92º do CIRS, 
na redacção do DL 206/90, de 26/6, era possível a retenção na fonte 
das gratificações referidas na alínea h) do n. 3 do art. 2º do CIRS, a 
solicitação do interessado.

Nem sequer se diga que ocorre violação do princípio da justiça do 
sistema decorrente dos artºs. 2º e 260º da Constituição, por alegadamente 
tais gratificações serem irrelevantes para efeitos de desemprego e segu-
rança social, despedimento e indemnização por acidentes de trabalho.

Na verdade, a haver qualquer inconstitucionalidade seria das normas 
que consideram irrelevante para esse efeito as gratificações, e não a 
norma já referida, que é apenas e tão só uma norma de incidência do 
IRS.

É este aliás um entendimento unânime deste STA (1).
O recurso da recorrente está assim votado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

(1) Vide, a título meramente exemplificativo, os Acórdãos de 20/1/99 (rec. n. 23091), de 
10/2/99 (rec. n. 22983) e de 5/5/99 (rec. n. 23051).

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Intervenção espontânea. Assistência. Anulação da venda. 
Execução fiscal.

Sumário:

Não é admissível a assistência dos antigos administradores 
da sociedade executada, com vista a auxiliá -la no inci-
dente de anulação da venda efectuada em processo de 
execução fiscal.

Processo n.º 1001/06 -30.
Recorrentes: Virgílio Tomaz Henriques e Miguel José Barjona de 

Tomaz Henriques.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. VIRGÍLIO TOMAZ HENRIQUES e MIGUEL JOSÉ BAR-

JONA DE TOMAZ HENRIQUES recorrem do despacho de 27 de 
Janeiro de 2005 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria que indeferiu o seu pedido de intervenção espontânea no recurso 
que visava a anulação da venda levada a cabo em execução fiscal ins-
taurada contra Fiandeira Castanheirense – Indústria Têxtil, S. A..

Formulam as seguintes conclusões:

«1.
O Despacho Recorrido é nulo uma vez que não indica quaisquer 

disposições legais que justifiquem a decisão proferida (cf. Artº 668º, 
nº 1, alínea b) do CPC, aplicável aos despachos ex vi artº 666º, nº 3 do 
mesmo Código).

2.
O Despacho Recorrido incorre em erro na determinação da lei pro-

cessual tributária aplicável e na remissão genérica para as normas do 
contencioso administrativo.

3.
A impugnação em que se traduz os presentes autos foi interposta e 

processada nos termos do artº 355º do Código de Processo Tributário 
(Decreto -Lei nº 154/91 de 02 de Abril  - CPT, cfr. despacho de fls. 121 
destes autos), não sendo aplicáveis, in casu, as disposições do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (Decreto -Lei n 433/99 de 26 
de Outubro  - CPPT, cfr. art 42º do respectivo preâmbulo).

4.
Conforme resulta do artº 355º do CPT, mas também do artº 277º do 

CPPT, o recurso/reclamação judicial de decisões proferidas pelo chefe 
da repartição de finanças será interposto em prazo contado da data 
notificação do acto ao executado.

5.
A executada FIANDEIRA CASTANHEIRENSE nunca foi notificada 

do acto de venda (escritura ou despachos antecedentes que a terão orde-
nado) impugnado nestes autos, antes tendo vindo a obter conhecimento 
informal do mesmo.

6.
Por outro lado, as normas aplicáveis ao incidente deduzido nos autos 

são as que o CPC concretamente prevê para a intervenção espontânea (e 
assistência), e não as “normas do contencioso administrativo” referen-
ciadas de forma indistinta e abstracta no Despacho Recorrido.

7.
Dispõe o artº 2 do Código de Processo Tributário (CPT) que: “São de 

aplicação supletiva no processo tributário, de acordo com a natureza 
do caso omisso: (...) f) O Código de Processo Civil.”. Remissão esta 
que é directa e única no que concerne à matéria dos recursos previstos 
na Secção X do CPT (cfr. artº 357º do CPT).

8.
A intervenção espontânea é admissível a todo o tempo, enquanto não 

estiver definitivamente julgada a causa (cfr. artº 322º, nº 1 do CPC). 
Também no que concerne ao instituto da assistência, a intervenção pode 
ser deduzida a todo o tempo, desde que o assistente aceite o processo no 
estado em que ele se encontrar (cfr. artº 336º, nº 1 do CPC).
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9.
A não admissão da requerida intervenção espontânea não se encontra 

justificada por qualquer fundamento factual ou legal, constituindo o 
coarctar dos direitos e interesses conferidos aos ora Recorrentes por 
força da lei, e ferindo o Despacho Recorrido de inconstitucionalidade 
por violação do artº 202º, nº 2 da CRP.

10.
Verifica -se que o douto Despacho Recorrido faz uma errada inter-

pretação e aplicação das supra citadas disposições legais, devendo ser 
revogado por ilegal.

Nestes termos e nos mais de Direito (...),
Deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, 

ser revogado o douto Despacho Recorrido e substituído por outro que 
admita a intervenção espontânea requerida (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz sustentou o decidido.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, 
face ao que se afirma na conclusão 5ª – A executada FIANDEIRA CAS-
TANHEIRENSE nunca foi notificada do acto de venda (escritura ou 
despachos antecedentes que a terão ordenado) impugnado nestes autos, 
antes tendo vindo a obter conhecimento informal do mesmo – «que o 
Mmº. Juiz “a quo” não estabeleceu, nem levou em conta».

Como assim, não é este, mas o Tribunal Central Administrativo, o 
Tribunal em razão da hierarquia competente para conhecer do recurso.

1.5. Notificados deste parecer, dizem os recorrentes que o facto ale-
gado é um «facto processual verificável pelo mero cotejo dos autos, 
sendo ainda aplicável in casu o disposto no artº 742º, nº 4, do CPC: “Se 
faltar algum elemento que o tribunal superior considere necessário ao 
julgamento do recurso, requisitá -lo -à por simples ofício».

1.6. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Virgilio Thomaz Henriques e Miguel José Barjona Tomaz Henriques, 

vêm requerer a sua intervenção espontânea nos presentes autos alegando 
que os interesses prosseguidos pela sociedade recorrente se identificam 
com os interesses dos seus sócios e administradores, ora requerentes, 
sendo que a anulação da venda realizada e a venda, com o cumprimento 
dos respectivos pressupostos legais, inviabilizará a reversão da divida 
contra os requerentes.

A lei processual tributária apenas prevê, no Art. 127.° do CPPT, uma 
das modalidades de intervenção de terceiros: a assistência. Pelo que o 
Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo, relativamente à lei 
processual administrativa, que daí se deve concluir que, não querendo 
o legislador afastar desta jurisdição os restantes incidentes, nomeada-
mente o da intervenção espontânea, este só pode ser aceite na jurisdição 
administrativa na medida em que o regime deste incidente na lei geral 
não colida com a natureza específica do contencioso administrativo 
de anulação.

Assim, o incidente da intervenção espontânea só é admissível, de 
acordo com as normas do contencioso administrativo, quando exercida 

dentro do prazo em que é permitida ao requerente a impugnação do acto 
cuja anulabilidade se pretende obter através de tal incidente.

Ora, atenta a natureza do processo de reclamação contra os actos do 
Chefe, em que os fins a obter são idênticos aos do contencioso admi-
nistrativo, deverá aplicar -se quanto a este processo e entendimento de 
que vimos de dar nota.

Uma vez que o acto impugnado foi praticado em 20 de Março de 2000, 
à data da apresentação do requerimento de intervenção espontânea (27 
de Novembro de 2002), há muito havia transcorrido o prazo de 10 dias 
de que os requerentes dispunham para impugnar o acto.

Face ao exposto, atento o disposto nos Art. 127.° do CPPT e 324.° 
do CPC, indefere -se a requerida intervenção espontânea.

Custas pelos requerentes, sem prejuízo do apoio judiciário conce-
dido».

3.1. Importa começar pela questão suscitada pelo Exmº. Procurador-
-Geral Adjunto, que contesta a competência do Tribunal para apreciar 
o recurso, por este se não fundar, exclusivamente, em matéria de di-
reito.

É tema merecedor de imediata e prioritária apreciação face ao disposto 
nos artigos 16º nº 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) e 13º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
(CPTA) aprovado pela Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro (anteriormente, 
artigo 3º da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA).

Porque o Supremo Tribunal Administrativo (STA) só é competente 
para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos 
tribunais tributários de 1ª instância se em causa estiver, apenas matéria 
de direito. Tratando o recurso, também, matéria de facto, competente 
já não é o STA, mas o Tribunal Central Administrativo (TCA). É o que 
dispõem os artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei nº 107 -D/2003, de 
31 de Dezembro, e já antes estabeleciam os artigos 32º nº 1 alínea b) e 
41º nº 1 alínea a) do anterior ETAF, aprovado pelo Decreto -Lei nº 129/84, 
de 21 de Março, na redacção dada pelo Decreto -Lei nº 229/96, de 29 
de Novembro.

Diz o Exmº. Procurador -Geral Adjunto que os recorrentes «fundam 
a tempestividade da dedução do seu pedido de intervenção espontânea 
na afirmação de um facto (na conclusão 5ª) que o Mmº. Juiz “a quo” 
não estabeleceu, nem levou em conta».

Lê -se nessa conclusão que «a executada FIANDEIRA CASTANHEI-
RENSE nunca foi notificada do acto de venda (escritura ou despachos 
antecedentes que a terão ordenado) impugnado nestes autos, antes tendo 
vindo a obter conhecimento informal do mesmo».

É verdade que o facto não vem estabelecido na decisão sob re-
curso.

Mas verdade é, também, que se não trata, verdadeiramente, de um 
facto, mas de uma ocorrência no processo de execução, que é de na-
tureza judicial – artigo 103º nº 1 da Lei Geral Tributária (LGT) –, ao 
que acresce que a reclamação contra os actos praticados pelo órgão da 
Administração Tributária que o dirige é processada na própria execução 
fiscal – antes, nº 3 do artigo 355º do Código de Processo Tributário 
(CPT); hoje, alínea n) do nº 1 do artigo 97º do CPPT. E o artigo 742º 
nº 5 do Código de Processo Civil (CPC) permite, como pertinentemente 
observam os recorrentes, requisitar elementos do processo de onde 
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se extraem os autos a subir em separado, como é o caso do presente 
recurso jurisdicional.

Sendo esse processo o de execução fiscal, este Tribunal de recurso 
pode, mediante recurso à faculdade do apontado artigo do CPC, tomar 
conhecimento da ocorrência processual a que os recorrente se referem 
na conclusão 5ª das suas alegações.

Não estamos, deste modo, perante uma controvérsia sobre a factuali-
dade, respeitando o recurso, unicamente, a matéria de direito.

Improcede, pelo exposto, a questão prévia suscitada pelo Ministério 
Público.

3.2. Quanto aos fundamentos do recurso jurisdicional, há que princi-
piar pela pretensa nulidade do despacho recorrido, porque «não indica 
quaisquer disposições legais que justifiquem a decisão».

Basta ler o despacho posto em crise para ver que não é como apontam 
os recorrentes.

Nele se indicam várias disposições legais que se entenderam aplicá-
veis ao caso – saber se correcta, se incorrectamente, é questão que não 
respeita já à nulidade da decisão judicial, mas a um eventual erro de 
julgamento, matéria que adiante se abordará.

E, além das normas legais, o despacho indica a corrente jurispruden-
cial a que se arrima, fazendo aplicação ao caso, quer daquelas disposições 
legais, quer deste entendimento jurisprudencial, assim construindo o 
caminho que o leva à decisão.

Se os recorrentes não consideram os fundamentos do despacho cor-
rectos, ou convincentes, é questão a relevar, apenas, em sede de erro 
de julgamento, mas não de nulidade, pois os despachos só são nulos 
quando de todo não contenham fundamentação (cfr. a alínea b) do nº 1 
do artigo 668º do CPC), mas não já quando essa fundamentação seja 
errónea ou deficiente.

3.3. As conclusões 2. e 3. das alegações dos recorrentes levantam a 
questão do «erro na determinação da lei processual tributária aplicável 
e na remissão genérica para as normas do contencioso administrativo», 
pois não seria aplicável o CPPT mas, antes, o CPT.

Ora, o CPPT, que inicialmente ignorava os processos pendentes 
aquando da sua entrada em vigor, foi mandado aplicar -se -lhes a partir 
de 5 de Julho de 2001, data em que começou a vigência do artigo 12º 
da Lei nº 15/2001, de 5 de Junho, sendo certo que o requerimento 
de intervenção espontânea formulado pelos recorrentes data de 27 de 
Novembro de 2002.

Como assim, não existe o invocado erro da determinação da lei 
processual aplicável à pretensão dos recorrentes formulada em 27 de 
Novembro de 2002, data em que o processo se regia já pelas normas 
do CPPT.

Por outro lado, não é verdade que o despacho faça uma «remissão 
genérica para as normas do contencioso administrativo».

A leitura do despacho evidencia que há nele remissão para normas 
concretizadas do contencioso tributário e do processo civil e, a par 
disso, indica um entendimento da jurisprudência administrativa que a 
economia do despacho mostra ter sido considerado apropriado, também, 
para o contencioso tributário.

3.4. Quanto à questão de fundo:
No processo de execução fiscal foi deduzida pela executada reclama-

ção contra o «acto de compra e venda outorgada por escritura pública 
de 20 -03 -2000», pedindo a sua anulação.

Os ora recorrentes, pretendendo intervir na reclamação, vieram de-
duzir intervenção espontânea, alegando o interesse resultante da sua 
qualidade de anteriores sócios e administradores da executada.

O pedido foi indeferido, por extemporâneo, uma vez que devia ter 
sido formulado no prazo de 10 dias de que a executada dispunha para 
impugnar o acto.

É desta decisão que vem o presente recurso.
Ora, a assistência não é permitida no processo judicial tributário com 

o mesmo âmbito que vigora no processo civil.
O artigo 127º do CPPT admite «em processo de impugnação» o 

incidente da assistência. Já o artigo 149º do CPT dispunha no mesmo 
sentido.

E em qualquer dos referidos compêndios adjectivos o incidente é 
limitado a dois casos:

«a) Intervenção do substituto nas impugnações deduzidas pelo subs-
tituído e vice -versa;

b) Intervenção do responsável subsidiário nas impugnações deduzidas 
pelo contribuinte».

O texto transcrito é o das alíneas do nº 1 do artigo 129º do CPPT, 
que reproduz na íntegra a redacção das alíneas do nº 1 do artigo 149º 
do CPT.

Portanto, a assistência só é facultada no meio processual denominado 
impugnação judicial, e não em outro, e não é admitido a intervir todo 
o «titular de uma relação jurídica cuja consistência prática ou econó-
mica dependa da pretensão do assistido» (vd. o nº 2 do artigo 335º do 
CPC), mas só aqueles que se encontrem numa das situações descritas 
nas alíneas a) e b) do artigo 129º nº 1 do CPPT. Ou seja, o substituto, o 
substituído, e o responsável subsidiário.

No caso, não estamos no âmbito de uma impugnação judicial, pelo 
que a alegação dos recorrentes de serem responsáveis subsidiários não 
basta para lhes permitir a intervenção na reclamação do acto praticado 
pelo órgão da Administração Tributária. Nem a situação se aproxima 
de nenhuma das que constam das transcritas alíneas.

Que a assistência só é permitida pela lei processual tributária em sede 
de impugnação judicial é claramente confirmado pelo artigo 166º do 
CPPT, ao apenas admitir no processo de execução fiscal os incidentes 
de embargos de terceiro, habilitação de herdeiros e apoio judiciário 
(este último desaparecido, entretanto, por obra da Lei nº 30 -E/2000, 
de 20 de Dezembro).

Também o artigo 252º do CPT, ao referir os incidentes da instância 
possíveis na execução fiscal, não apontava o da assistência, mas só os 
de falsidade de documentos e de habilitação de herdeiros. O que levou 
ALFREDO JOSÉ DE SOUSA e JOSÉ DA SILVA PAIXÃO a afirmar, 
peremptoriamente, em anotação a esta norma, no seu CÓDIGO DE 
PROCESSO TRIBUTÁRIO COMENTADO E ANOTADO, 4ª edição, 
pág. 542, que «dos incidentes da instância, previstos no CPC, só são 
admissíveis, no processo de execução fiscal, o de falsidade e o de ha-
bilitação de herdeiros» (os itálicos são do original, mas o destaque é 
nosso). Porque, se fosse vontade do legislador que na execução fiscal 
se suscitassem todos os incidentes da instância possíveis no processo 
civil, e posto que o CPC é normação supletiva, bastava -lhe silenciar, 
em vez de ditar, como ditou no CPT e, mais tarde, no CPPT, quais são 
os incidentes «admitidos no processo de execução fiscal».
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Como assim, é estéril a discussão sobre a tempestividade da dedução 
do incidente ou sobre a verificação dos respectivos pressupostos: sim-
plesmente, ele não é admissível no presente meio processual.

E isto sem que, diferentemente do que alegam, sejam coarctados os 
«direitos e interesses conferidos aos ora Recorrentes por força da lei», 
com violação do artigo 202º nº 2 da Constituição.

De acordo com este preceito, «incumbe aos tribunais assegurar a 
defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, 
reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de 
interesses públicos e privados».

Ora, achando -nos nós no âmbito de um processo executivo, que não 
visa a declaração do direito, mas a realização coerciva do direito já 
prévia e necessariamente definido, não pode falar -se num «interesse 
jurídico» dos recorrentes «em que a decisão do pleito seja favorável» 
à executada a quem pretendem assistir, auxiliando -a (estamos a citar 
o artigo 335º nº 1 do CPC). E, deste modo, não há razão para que aos 
recorrentes seja permitido intervir no processo, por nele se não jogarem 
direitos e interesses seus legalmente protegidos, nem se patentear que 
esteja em risco a legalidade democrática, ou que haja conflito entre 
interesses públicos e dos recorrentes.

Em súmula, ao contrário do que pretendem, a lei não lhes confere 
quaisquer «direitos e interesses» cuja defesa os tribunais devam asse-
gurar pela via da sua intervenção no processo executivo, na posição de 
auxiliares da executada.

Por isso, a interpretação que a decisão recorrida fez das disposições 
processuais em que assentou, e a que agora faz este Tribunal de recurso 
das que antes se invocaram, não coloca nenhuma dessas normas – diga-
-se, aliás, que os recorrentes a(s) não identificam – em colisão com o 
nº 2 do artigo 202º da Constituição da República.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recuso, confirmar o despacho impugnado, com 
os fundamentos agora expressos.

Custas a cargo dos recorrentes, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Responsabilidade fiscal por dívidas de outrem. Clubes des-
portivos. Regime especial.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 13.º do Código de Processo Tribu-
tário (com início de vigência em 1 de Julho de 1991), «os 
administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, 

ainda que somente de facto, funções de administração 
nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada 
são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas 
e solidariamente entre si por todas as contribuições e 
impostos relativos ao período de exercício do seu cargo 
(…)».

 II — Nos termos da redacção inicial do artigo 24.º da Lei 
Geral Tributária (com vigência a partir de 1 de Janeiro 
de 1999), «os administradores, directores e gerentes e 
outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, 
funções de administração nas sociedades, cooperativas 
e empresas públicas, são subsidiariamente responsáveis 
em relação a estas e solidariamente entre si».

 III — Nos termos, porém, do mesmo artigo 24.º Lei Geral 
Tributária — na redacção que, a partir de 1 de Ja-
neiro de 2001, lhe foi dada pela Lei n.º 30 -G/2000, de 
29 de Dezembro (e neste ponto se manteve com a Lei 
n.º 60 -A/2005, de 30 de Dezembro) — «os administrado-
res, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, 
ainda que somente de facto, funções de administração ou 
gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equi-
parados são subsidiariamente responsáveis em relação 
a estas e solidariamente entre si».

 IV — No entanto, o artigo 39.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 67/97, 
de 3 de Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997 
— ao estabelecer que «os membros da direcção dos 
clubes desportivos [que não optem por constituir socie-
dades desportivas] são responsáveis, pessoal, ilimitada 
e solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário 
ou às instituições de segurança social das quantias que, 
no respectivo período de gestão, deixaram de entre-
gar para pagamento de impostos ou da segurança so-
cial» — instituiu um regime especial, e mais restritivo, 
quanto à responsabilidade por dívidas fiscais de outrem, 
em relação ao regime previsto no Código de Processo 
Tributário e na Lei Geral Tributária.

 V — Não é, necessariamente, «membro da direcção» de um 
clube desportivo o presidente da respectiva secção de 
columbofilia — pelo que, nos termos da lei, não pode 
este ser responsabilizado pelas dívidas fiscais originá-
rias de um tal clube.

Recurso n.º 1049 -06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Luciano Eduardo Ribeiro da Fonseca.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga, de 26 -10 -2005, que julgou procedente 
a presente oposição à execução fiscal apresentada por Luciano Eduardo 
Ribeiro da Fonseca, e em que é executada originária “Neves Futebol 
Clube” – cf. fls. 117 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 138.
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1. O devedor originário “Neves Futebol Clube”, sendo uma associação 
constituída nos termos dos arts. 157° a 184° do Código Civil poderá 
com fundamento, designadamente na lei fiscal, ser qualificada como 
“empresa” nos termos e para os efeitos previstos no n.° 1 do art° 13° 
do Código de Processo Tributário (CPT).

2. Uma associação, com personalidade jurídica, pelo facto de ser 
sujeito passivo de relações jurídicas tributárias geradas por factos tribu-
tários/actividades exercidas sujeitos a impostos, designadamente a IRC 
e a IVA, como é o caso, goza de personalidade tributária.

3. Não sendo o devedor originário uma “sociedade de responsabili-
dade limitada”, não deixará, por isso, de ser havido, para efeitos fiscais 
e económicos como uma empresa, em sentido objectivo.

4. O termo “empresa”, inserto na norma contida no n° 1 do art° 13° 
do CPT, não permite uma identificação pura e automática com o tipo de 
sociedades de responsabilidade limitada, reduzindo o âmbito material 
de aplicação dessa norma apenas a estas sociedades.

5. O termo “empresa”, na economia da norma, ganha autonomia 
significante relativamente à forma jurídica das sociedades de respon-
sabilidade limitada.

6. Associações que funcionem como empresas, em função de acti-
vidades económicas que desenvolvam, que, como tais estão sujeitas a 
tributação, cabem no âmbito da aplicação do art.° 13°, n° 1 do CPT.

7. Os administradores de associações que funcionam como empresas, 
nos termos referidos, podem ser chamados à execução ao abrigo do 
regime de responsabilidade tributária, previsto nesse mesmo art°13°, 
n° 1, como é caso do ora oponente, parte legítima substantiva na exe-
cução fiscal.

8. Ao operar a douta sentença recorrida com uma inadequada in-
terpretação restritiva do n° 1 do art.° 13° do CPT  - desaplicando essa 
norma  - terá sido violada essa mesma norma, limitando o seu sentido 
e alcance.

Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta 
sentença recorrida ser revogada e a oposição ser julgada improcedente.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 146 a 150.
1. Recorrente: Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga
2. Objecto do recurso: interpretação do art. 13º do Código de Processo 

Tributário, nomeadamente saber se os administradores de associações 
sujeitas a tributação, podem ser chamados à execução ao abrigo do 
regime de responsabilidade tributária, previsto nesse mesmo normativo.

Nas conclusões das suas alegações de recurso alega o recorrente «as 
Associações que funcionem como empresas, em função de actividades 
económicas que desenvolvam, que, como tais estão sujeitas a tributação, 
cabem no âmbito da aplicação do art. 13º, nº 1 do Código de Processo 
Tributário».

E que «ao operar a douta sentença recorrida com uma inadequada 
interpretação restritiva do nº 1 do artº 13º do CPT,  - desaplicando essa 
norma  - terá sido violada essa mesma norma, limitando o seu sentido 
e alcance».

3. Fundamentação:
A nosso ver não assiste razão ao ilustre recorrente.
A questão objecto do recurso passa pela interpretação do art. 13º 

do Código de Processo Tributário e pela reconstituição do espírito do 
legislador ao estabelecer os pressupostos da responsabilidade subsi-
diária dos administradores ou gerentes das empresas e sociedades de 
responsabilidade limitada.

Será que se reporta apenas aos gerentes ou administradores das em-
presas e sociedades de responsabilidade limitada ou também aos admi-
nistradores, directores ou gerentes que exerçam as suas actividades em 
pessoas colectivas e entes fiscais equiparáveis, nomeadamente, como 
no caso subjudice, as associações desportivas?

A resposta, que envolve também uma análise da evolução legislativa 
do regime de responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes 
por dívidas fiscais, não pode deixar de ser negativa.

Com efeito, e independentemente de se considerar que as associa-
ções desportivas podem estar, em função da actividade económica que 
desenvolvam, sujeitas a tributação, o certo é que se distinguem das 
empresas e das sociedades por não terem por fim o lucro económico 
dos interessados, tendo a natureza das associações de direito civil de fim 
ideal (embora interessado ou egoístico), cujo regime legal se encontra 
compendiado nos artigos 157 a 184 do Código Civil.

Parece assim resultar claro, como referem Diogo Leite de Campos e 
Mónica Leite de Campos, Direito Tributário, Almedina, pag. 355, que 
ao referir -se a empresas e sociedades de responsabilidade limitada, o 
legislador excluiu claramente, da previsão do art. 13º, as fundações e 
associações.

Na verdade, referem aqueles autores, «mesmo que a associação ou a 
fundação visem, legitimamente, obter excedentes financeiros no termo 
do exercício, não se trata de organizações de meios para obter um certo 
resultado económico, lucrativo, como sucede quanto às empresas. Mas 
sim a prossecução de um outro fim, que tem de ser naturalmente susten-
tado através da recolha ou produção de bens» (ob. cit., pag. 355).

Acresce, como argumento adjuvante, que da análise da evolução 
legislativa do regime de responsabilidade subsidiária dos administra-
dores e gerentes por dívidas fiscais, se pode concluir que, enquanto 
no art. 13º do Código de Processo Tributário o legislador se referia 
apenas ao regime de responsabilidade dos administradores ou gerentes 
de sociedades de responsabilidade limitada, já no regime da Lei Geral 
Tributária (redacção inicial do art. 24º da Lei Geral Tributária) se faz 
um alargamento do elenco dos responsáveis subsidiários a todos os 
que, exerçam funções de administração nas sociedades, cooperativas e 
empresas públicas, elenco esse que, posteriormente (com a redacção do 
art. 24º da Lei Geral Tributária, introduzida pela Lei n.º 30 -G/2000. de 29 
de Dezembro) veio também a abranger «os administradores, directores 
ou gerentes que exerçam as suas actividades em pessoas colectivas e 
entes fiscal equiparáveis (associações, fundações, entes públicos dotados 
de autonomia administrativa e financeira, etc.)».

É certo que também se poderá considerar o disposto no art. 39º, nº 2, 
do Decreto -Lei nº 67/97, de 3 de Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto 
de 1997, que veio estabelecer que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos (que não optem por constituir sociedades desportivas) são 
responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao 
credor tributário ou às instituições de segurança social das quantias que, 
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no respectivo período de gestão, deixaram de entregar para pagamento 
de impostos ou da segurança social».

Porém a responsabilidade dos membros da direcção dos clubes des-
portivos ali prevista é uma responsabilidade solidária e não uma res-
ponsabilidade subsidiária.

A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão no processo 
de execução fiscal e depende de pressupostos vários como sejam a 
inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus sucessores ou in-
suficiência do património do devedor para a satisfação da dívida exe-
quenda e acrescido.

Por sua vez, a responsabilidade solidária prevista no referido Decreto-
-Lei nº 67/97, é uma responsabilidade originária dos membros da direc-
ção dos clubes desportivos perante o credor tributário, sendo que, mesmo 
que existam bens penhoráveis, a dívida pode ser exigida indistintamente 
a qualquer membro da direcção por actos praticados no exercício do 
respectivo período de gestão.

Ora no caso a execução fiscal foi instaurada contra o oponente na 
qualidade de responsável subsidiário da devedora originária  - Neves 
Futebol Clube e não como responsável solidário pelas dívidas do clube 
desportivo.

E a sentença recorrida decidiu que «não constando dos autos ele-
mentos comprovativos de que o oponente exerceu efectivas funções 
de gestão, administração ou direcção do Neves Futebol Clube, no pe-
ríodo a que respeitam as dívidas exequendas, não se verifica um dos 
pressupostos da responsabilidade subsidiária prevista no art. 13º do 
Código de Processo Tributário e/ou no art. 24º da Lei Geral Tributária 
ou da responsabilidade solidária prevista no Decreto -lei nº 67/97 de 3 
de Abril», daí tendo concluído que o oponente não é responsável pelo 
pagamento das dívidas exequendas.

Notificado de tal decisão o Exmº Representante da Fazenda Pú-
blica veio apenas suscitar a questão de saber se os administradores 
de associações sujeitas a tributação, nomeadamente as associações 
desportivas, podem ser chamados à execução ao abrigo do regime de 
responsabilidade tributária subsidiária, previsto no art. 13º do Código 
de Processo Tributário.

É apenas dessa questão que trata o recurso, como resulta desde logo do 
preâmbulo das alegações da Fazenda Pública, a fls. 135, em que se diz 
que «o âmbito do recurso limita -se à questão da interpretação do termo 
«empresas» inserto no (...) art. 13º do Código de Processo Tributário 
por se entender que sendo o devedor originário «Neves Futebol Clube» 
uma associação não pode a execução reverter contar administradores 
de associações.

Ora, como é sabido, o objecto do recurso é globalmente constituído 
pela decisão recorrida, sendo balizado pelas respectivas conclusões.

E sobre o recorrente recai o ónus de indicar os fundamentos por 
que pretende a alteração ou anulação do acórdão recorrido art. 690º do 
Código de Processo Civil).

No caso subjudice o Digno Representante da Fazenda Pública veio 
apenas suscitar a questão da responsabilidade subsidiária prevista no 
art. 13º do Código de Processo Tributário, não atacando a decisão re-
corrida quanto à verificação ou não verificação dos pressupostos da 
responsabilidade solidária prevista no Decreto -lei nº 67/97 de 3 de Abril.

Daí que se entenda que não há que apreciar, no âmbito do presente 
recurso, a referida questão.

Em face do exposto somos de parecer que os administradores de as-
sociações desportivas não podem ser chamados à execução ao abrigo do 
regime de responsabilidade tributária previsto no art. 13º do Código de 
Processo Tributário, pois que, ao referir -se a empresas e sociedades de 
responsabilidade limitada, o legislador excluiu claramente, da previsão 
daquele normativo as associações.

Deve, pois, o presente recurso ser julgado improcedente, confirmando-
-se a sentença recorrida.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão essencial que se coloca no caso é a de 
saber se o oponente, ora recorrido, pode, ou não, ser responsabilizado 
pelas dívidas tributárias em causa.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Foi deduzida execução fiscal nº 2348 -97/103646.7AP instaurada 

contra o oponente, na qualidade de responsável subsidiário de Neves 
Futebol Clube, por dívidas de IRC, relativos aos anos de 1998 e 1999, 
no montante total de 118 700.99 € e IVA e juros compensatórios, dos 
anos de 1993 a 1996, no valor de 15 904.44 €;

2. O IVA e juros compensatórios, relativos aos anos de 1993, no 
valor de 402 672$00, foi pago em 10.10.2003, do ano de 1994, no 
valor de 860 886$00 pago em 10.10.2003, do ano de 1995 no valor de 
1 738 367$00 pago em 14.10.2003 e do ano de 1996, no valor de 186 
621$00 pago em 14.10.2003 (fls.10 a 14 dos autos);

3. Por despacho do Chefe de Finanças de 07.04.2004, foi reduzido 
o montante da dívida, objecto da execução, ao IRC do ano de 1998 e 
1999 no valor de 118 700.99 € (a fls. 33 a 35 dos autos);

4. O oponente foi presidente da secção columbófila do Neves Futebol 
Clube nos anos compreendidos entre 1990 a 1994 e de 1997 a 1999;

5. Constatada a inexistência de bens, na executada, veio a execução 
a reverter contra o oponente, na qualidade de responsável subsidiário, 
por despacho datado de 12.03.2003, pelo Chefe de Finanças de Viana 
do Castelo (fls. 55 dos autos);

6. O executado foi citado, por ofício nº 13264, em 17.09.2003, para 
os efeitos do nº 3 do art. 196° do Código do Procedimento e Processo 
Tributário (CPPT), para deduzir oposição ou para proceder ao pagamento 
(fls. 8 dos autos);

7. A presente oposição foi instaurada em 16.10.2003.
2.2 “Associação” é uma pessoa colectiva de substrato pessoal que 

não tem fim lucrativo. Pode ter um fim desinteressado ou interessado, 
sendo este ideal ou económico não lucrativo. O Decreto -Lei n.º 594/74, 
de 7 de Novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 71/77, de 25 de Feve-
reiro, veio reconhecer o direito de livre associação. O regime jurídico 
das associações encontra -se consagrado nos artigos 167.º a 184.º do 
Código Civil.

O artigo 167.º do Código Civil (sobre o acto de constituição e estatu-
tos) preceitua que «o acto de constituição da associação especificará os 
bens ou serviços com que os associados concorrem para o património 
social, a denominação, fim e sede da pessoa colectiva, a forma do seu 
funcionamento, assim como a sua duração, quando associação se não 
constitua por tempo indeterminado» (n.º 1); e «os estatutos podem 
especificar ainda os direitos e obrigações dos associados, as condições 
da sua admissão, saída e exclusão, bem como os termos da extinção da 
pessoa colectiva e consequente devolução do seu património» (n.º 2).
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O artigo 168.º do Código Civil (sob a epígrafe “forma e publici-
dade”) dispõe que o acto de constituição da associação, os estatutos e 
as suas alterações devem constar de escritura pública; e que o acto de 
constituição, os estatutos e as suas alterações não produzem efeitos em 
relação a terceiros, enquanto não forem publicados no “jornal oficial”, 
nos termos do n.º 2 do mesmo preceito.

O artigo 158.º do Código Civil, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro, dispõe que as associações 
constituídas por escritura pública, com as especificações referidas no 
artigo 167.º, gozam de personalidade jurídica. E às associações que não 
têm personalidade jurídica são aplicáveis as regras estabelecidas pelos 
seus associados e, supletivamente, as que a lei dispõe para as associações 
– artigo 195.º, n.º 1, do Código Civil.

Por outro lado, “empresa” – e conformemente aos termos do ar-
tigo 230.º do Código Comercial, e, em particular, aos termos do artigo 2.º 
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da 
Falência – é «toda a organização dos factores de produção destinada ao 
exercício de qualquer actividade agrícola, comercial ou industrial ou 
de prestação de serviços».

Toda a empresa, de resto, preenche uma função adrede, meramente 
ancilar da consecução dos fins próprios da pessoa colectiva a que serve, 
devendo, por isso, ser configurada, ou adaptada, na forma mais adequada 
à realização e prosseguimento do objecto social do ente colectivo de 
que é simples instrumento.

Pelo que o regime jurídico de responsabilidade das empresas há -se ser 
sempre o regime que for aplicável às pessoas singulares ou colectivas 
em que essas empresas se integrem.

Cf., a este propósito, entre outros autores, José de Oliveira Ascensão, 
Direito Comercial, vol. I, Institutos Gerais, Lisboa, 1998/99, pp. 137 
a 164.

Sob a epígrafe “Responsabilidade pessoal dos administradores, ge-
rentes e membros do conselho fiscal das sociedades de responsabilidade 
limitada”, o artigo 16.° do Código de Processo das Contribuições e 
Impostos, de 1963, apresenta a redacção seguinte (que constitui uma 
transcrição do artigo 1.º do Decreto n.º 17730, de 7 de Dezembro de 
1929).

Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras dívidas 
ao Estado, que forem liquidadas ou impostas a empresas ou sociedades 
de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente responsá-
veis, pelo período da sua gerência, os respectivos administradores ou 
gerentes e ainda os membros do conselho fiscal nas sociedades em 
que o houver, se este expressamente sancionou o acto de que deriva a 
responsabilidade.

§ Único  - As pessoas referidas neste artigo poderão, ainda depois 
de finda a sua gerência, apresentar, em nome da sociedade, qualquer 
reclamação ou recurso relativamente às dividas da sua responsabilidade.

Esta norma foi tornada aplicável à falta de pagamento de contribui-
ções do regime geral de previdência pelo Decreto -Lei n.º 512/66 de 3 
de Julho e pelo Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 de Maio.

Por seu lado, o artigo 13.º do Código de Processo Tributário (com iní-
cio de vigência em 1 de Julho de 1991, conforme o artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, da respectiva aprovação), sob a epígrafe 
“Responsabilidade dos administradores ou gerentes das empresas e 
sociedades de responsabilidade limitada”, preceitua como segue.

1. Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda 
que somente de facto, funções de administração nas empresas e socie-
dades de responsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis 
em relação àquelas e solidariamente entre si por todas as contribuições 
e impostos relativos ao período de exercício do seu cargo, salvo se 
provarem que não foi por culpa sua que o património da empresa ou 
sociedade de responsabilidade limitada se tornou insuficiente para a 
satisfação dos créditos fiscais.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas, nas sociedades 
em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos deveres 
tributários das sociedades resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

No artigo 24.º da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 398/98 de 17 de Dezembro (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 
1999), sob a epígrafe “Responsabilidade dos corpos sociais e respon-
sáveis técnicos”, foi preceituado o seguinte.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que 
exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas 
sociedades, cooperativas e empresas públicas, são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
casos, tiver sido por culpa sua que o património da sociedade se tornou 
insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas sociedades 
em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos deve-
res tributários destas resultou do incumprimento das suas funções de 
fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se também aos 
técnicos oficiais de contas em caso de violação dolosa dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas conta-
bilísticas e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

A Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezembro (entrada «em vigor no dia 
1 de Janeiro de 2001, aplicando -se aos períodos de tributação que se 
iniciem a partir dessa data», segundo os próprios termos do n.º 2 do 
seu artigo 21.º) veio alterar a epígrafe, a alínea a) do n.° 1 e o n.° 2 do 
artigo 24.º da Lei Geral Tributária, que, sob a epígrafe “Responsabili-
dade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos”, passou 
a apresentar o seguinte teor.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
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casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou 
ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas 
colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos 
deveres tributários destas resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se também aos 
técnicos oficiais de contas em caso de violação dolosa dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas con-
tabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

Pela redacção do n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de 
Dezembro (entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, segundo o seu 
artigo 108.º) o artigo 24.º da Lei Geral Tributária, ainda sob a epígrafe 
de “Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis 
técnicos”, adquiriu por fim a forma seguinte.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou 
ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas 
colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos 
deveres tributários destas resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos técnicos 
oficiais de contas desde que se demonstre a violação dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas con-
tabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

A longa tradição legal de responsabilização dos administradores, di-
rectores e gerentes de sociedades de responsabilidade limitada (apenas), 
pelas dívidas fiscais das respectivas sociedades, foi rompida, no campo 
especificamente tributário, só em 1 de Janeiro de 2001, pela redacção do 
artigo 24.º da Lei Geral Tributária conforme à Lei n.º 30 -G/2000, de 29 
de Dezembro – ruptura que se manteve na redacção do artigo 24.º da Lei 
Geral Tributária dada pelo n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 
de Dezembro. E, assim, a partir de 1 de Janeiro de 2001 (data da entrada 
em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro) «os administradores, 
directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 
de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e 

entes fiscalmente equiparados» passaram a poder ser responsabilizados 
por dívidas fiscais originárias de tais entidades colectivas.

De outra banda, porém, em revogação do Decreto -Lei n.º 146/95, de 
21 de Junho, no Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril (entrado em vigor 
em 1 de Agosto de 1997, conforme o seu artigo 47.º, e alterado pela 
Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 303/99, de 
6 de Agosto) encontra -se estatuído o regime jurídico das sociedades 
desportivas, preceituando -se no seu artigo 39.º o seguinte, sob a epígrafe 
“Regime de responsabilidade”.

1. Para efeitos do presente diploma, são considerados responsáveis 
pela gestão efectuada, relativamente às secções profissionais dos clubes 
desportivos referidos no artigo 37.º [que não optem por constituir socie-
dades desportivas], o presidente da direcção, o presidente do conselho 
fiscal ou o fiscal único, o director responsável pela área financeira e os 
directores encarregados da gestão daquelas secções profissionais.

2. Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, nos casos referidos nos 
artigos 24.º do Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, com a redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro, e 27.º -B, também, 
do Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 140/95, de 14 de Junho, os membros da direcção dos 
clubes desportivos mencionados no número anterior são responsáveis, 
pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário 
ou às instituições de segurança social das quantias que, no respectivo 
período de gestão, deixaram de entregar para pagamento de impostos 
ou da segurança social.

3. Aos membros da direcção referidos no número anterior são apli-
cáveis os artigos 396.º a 398.º, bem como o artigo 519.º, do Código das 
Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações.

Como se vê, o regime de responsabilidade por dívidas de outrem 
decorrente do artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril – sobre-
modo quando nele se estabelece que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos (…) são responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, 
pelo pagamento ao credor tributário ou às instituições de segurança social 
das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar 
para pagamento de impostos ou da segurança social» –, constitui uma 
regra especial, e mais restritiva, em relação ao regime estabelecido no 
Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária.

Com efeito – se, pelo n.º 1 deste artigo 39.º, se responsabiliza, pela 
gestão profissional dos clubes, os presidentes da direcção e do conselho 
fiscal, o fiscal único, os directores da área financeira e encarregados da 
gestão das respectivas secções profissionais –, pelo n.º 2 deste mesmo 
artigo 39.º responsabiliza -se, «pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo 
pagamento ao credor tributário ou às instituições de segurança social 
das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entre-
gar para pagamento de impostos ou da segurança social», apenas «os 
membros da direcção dos clubes» – cf. a este respeito o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 25 -5 -2005, proferido 
no recurso n.º 255/05.

2.3 No caso sub judicio estão em causa dívidas originárias da “Neves 
Futebol Clube” de IRC dos anos de 1998 e 1999 – consoante se retira 
do que se assenta nos n.ºs 1., 2. e 3. do probatório.

Do regime jurídico alistado supra no ponto 2.2, aquele que, ratione 
tempore, terá virtualidade de aplicar -se ao caso será o que se des-
prende do disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário 
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(vigente desde 1 de Julho de 1991 até 31 de Dezembro de 1998); do 
disposto no artigo 24.º da Lei Geral Tributária (antes da redacção da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, vigente desde 1 de Janeiro de 1999 
até 31 de Dezembro de 2000); e ainda daquele que consta do Decreto-
-Lei n.º 67/97 de 3 de Abril (entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997).

Devemos dizer, desde já, e sem qualquer sombra de dúvida, que 
– ao estabelecer, inter alia, que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos [que não optem por constituir sociedades desportivas] são 
responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao 
credor tributário ou às instituições de segurança social das quantias que, 
no respectivo período de gestão, deixaram de entregar para pagamento 
de impostos ou da segurança social» – o artigo 39.º do Decreto -Lei 
n.º 67/97, de 3 de Abril, constitui o regime aplicável ao presente caso.

De resto, o oponente, ora recorrido, não poderia nunca ser responsabi-
lizado pelas dívidas fiscais em questão, em face do regime que deflui do 
disposto nos artigos 13.º do Código de Processo Tributário e 24.º da Lei 
Geral Tributária (redacção inicial), porque se, por um lado, se assenta que 
tais dívidas são originárias de “Neves Futebol Clube”, não se assenta, por 
outro, nem se prova, que esta entidade “Neves Futebol Clube” seja uma 
empresa ou uma sociedade de responsabilidade limitada. E, por isso, se 
afigura de todo improcedente o ataque que a Fazenda Pública recorrente 
neste ponto move à sentença recorrida. Com efeito, a Fazenda Pública 
defende que uma associação poderá ser «qualificada como “empresa” 
nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 13.º do Código 
de Processo Tributário». Mas o que é certo é que, de harmonia com a 
letra do dito artigo 13.º, tanto quanto as sociedades, também as empresas 
devem ser “de responsabilidade limitada” para que se torne efectiva a 
responsabilidades dos seus administradores pelas respectivas dívidas 
fiscais. E, evidentemente, não é este, “de responsabilidade limitada”, 
o regime legal de responsabilidade das associações. E também não 
colhe a recorrente Fazenda Pública, ao dizer, com erudição aliás, que 
«o termo “empresa”, na economia da norma, ganha autonomia signifi-
cante relativamente à forma jurídica das sociedades de responsabilidade 
limitada» – pois o certo é que as empresas não têm um regime jurídico 
de responsabilidade por dívidas tributárias autónomo daquele que for 
o regime próprio das pessoas singulares ou colectivas que as mesmas 
empresas servem.

Para se decidir pela procedência da oposição à execução fiscal, a 
sentença recorrida afirmou o entendimento de que o oponente não pode 
ser responsabilizado pelas dívidas exequendas, porquanto entre 1998 e 
1999 ele não exerceu qualquer cargo na direcção da executada originá-
ria, apenas pertencendo à direcção da sua secção de columbofilia, pelo 
que nenhuma responsabilidade fiscal poderia ser assacada ao oponente, 
por virtude da gerência (de que não fazia parte) da executada originária 
“Neves Futebol Clube”.

No essencial, a sentença recorrida decidiu com acerto.
Na verdade, e como se colhe do ponto 4. do probatório, o oponente, 

ora recorrido, tão -somente «foi presidente da secção columbófila do 
Neves Futebol Clube nos anos (…) de 1997 a 1999».

E, obviamente, o presidente da secção de columbofilia de um clube 
desportivo não é, necessariamente só por isso, “membro da direcção” 
do mesmo clube – sendo que, no caso está assente que o oponente, ora 
recorrido era “presidente da secção columbófila”, e não “membro da 
direcção” da originária devedora “Neves Futebol Clube”.

Pelo que, assim sendo, e em face dos termos do artigo 39.º do Decreto-
-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril, o oponente, ora recorrido, não pode ser 
responsabilizado pelas dívidas fiscais de um tal clube.

Deste modo, só nos resta concluir – e em resposta ao thema deci-
dendum – que o oponente, ora recorrido, não pode ser responsabilizado 
pelas dívidas tributárias em causa.

2.4 De todo o exposto podemos extrair entre outras as seguintes 
proposições que se alinham em súmula.

I. Nos termos do artigo 13.º do Código de Processo Tributário (com 
início de vigência em 1 de Julho de 1991), «os administradores, gerentes 
e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de 
administração nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada 
são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e solidariamente 
entre si por todas as contribuições e impostos relativos ao período de 
exercício do seu cargo (…)».

II. Nos termos da redacção inicial do artigo 24.º da Lei Geral Tributária 
(com vigência a partir de 1 de Janeiro de 1999), «os administradores, 
directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 
de facto, funções de administração nas sociedades, cooperativas e 
empresas públicas, são subsidiariamente responsáveis em relação a 
estas e solidariamente entre si».

III. Nos termos, porém, do mesmo artigo 24.º Lei Geral Tributária 
– na redacção que, a partir de 1 de Janeiro de 2001, lhe foi dada pela 
Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro (e neste ponto se manteve com 
a Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de Dezembro) – «os administradores, di-
rectores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 
de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e 
entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis em 
relação a estas e solidariamente entre si».

IV. No entanto, o artigo 39.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 67/97, de 3 de 
Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997 – ao estabelecer que 
«os membros da direcção dos clubes desportivos [que não optem por 
constituir sociedades desportivas] são responsáveis, pessoal, ilimitada e 
solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário ou às instituições 
de segurança social das quantias que, no respectivo período de gestão, 
deixaram de entregar para pagamento de impostos ou da segurança 
social» – instituiu um regime especial, e mais restritivo, quanto à respon-
sabilidade por dívidas fiscais de outrem, em relação ao regime previsto 
no Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária.

V. Não é, necessariamente, “membro da direcção” de um clube des-
portivo o presidente da respectiva secção de columbofilia – pelo que, nos 
termos da lei, não pode este ser responsabilizado pelas dívidas fiscais 
originárias de um tal clube.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz (vencido. Julgaria o tribunal incompetente, 
em razão da hierarquia, por o recurso não ter fundamento exclusivo em 
matéria de direito, face ao alegado nas conclusões 6 e 7 das respectivas 
alegações).
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Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de 
facto.

Sumário:

 I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos 
factos que não foram levados ao probatório é competente 
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo 
e não o Supremo Tribunal Administrativo, independen-
temente do relevo de tais factos na solução jurídica.

 II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da 
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com 
o quid decisum.

Processo n.º 1123/06 -30.
Recorrente: Maria Teresa Barbosa Vicente Ortet.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. MARIA TERESA BARBOSA VICENTE ORTET, identificada 
nos autos, reclamou, junto do TAF de Lisboa, do acto do chefe do Serviço 
de Finanças de Lisboa, que ordenou o arquivamento de um processo 
executivo, por dívida de IRS do ano de 1996.

Alega a ilegalidade da penhora do seu vencimento, a existência de 
bens penhoráveis suficientes no património do originário devedor e a 
prescrição da dívida.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a reclamação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo 

Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-

curso:
 Os factos invocados pela recorrente são suficientemente indicia-

dores de grave afectação dos seus direitos e legítimos interesses, uma 
vez que lhe foi imposta penhora de vencimentos por dívida que não era 
sua, em execução para a qual não foi citada, relativa a IRS de terceiros, 
o que prefigura e sustenta o direito não só a reclamar nos termos dos 
artºs 276 e segs. do CPPT, como a ver reparadas a injustiça e a ilegali-
dade praticadas, para o que se torna, no mínimo, necessário apurar das 
alegações, ouvindo as testemunhas e atendendo aos documentos juntos e 
aos solicitados, contando -se ainda  - previamente, como manda a lógica 
 - o prazo prescricional.
 Para tanto pede -se a revogação da sentença recorrida e a sua 

substituição por outra que ordene o prosseguimento dos autos.
Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não versa unicamente 

matéria de facto, pelo que este STA é incompetente, em razão da hie-
rarquia para dele conhecer.

O recorrente discorda, defendendo que a questão controvertida é 
unicamente matéria de direito. A não se entender assim requer a remessa 
dos autos ao tribunal competente.

Com dispensa dos vistos vêm os autos à conferência.
2. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº 

Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria 

(vide artºs. 101º e 102º do C. P. Civil e 16º do CPPT), prejudicando, se 
procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes questões 
suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o art. 26º, al. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com 

exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de 

direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não 

será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao disposto 
no art. 38º, al. a) do referido ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em razão 
da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreveu o EPGA no seu douto parecer:
“Como se vê das alegações de recurso e das respectivas conclusões, 

a recorrente não se basta com o julgamento da matéria de facto feita 
na instância.

“Significa isto que o recurso não versa exclusivamente matéria de 
direito …”.

Vejamos então.
Analisadas, quer a petição inicial, quer as alegações de recurso, fácil 

é constatar que a recorrente centra a sua pretensão no facto de estar 
separada judicialmente do seu marido, de não ter sido citada para a exe-
cução, de estar em 1996 de licença sem vencimento e sem rendimentos, 
e de tais factos terem sido transmitidos à AF, esclarecendo ainda que só 
pagou a dívida exequenda pelo facto de não querer sofrer a humilhação 
da penhora no vencimento.

Como se vê do ora exposto, a recorrente sustenta o seu recurso ali-
cerçada em factos que, examinado o probatório da sentença recorrida, 
a ele não foram levados.

Logra pois êxito a questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado 
do MP.

Há assim efectivamente matéria de facto a apreciar no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir -se que o recurso versa também 

matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo quid 

disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela matéria de 
facto. E isto independentemente dessas questões de facto serem ou não 
relevantes para a solução jurídica da causa. É que o Tribunal ad quem 
define primeiro a sua competência em face das conclusões das alegações, 
e, só depois de definida a sua competência é que, se competente, avança 
para a solução da questão que lhe é posta.
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Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não é este 
Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o Tribunal Cen-
tral Administrativo – Sul, face aos normativos legais atrás citados.

Face ao exposto, decide -se julgar este Supremo Tribunal incompe-
tente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.

3. Face ao exposto, julga -se este Supremo Tribunal incompetente, 
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC e a 
procuradoria em 1/8.

 - …  -
Após trânsito da presente decisão, remetam -se os autos ao TCA – Sul, 

como vem requerido.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Reclamação judicial contra acto do órgão da administração 
fiscal. Âmbito da reclamação. Execução fiscal.

Sumário:

Na reclamação dirigida ao juiz, em que se questiona uma 
decisão do órgão da Administração que dirige a execução 
fiscal, não cabe apreciar questão que àquele órgão não foi 
colocada e que não foi por ele incluída naquela decisão.

Processo n.º 1152/06.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fábrica de Papel do Ave, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença de 2 de Setembro 

de 2006 da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que 
deu provimento à reclamação deduzida por FÁBRICA DE PAPEL DO 
AVE, S. A., com sede em Ovar, contra o despacho do chefe do serviço 
de finanças adjunto do Porto 2, proferido em várias execuções fiscais 
contra si instauradas.

Formula as seguintes conclusões:

«1.
A interposição do presente recurso tem por base a discordância com 

a douta sentença que deferiu a reclamação deduzida contra a decisão 
de 06.12.2005 do Chefe do Serviço de Finanças Adjunto do Porto 2 
que indeferiu o requerimento da Reclamante, por ter considerado que 
os valores pagos a título de juros de mora eram efectivamente devidos.

2.
Em consequência, determinou a douta sentença a anulação do despa-

cho do Chefe do Serviço de Finanças Adjunto do Porto 2, ordenando -se 
por conseguinte:

 - “a compensação das dívidas em execução ainda pendentes com 
o crédito resultante do montante indevidamente cobrado a título de 
juros moratórios por dívidas Incluídas no Processo Especial de Re-
cuperação;

 - o reembolso das quantias remanescentes após integral liquidação 
de todas as dívidas pendentes, acrescido dos correspondentes a juros 
indemnizatórios desde a data do pagamento até efectivo e integral 
reembolso.”

3.
Entende a Fazenda Pública que a sentença analisou montantes de juros 

de mora que lhe estava vedado conhecer, e que interpretou deficiente-
mente o acordo obtido no PER no tocante aos juros de mora, quando 
diz que todas as dívidas à Fazenda Nacional beneficiam da redução da 
taxa de juros de mora vencidos e vincendos a zero por cento.

4.
Analisando indevidamente montantes de juros de mora porque o 

mecanismo processual de reclamação das decisões do órgão de execução 
fiscal visa controlar e sindicar a actuação administrativa, não podendo o 
Tribunal ter conhecido da exigibilidade de € 89.216,40, porque questão 
não colocada ao Chefe do Serviço de Finanças.

5.
O que a Recorrida fez, no âmbito judicial, foi introduzir esta questão 

dos € 89.216,40 na sua reclamação, juntamente com a questão dos restan-
tes juros, quando não a suscitou perante o órgão de execução fiscal.

6.
É que o objecto do requerimento que “força” o órgão de execução 

fiscal a proferir uma decisão potencialmente lesiva dos interesses do 
contribuinte, e como tal, susceptível de reclamação para o Tribunal, 
acaba por balizar, pelo menos na sua máxima amplitude, o próprio 
objecto da reclamação. E não podem ser aditadas novas pretensões em 
sede judicial.

7.
Deste modo, ao conhecer de questões não colocadas à apreciação 

do órgão de execução fiscal, nomeadamente, relativas a importâncias 
de juros de mora que não foram suscitadas e apreciadas pelo Chefe do 
Serviço de Finanças, o Tribunal conheceu de questões que não podia 
conhecer, sendo nula a sentença por violação do art. 125° e 276° do CPPT 
e art. 668° do CPC, aplicável por remissão do art. 2° da LGT.

8.
Conjuntamente, a Sentença interpretou erradamente o acordo cele-

brado no P.E.R., no tocante aos juros de mora, quando diz que todas as 
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dívidas à Fazenda Nacional beneficiam da redução da taxa de juros de 
mora vencidos e vincendos a zero por cento.

9.
Considerou -se que tanto as dívidas regularizadas ao abrigo do De-

creto Lei 124/96 de 10/8 como as restantes dívidas à Fazenda Nacional 
estariam excluídas do pagamento de juros de mora.

10.
Decidiu -se, assim, contra o espírito da proposta, decidiu -se contra a 

vontade dos interessados. Decidiu -se contra a lei.

11.
No acordo obtido no P.E.R., houve a preocupação expressa de dis-

tinguir os regimes legais aplicáveis às dívidas abrangidas peto Decreto 
Lei 124/96 de 10/08 das restantes dívidas, para as quais se remeteu para 
o art. 279° do CPT.

12.
Sendo o regime do CPT a regra e o regime do Decreto Lei 124/96 

de 10/08 a excepção, esta apenas se aplica às situações expressamente 
enunciadas como susceptíveis de beneficiar da excepção.

13.
Vigorando para as restantes dívidas à Fazenda Nacional o regime 

do art. 279° do CPT.
14.

Não se vislumbra do acordo nenhum elemento que nos permita chegar 
à conclusão que o Tribunal atingiu quando diz que todos os pagamentos 
à Fazenda Nacional estavam isentos de juros de mora.

15.
E não se analisou nem valorou o regime de contagem dos juros de 

mora previsto no art. 279° do CPT, como era exigido.

16.
Discorda -se das razões apresentadas pelo Tribunal a quo porque não 

decorre suficientemente e claramente que tivesse partido da proposta 
do Gestor Judicial a redução da taxa de juro de mora a zero por cento.

17.
E também não se concorda com o argumento utilizado pela Sentença 

recorrida de que se, no plano de pagamento constante do acordo do 
P.E.R. não se contabilizava os juros de mora, era porque estes não 
eram devidos.

18.
Na altura da feitura da proposta, não se previu o montante a pagar a 

título de juros de mora, e por referência às dívidas à Fazenda Nacional 
não abrangidas no Decreto Lei 124/96 de 10/08, não porque esses juros 
não fossem devidos, mas sim porque tal não era possível.

19.

E por respeito ao preceituado no n° 5 do art. 279° do CPT.

20.

Ao partir de uma premissa errada – de que, se no âmbito do Decreto 
Lei 124/96 de 10/08 se previu a não sujeição a juros de mora, também 
as restantes dívidas à Fazenda Nacional estariam não sujeitas –,

21.

E desconsiderando a separação constante da proposta e os regimes 
legais aplicáveis a cada uma das situações.

22.

Decidiu a Sentença recorrida contra a Lei e contra o espírito subjacente 
ao acordo do P.E.R.

23.

Devendo esta ser revogada, por violação dos artigos 279° do CPT, 
art. 125° do CPPT e art. 668° do CPC.

Nestes termos,
Deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a 

douta decisão recorrida, com as legais consequências».
1.2. Contra -alega a recorrida, pugnando pela manutenção do decidido, 

concluindo assim:
«1.

O montante de € 89.216,40 foi pago a título de juros de mora e custas 
sobre as dívidas constantes da medida de recuperação da Empresa ora 
Recorrida homologada por sentença transitada em julgado, facto que foi 
expressamente mencionado na decisão de que se reclamou;

2.

Nesta decisão foi também expressamente mencionado que tais juros 
de mora e custas eram devidos;

3.

Tal facto, aliado ao de que tal decisão afectou imediatamente direi-
tos e interesses legítimos da Executada, é quanto basta para que seja 
tal decisão passível de Reclamação para o Tribunal Tributário de 1ª 
Instância, nos termos do artigo 276° do C.P.P.T., nada mais se exigindo 
na lei para permitir a sindicância pelo Tribunal de qualquer decisão do 
órgão de execução;

4.

Assim, incidindo a Reclamação sobre a decisão é esta e só esta a deli-
mitar o âmbito dos poderes de conhecimento do Tribunal no processo de 
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal, pelo que bem andou o 
Tribunal em conhecer daquele montante como tendo sido indevidamente 
pago e devendo ser imputado às dívidas pendentes;
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5.

Acresce que a cobrança de tais juros se mostra ofensiva de caso 
julgado, por ser contrária à medida de recuperação da Empresa ho-
mologada por sentença transitada em julgado, o que sempre faria com 
que tal cobrança pudesse ser conhecida, a todo o tempo e até mesmo 
oficiosamente, pelo Tribunal, pelo que, também por isso, bem decidiu 
a sentença posta em crise;

6.

Por outro lado, também quanto à interpretação feita da medida de 
recuperação aplicada à Empresa, bem decidiu o Tribunal a quo, no 
entendimento de que, nesta, se excluíram de juros de mora as dívidas 
à Fazenda Nacional, tendo, por isso, estes sido, a seu tempo, indevi-
damente pagos;

7.

Tal entendimento resulta claro da análise do Relatório do Gestor 
Judicial, aprovado e tomado definitivo por sentença, seja pelo teor da 
medida geral de incidência no passivo da Empresa, em que se prevê 
a redução dos créditos quanto a capital e juros vencidos e vincendos 
conforme a categoria dos credores; quer da expressa previsão quanto 
ao sector público estatal, que refere a redução a zero da taxa de juros de 
mora vencidos e vincendos; quer, por fim, dos quadros de pagamentos 
previsionais apresentados, de que não consta, sequer em estimativa ou 
referência, qualquer montante de juros de mora a pagar por dívidas à 
Fazenda Nacional;

8.

A referência feita pelo dito Relatório ao artigo 279° do C.P.T. (actual 
artigo 196° C.P.P.T.) respeita somente à forma como deve ser processado 
o pagamento em prestações, não tendo nem podendo ter relevância para 
efeitos de determinação do montante dos créditos;

9.

É, pois, incontornável a interpretação da medida de recuperação da 
Empresa, plasmada no Relatório do Gestor Judicial, sendo reproduzida 
com inequívoca clareza no aresto posto em crise, o qual deverá manter -se 
inalterado julgando -se improcedente o presente Recurso.

Termos em que deverá o presente Recurso ser julgado improcedente, 
mantendo -se a decisão do aresto em crise (...)».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso merece provimento, pela procedência de todas as 
conclusões das respectivas alegações. A sentença incorreu em nulidade 
por excesso de pronúncia, já que o chefe do serviço de finanças nunca se 
pronunciou sobre a discrepância entre os valores indicados a fls. 121 a 
125 e a reclamação de fls. 7 a 39; e a proposta de viabilização da empresa 
que foi homologada estabelece isenção de juros de mora relativamente 
às dívidas regularizadas ao abrigo do chamado «Plano Mateus», mas 
não relativamente às restantes.

1.4. O processo vem à conferência sem vistos dos Exmºs. Adjun-
tos.

2. Vem provado que

«a)
A Reclamante foi objecto de um Processo Especial de Recuperação 

da Empresa, que correu os seus termos sob o n° 142/98, no 1° Juízo do, 
então, denominado Tribunal de Recuperação da Empresa e de Falência 
de Vila Nova de Gaia (cfr. fls. 32 dos autos);

b)
Em 12.07.1999, a Direcção dos Serviços de Justiça Tributária da Di-

recção Geral dos Impostos  - DGCI remeteu ao Exmo Procurador -Adjunto 
do Tribunal de Recuperação da Empresa e Falência de Vila Nova de Gaia 
o oficio n° 32, concernente ao processo de Recuperação de Empresa n° 
142/98, nos seguintes termos: “Relativamente ao assunto em epígrafe, 
tenho a honra de comunicar a V. Exa. que superiormente foi decidido 
que a posição a adoptar na Assembleia de Credores marcada para o 
dia 20 -07 -99, deverá ser no sentido de votar favoravelmente a proposta 
apresentada pelo Gestor Judicial”. (cfr. fls 217 dos presentes autos);

c)
Em 21.07.1999, por sentença proferida no processo Especial de 

Recuperação da Empresa e Falência, n° 142/98, foi homologada a 
proposta apresentada pelo Gestor Judicial nomeado naqueles autos, 
nos seus precisos termos e para todos os efeitos legais (cfr. fls. 61 e 62 
dos presentes autos);

d)
O Gestor Judicial, no seu Relatório apresentou a seguinte “Proposta 

do Meio de Recuperação”: Nos termos do n° 1 do art. 38° do C.F.E.R 
aprovado pelo Decreto -Lei 132/93 de 23 de Abril, o Gestor Judicial deve 
propor aos credores o meio considerado mais adequado à recuperação 
e à protecção dos seus interesses.

Tal protecção e salvaguarda deve ter em atenção o universo dos 
credores e não somente parte deles.

Efectuado o diagnóstico, ao longo do nosso trabalho constatamos que 
a providência de recuperação que melhor se adapta às características 
da Requerente, aos interesses dos credores e à verdadeira recuperação é 
a GESTÃO CONTROLADA pelo período de seis meses, eventualmente 
prorrogada por igual período e nos seguintes termos:

1. Incidência no Passivo da Requerente
Redução do valor dos créditos quanto a capital e juros vencidos e 

vincendos, conforme categoria de credores.
2. Sector Público Estatal
a) Retoma do pagamento das dívidas comportáveis no âmbito do 

DL 124/96 de 10/8 segundo o plano já autorizado, para a Fazenda 
nacional, com redução da taxa de juros de mora vencidos e vincendos 
a zero por cento, sem prejuízo dos já eventualmente pagos, retomando 
o pagamento da prestação correspondente ao mês seguinte ao trânsito 
em julgado da sentença homologatória;

b) As prestações do acima referido acordo prestacional, vencidas 
e não pagas, ou seja desde a entrada do processo em tribunal até ao 
seu termo, e com a mesma redução de juros vencidos e vincendos da 
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alínea a) supra, serão liquidadas de uma só vez, no prazo de 90 dias 
após o trânsito em julgado da sentença homologatória;

c) Por dívidas à Segurança Social entendem -se todas as contribuições 
até à data da entrada do processo em tribunal com a mesma redução de 
juros vencidos e vincendos da alínea a) supra, sendo a sua amortização 
efectuada num prazo de cento e cinquenta meses, em prestações mensais 
e sucessivas, sendo as primeiras vinte e quatro de valor unitário igual 
a metade de cada uma das restantes prestações, não devendo contudo 
nenhuma delas ser inferior a 27.300$00;

d) as dívidas à Fazenda Nacional não abrangidas no âmbito do 
DL 124/96 de 10/8 poderão ser liquidadas ao abrigo do disposto no 
art. 279º do C. P. T., com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei 202/97, de 8 de Agosto;

e) a primeira prestação dos acordos de pagamento das dívidas à 
Segurança Social e à Fazenda nacional vencer -se -á no mês seguinte à 
data da Assembleia Definitiva de aprovação da providência;

f) a empresa tem efectuado o pagamento dos impostos e contribuições 
para a Segurança Social, desde a entrada do processo em tribunal, e 
deverá manter tais pagamentos;

g) a empresa deverá constituir primeira hipoteca sobre a totalidade 
das suas instalações de Ovar, pelo valor das dívidas do Sector Público 
Estatal, nos termos do n° 3 do art. 6° do Decreto -Lei n° 124/96, de 10 de 
Agosto, no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado da sentença 
homologatória da aprovação da providência;

h) a empresa não poderá distribuir dividendos durante dez anos, na 
parte correspondente ao capital subscrito no momento da aprovação 
da providência, sendo os lucros afectados a uma conta à margem que 
será rateada entre os vários credores na proporção das suas renúncias 
de créditos;

i) a empresa deverá dar cumprimento ao disposto no art. 21° do De-
creto Lei n° 411/91, de 17 de Outubro, fazendo incluir no seu relatório 
de gestão as condições de regularização da sua dívida à segurança 
Social;

j) o acordo fica sujeito à condição resolutiva do cumprimento previsto 
nas alíneas f) e g) deste ponto;

k) a aprovação de qualquer proposta que não conste do Relatório 
do Gestor Judicial e que preveja a alienação, a qualquer título, de 
imobilizado da recuperanda ou alteração dos planos de pagamento, 
sem prévia autorização do Senhor Secretário de Estado da respectiva 
tutela, implica a ineficácia do acordo;

l) A alienação de imobilizado da recuperanda, após a Assembleia 
Definitiva de aprovação da providência, carece de autorização do Se-
nhor Secretário de Estado da respectiva tutela, sob pena de resolução 
do acordo, sem prejuízo do disposto no ponto 8.

3. Créditos que beneficiam de garantias reais sobre bens da empresa: 
pagamento de 40 % do valor do capital, nas seguintes condições: (...)

5. Restantes Credores: pagamento de 25 % do valor do capital, nas 
seguintes condições: (...)

11. na eventualidade de se frustrarem os objectivos visados pelo 
presente processo de recuperação, nomeadamente com o incumprimento 
do plano de liquidação aprovado, os credores insatisfeitos poderão 
exercer livremente os seus direitos para cobrança do montante real dos 
créditos reclamados e respectivos juros, deduzido de eventuais entregas 
efectuadas no âmbito do plano de recuperação.;

e)

Transitada em julgado a sentença homologatória da proposta de 
viabilização da Reclamante constante do Relatório do Gestor Judicial 
supra referido, foi entregue à interessada pelo órgão de execução fiscal 
competente uma Guia de Pagamento, em cumprimento do P.E.R., na 
qual foram apresentados para cobrança, entre outros, o montante de 
Esc.: 47.349.679$00, correspondente a Juros de mora — Capítulo 1 
 - Art. 10 (cfr. fls. 64 e 65 dos presentes autos);

f)

Em 2005.03.02, pelo ofício n° 1550 remetido por carta registada com 
A/R, foi a reclamante notificada nos seguintes termos:

“Assunto. CORRECÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS PRES-
TACIONAL

Proc°. Exe. Fiscal n° 3352199701022865 e apensos
Para conhecimento de V. Exa., junto envio cópia do despacho pro-

ferido pelo Chefe de Finanças Adjunto deste Serviço, nos processos 
acima referenciados.

No referido despacho foi ordenada a correcção do plano de pa-
gamentos prestacional com o objectivo de cumprir, rigorosamente, o 
estipulado na sentença do processo de recuperação em que a Fábrica 
de Papel do Ave, Lda. esteve envolvida. À data deste ofício, encontram-
-se cumpridas as alíneas a) e b) do ponto 6 da informação, sendo que 
serve a presente notificação para cumprimento da alínea c), motivo 
pelo qual envio o anexo a fls 1.

Aproveito ainda a oportunidade para enviar, em anexo a fls. 2, uma 
relação das restantes dívidas em execução fiscal neste Serviço de Fi-
nanças, relação essa que não inclui os processos em pagamento no 
âmbito do Decreto -Lei 124/96 de 10/08.

Mais informo, que, se a firma não manifestar, em tempo útil (quinze 
dias a partir da data do oficio) a intenção de efectuar pagamentos nes-
ses processos, será dado seguimento à sua tramitação, nomeadamente, 
através da penhora de créditos e imóveis. (...) (cfr. fls. 66 e 67);

g)

Em 2005.10.18, a Reclamante entregou no Serviço de Finanças do 
Porto 2, cinco requerimentos relativos aos processos n°s 95/1003881.0, 
95/101550.8, 97/103430.8, 95/101392 e 93/103015.9, para reconhe-
cimento das prescrições ocorridas nos mesmos, tendo sido ordenado 
o arquivamento destes processos por prescrição conforme despachos 
proferidos pelo Chefe do Serviço de Finanças Adjunto do Porto 2 (cfr. 
fls. 68 a 95 dos autos);

h)

Em 2005.10.18, a Reclamante requereu junto do Serviço de Finanças 
do Porto 2 que, relativamente aos processos que ainda se encontravam 
pendentes naqueles Serviços, e atento o avultado montante em causa, 
fosse elaborado um plano de pagamento prestacional que se mostrasse 
adequado à solvência das mesmas (cfr. requerimento a fls 91 e 92 dos 
autos);
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i)
Em 2005.11.10, pelo oficio n° 9043, foi a Reclamante notificada 

do despacho do Chefe do Serviço de Finanças Adjunto do Porto 2, de 
2005.11.09, no qual se encontrava elaborado o plano de pagamento em 
prestações, em conformidade com o previsto no Processo de Recupera-
ção da Empresa, por se entender terem sido avocados àquele PRE alguns 
desses processos, e relativamente a outros que apesar de não terem 
sido avocados, considerar ser -lhes, ainda assim, aplicável a medida de 
recuperação aprovada, mais tendo sido notificada a interessada para, 
no prazo de 15 dias nomear à penhora bens suficientes para garantir 
as correspondentes dívidas e acrescidos, nos termos do artigo 199° do 
C.P.P.T. (cfr. fls. 96 a 119 dos presentes autos);

j)
Em 2005.11.29, por carta registada com A/R, a Reclamante, no en-

tendimento de que procedeu, indevidamente, ao pagamento de juros 
relativos a dívidas abrangidas pelo P.E.R., facto pelo qual alegadamente 
resultava num crédito a favor da interessada, requereu que os montantes 
indevidamente pagos aquando da satisfação dos montantes constantes da 
competente Guia de Pagamento emitida no âmbito do cumprimento do 
P.E.R. fossem imputados ao pagamento dos montantes correspondentes 
às execuções fiscais ainda pendentes contra esta, concretamente, nos Pro-
cessos de Execução Fiscal n°s 3332199501016032, 3352199601021907, 
33552199601038761, 3352199701027476, 3352199801014439, 
3352199901012711, 3352199901026089 e 3352199501017187 (cfr. 
requerimento a fls. 121 a 125 dos presentes autos);

k)
Em 2005.12.09, pelo ofício n° 9942, datado de 2005.12.07, foi a Re-

clamante notificada do despacho, de 2005.12.06, proferido pelo Chefe do 
Serviço de Finanças Adjunto do Porto 2, em substituição, nos seguintes 
termos: “Concordo. Notifique” (cfr. fls 129 dos presentes autos e aviso 
de recepção a fls. 69 do autos de Execução Apensos);

l)
O despacho de 2005.12.06, proferido pelo Chefe do Serviços de 

Finanças Adjunto do Porto 2, em substituição, recaiu sobre a seguinte 
Informação: “O requerimento acima referenciado, vem no seguimento 
da notificação do deferimento do pedido de pagamento em prestações 
dos processos acima identificados, enviada em 11/11/2005.

No mesmo, a executada vem requerer a imputação de valores, que 
diz, indevidamente pagos às execuções fiscais em epígrafe, onde consta 
em vigor o plano de pagamento prestacional, sendo que, se vence a 
primeira prestação em 01/12/2005, com data limite de pagamento em 
31/12/2005.

Passando à análise do requerimento:
A) Conforme os seus pontos 1, 2 e 3, as notificações enviadas de 

deferimento dos pedidos de pagamento em prestações, dizem respeito 
a processos abrangidos pela proposta de viabilização homologada no 
Processo de Recuperação de Empresa (P.E.R.) que não foram incluí-
das no plano de pagamento que vigorou desde Novembro de 1999 até 
Novembro de 2004. Assim, e por forma a dar cumprimento à proposta 

homologada já referenciada, foi elaborado um plano de pagamento para 
estas execuções, nas mesmas condições do plano anterior.

B) Assim, e ao contrário do referido no ponto 4 do requerimento, 
o plano de pagamento prestacional actual contempla o pagamento 
de juros vencidos e correspondentes custas processuais, o que, aliás, 
consta, sublinhado, nas últimas notificações enviadas, sendo o mesmo, 
válido para o plano de pagamento prestacional anterior.

C) O plano anterior contemplou, e bem, os juros de mora vencidos 
e as custas, ainda que, estas não devessem ter entrado para efeitos 
do cálculo do valor de cada prestação. Todavia daí não resulta a 
existência de valores indevidamente pagos, como refere a requerente 
no seu ponto 5, bem pelo contrário, pois o facto de cada uma das 60 
prestações, ter sido apenas pelo valor calculado e não, por esse valor, 
mais os juros de mora que se iam vencendo, conduziu à constatação, 
de que o plano de pagamento não estava concluído em Novembro de 
2004, data do pagamento da última prestação, mas em 29/04/2005, data 
em que a requerente, depois de notificada, pagou o valor dos juros de 
mora, e custas ainda em dívida, após efectuadas todas as correcções 
que se impunham.

D) Mais uma vez em discordância, desta vez com o ponto seis do 
requerimento, nada consta, do documento dois junto pelo requerente 
– Relatório do Gestor Judicial apresentado no âmbito do P. E. R. — que 
determine a eliminação dos juros de mora vencidos e custas, a não ser, 
no que diz respeito às dívidas incluídas no Plano Mateus — Decreto-
-Lei n° 124/96 de 10/08 – conforme alínea a) do ponto 2 da Parte V da 
mesma proposta. No que concerne às dívidas em epígrafe e àquelas que 
foram pagas pelo plano de prestações anterior, preconizava a proposta a 
sua liquidação nos termos do artigo 279° do C.P. T., actual artigo 196° 
do C.P.P.T.. Ora segundo as normas citadas, a importância a dividir 
não compreende os juros de mora, que continuam a vencer -se em 
relação à divida exequenda incluída em cada prestação e até integral 
pagamento, e que serão incluídos na guia passada pelo Serviço de 
Finanças, em cada mês. Daí que no Plano de pagamento constante 
da parte IV da proposta de viabilização, apenas conste da divisão em 
prestações o capital.

E) Ainda relativamente ao montante que a executada considera ter 
pago em excesso, conforme ponto 7 da sua exposição, informo o se-
guinte:

1) Juros, Custas P., no valor de 7.604,70 € – Este montante não diz 
respeito a qualquer acréscimo legal liquidado neste Serviço de Finanças, 
mas sim a custas liquidadas pelo Tribunal Tributário de 1ª Instância 
do Porto 2° Juízo, por condenação em processos de Oposição, cujas 
certidões de dívida nos foram enviadas (em anexo — Doc.s 1 a 5), e 
serviram de base à instauração dos respectivos processos de execução 
fiscal. Estes processos constam da listagem de processos avocados ao 
Tribunal no âmbito do P. E. R. e fazem parte integrante do montante 
de capital em dívida à Fazenda Nacional, indicado na proposta de 
viabilização. Assim sendo, não restam dúvidas quanto ao facto de que, 
estas dívidas não são eliminadas na proposta referida.

2) Juros Compensatórios no valor de 9058,17 € – Em primeiro 
lugar convém efectuar uma correcção. Este montante não corresponde 
integralmente a Juros Compensatórios. Do valor mencionado, ape-
nas 1940,65 € são Juros Compensatórios. O restante corresponde ao 
pagamento em falta do IVA relativo ao período 96 07 liquidado pelo 
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executado mas não entregue nos cofres do Estado. Tanto o imposto como 
os Juros Compensatórios não são liquidados pelo Serviço de Finanças 
mas sim pelos Serviços do IVA, que nos enviam a competente certidão 
de dívida (em anexo  - Doc. 6) a fim de que seja instaurado o processo. 
Resta ainda acrescentar que, em execução fiscal, a dívida por Juros 
Compensatórios tem o mesmo tratamento da dívida por imposto, daí 
que, sobre os mesmos, incidam Juros de Mora e Custas. Assim sendo, 
também relativamente a estes montantes não restam dúvidas quanto à 
sua consideração pela proposta do P. E. R.. O montante reclamado pela 
firma é menor que o constante da certidão de dívida junta em anexo, 
devido ao facto que, até ao P. E. R., a firma se encontrava a fazer 
pagamentos por conta neste processo.

F) Por fim e tendo em consideração o referido pela firma executada 
quanto à garantia a prestar nos processo com plano de pagamento em 
prestações, verifica -se, efectivamente, através de certidão passada pela 
Conservatória do Registo Predial de Ovar em 09/11/2005, a pendência 
de três das cinco penhoras comunicadas. Relativamente às penhoras 
de 24/06/1997 que impendem sobre o artigo 1134, verifica -se que se 
encontram canceladas desde 04/05/2005 (Doc. 7). Daqui decorre, não 
existindo outras execuções pendentes, encontra -se garantida a quantia 
de 252.887,60 € e desprovida de garantia a quantia de 275.053,79 €” 
(cfr. fls. 127 e 128 dos autos);

m)
Em 2005.12.19, a reclamante não se conformando com o teor do 

despacho proferido em 2005.12.06. apresentou a reclamação em apreço 
(cfr. fls. 237 dos autos».

3.1. Depois de decidir questões prévias atinentes à tempestividade e 
oportunidade da sua subida, a sentença recorrida entrou na apreciação 
do mérito da reclamação dirigida ao Tribunal, entendendo «constituir 
questão nuclear a decidir nos presentes autos a interpretação das provi-
dências de Gestão Controlada previstas no Relatório do Gestor Judicial 
e ulteriormente homologadas por sentença transitada em julgado, no que 
concerne à medida concretamente aplicável ao passivo da requerente 
relativamente ao Sector Público Estatal, particularmente à “Fazenda 
Nacional”».

E, tendo interpretado o respectivo texto com o sentido de envolver um 
perdão total de juros de mora, relativamente às dívidas ao sector público 
estatal, deu provimento à reclamação, anulou o despacho reclamado, 
e ordenou «a compensação das dívidas em execução ainda pendentes 
com o crédito resultante do montante indevidamente cobrado a título 
de juros moratórios por dívidas incluídas no Processo Especial de Re-
cuperação», e «o reembolso das quantias remanescentes após integral 
liquidação de todas as dívidas pendentes, acrescido dos correspondentes 
juros indemnizatórios desde a data do pagamento até efectivo e integral 
reembolso».

3.2. No requerimento que dirigiu à entidade reclamada a ora recorrida 
afirmava ter pago em excesso € 236.179,20 relativos a juros de mora 
vencidos, além de outras quantias, a diversos títulos, presentemente fora 
de questão (cfr. o documento de fls. 121 a 125, a que se refere a alínea j) 
da matéria de facto pela sentença dada por provada).

No que concerne a juros de mora vencidos, foi só sobre este montante 
de € 236.179,20 que se debruçou o despacho da entidade reclamada 

(alínea l) da matéria de facto assente), e só quanto a ele houve indeferi-
mento da pretensão apreciada. Era, de resto, esse o equivalente da quantia 
(47.349.679$00) incluída na guia de pagamento referida na alínea e) da 
matéria de facto que na sentença se deu como provada.

Como assim, e porque o que à Mmº. Juiz foi submetido foi a reso-
lução administrativa que desatendeu o pedido da reclamante, não era 
possível que a decisão judicial lhe desse mais do que ela requerera ao 
órgão da Administração Fiscal e obteria se o seu requerimento tivesse 
sido por ele deferido.

Ou seja, a medida da revogação do acto praticado pelo órgão da 
Administração nunca podia, substancialmente, exceder o conteúdo 
desse acto.

O que vale por dizer que, se a reclamante questionava, perante esse 
órgão, a aludida quantia de de € 236.179,20, que entendia não ser devida, 
nunca, pela via judicial da reclamação daquele acto, podia julgar -se ter 
sido paga a mais uma quantia superior.

Sendo verdade que, como afirma a recorrida, é a decisão adminis-
trativa reclamada «a delimitar o âmbito dos poderes de conhecimento 
do Tribunal no processo de Reclamação do acto do órgão de execução 
fiscal», é também verdade que aquela decisão não apreciou senão o 
requerimento de que está cópia a fls. 121 a 125, e que esse requerimento 
questionava a já apontada importância de € 236.179,20, e não mais; 
como verdade é, ainda, não vir provado que o órgão da Administração 
tenha definido como sendo devidos, não apenas esses € 236.179,20, 
mas os € 325.395,60 indicados na reclamação para o Tribunal, e sobre 
que este se debruçou.

3.3. A outra questão que coloca a recorrente refere -se a saber se, nos 
termos da medida de recuperação a que a empresa recorrida foi sujeita, 
houve ou não perdão dos juros de mora.

No entender da recorrida, não há lugar a juros de mora vencidos 
– e por isso é que foi por si paga, a mais do que era devido, a glosada 
quantia de € 236.179,20.

A este entendimento aderiu a sentença impugnada, com a discordância 
da recorrente.

O relatório do gestor judicial proponente da medida de recupera-
ção que veio a ser adoptada e judicialmente homologada contem um 
capítulo dedicado à «Incidência no Passivo da Requerente», que trata 
da «Redução do valor dos créditos quanto a capital e juros vencidos e 
vincendos, conforme a categoria dos credores».

A primeira dessas categorias de que se ocupa é o «Sector Público 
Estatal», distinguindo -se, aí

 - as «dívidas comportáveis no âmbito do DL 124/96 de 10/8 segundo 
o plano já autorizado, para a Fazenda Nacional, com redução da taxa 
de juros de mora vencidos e vincendos a zero por cento, sem prejuízo 
dos já eventualmente pagos», e

 - as «não abrangidas no âmbito do DL 124/96 de 10/8», que «poderão 
ser liquidadas ao abrigo do disposto no art. 279º do C.P.T., com a redac-
ção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei nº 202/97, de 8 de Agosto».

Fica -se, assim, a saber que, aquando da elaboração do falado relatório, 
já a empresa recuperanda beneficiava do chamado «Plano Mateus», 
no âmbito do qual estava, aliás, a fazer pagamentos (cfr. as alíneas a) 
e b) do ponto 2. do relatório transcrito na alínea d) da matéria de facto 
apurada). E que, ao abrigo desse Plano, estava isenta de juros de mora 
vencidos e vincendos. No âmbito da recuperação, ficou, anda, decidido 
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que da mesma isenção beneficiariam as prestações então já vencidas 
e não pagas.

A medida de recuperação fixou, ainda, que todas as demais dívi-
das – «as dívidas à Fazenda Nacional não abrangidas no âmbito do 
DL 124/96 de 10/8» – as poderia a ora recorrida liquidar nos termos do 
artigo 279º do Código de Processo Tributário, a que hoje corresponde o 
artigo 196º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, ou seja, 
em prestações. Sem que na norma se preveja benefício algum quanto 
a juros de mora, benefício esse que também a medida de recuperação 
adoptada não consagrou.

Deste modo, afigura -se claro que no processo de recuperação da 
empresa agora recorrida só quanto às dívidas incluídas no plano já 
então autorizado ao abrigo do decreto -lei nº 124/96 ficou ela isenta de 
juros de mora.

Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações da recorrente.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, con-
cedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, indeferindo 
a reclamação do despacho do órgão da Administração Tributária.

Custas a cargo da recorrida, na 1ª instância e neste Tribunal, fixando-
-se a procuradoria, aqui, em 50 %.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Sigilo bancário. Fundamento não ata-
cado. Recurso inconsequente.

Sumário:

Em recurso jurisdicional de sentença judicial sobre decisão 
administrativa de acesso directo a informação bancária 
do contribuinte, a conclusão — que «a (…) caducidade 
do direito à liquidação do imposto não é impeditiva da 
punição do crime fiscal» —, apresenta -se manifestamente 
inadequada à consecução do provimento do recurso, 
quando se encontra definitivamente estabelecido, por não 
impugnado, um dos fundamentos da sentença recorrida, o 
de «(…) não estarem verificados os indícios da existência 
de crime (…)».

Processo n.º 1219 -06 -30.
Recorrente: Director -Geral dos Impostos.
Recorrido: Conceição Maria Pereira dos Santos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 O Director Geral dos Impostos vem interpor recurso da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 25 -10 -2006, que nos 
presentes autos concedeu provimento ao recurso judicial da decisão 
da Administração Fiscal de acesso directo à informação bancária de 
Conceição Maria dos Santos – cf. fls. 68 e seguintes.

1.2 Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclu-
sões – cf. fls. 82 a 84.

1. A eventual ocorrência da caducidade do direito à liquidação do 
imposto não é impeditiva da punição do crime fiscal que está indiciado.

2. O artigo 103.º do RGIT não requer que o imposto seja liquidável, 
mas apenas que a conduta do agente tenha visado a obtenção de vantagem 
patrimonial ilegítima. Ainda que o direito à liquidação esteja caducado 
– coisa que nem se irá discutir nos presentes autos – a conduta do sujeito 
visou a obtenção de vantagem patrimonial ilegítima.

3. O requisito típico do crime é que a conduta vise a obtenção de 
vantagem patrimonial ilegítima e não que o imposto não esteja caducado 
ou seja liquidável.

4. Caso esteja caducado, isso apenas significa que a vantagem patrimo-
nial de que o sujeito ilegitimamente se apropriou não pode ser reparado 
mediante um acto tributário de liquidação, e não que essa vantagem 
patrimonial não tenha ocorrido e com ela o crime fiscal em causa.

5. Quer isto dizer que mesmo que o direito à liquidação estivesse 
caducado, o processo pode e deve seguir para aplicação da sanção 
criminal que ao caso couber, a qual só não é possível do ponto de vista 
processual se estiver prescrito o procedimento criminal.

6. Em bom rigor, não cabe neste processo a apreciação da caducidade 
do direito à liquidação, mas apenas da prescrição do procedimento 
criminal.

7. Ora, nos termos do disposto no artigo 21.º do RGIT, o procedimento 
criminal prescreve decorridos 5 anos sobre o facto.

8. Desta forma, não ocorreu a prescrição do procedimento criminal 
e, portanto, a decisão derrogatória do dever de sigilo bancário funda-
mentada em indícios da prática do crime fiscal que foi invocado, seria 
legítima ainda que o direito à liquidação do imposto estivesse atingido 
pela por caducidade.

9. É verdade que o acto recorrido não identifica o valor do imposto 
em falta. Porém, não o poderia fazer pois o procedimento de derrogação 
do dever de sigilo bancário tem como propósito apurar se ocorreram ou 
não os factos ilícitos indiciados e facultar a quantificação do imposto 
em falta, caso o haja. Ora, transformar o objecto do procedimento em 
pressuposto ou condição desse mesmo procedimento conduz -nos para 
a vizinhança do absurdo. Se a administração fiscal conhecesse os factos 
(e não meros indícios) e o imposto em falta não necessitaria de lançar 
mão do procedimento derrogatório do dever de sigilo bancário.

10. Só no fim dele é que se poderão confirmar ou não os indícios 
que justificaram a sua instauração. Não faz nenhum sentido erigir em 
pressuposto do procedimento aquilo que constitui a sua finalidade.

11. Além disso, o n.º 2 do artigo 103.º do RGIT diz que “os factos 
previstos nos números anteriores não são puníveis se a vantagem patri-
monial ilegítima for inferior a € 15.000,00”. Portanto, do que se trata 
é de uma condição de punibilidade que não entra no recorte típico do 
crime em causa.

12. Se a Administração Fiscal estivesse na posse dos elementos que 
permitissem documentar qual o imposto que deixou de ser pago, proce-
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deria imediatamente à liquidação do imposto e, naturalmente, dispensaria 
o procedimento derrogatório do dever de sigilo bancário.

13. Com a interpretação de que a Administração Fiscal tem de de-
monstrar o valor do imposto em falta para lograr a derrogação do dever 
de sigilo bancário o que se obtém é a completa aniquilação da norma, 
pois sempre que a Administração Fiscal estiver em condições de aceder 
à informação e documentos bancários dos contribuintes, já não necessita 
daqueles para nada, uma vez que também está em condições de liquidar 
directamente o imposto.”

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 97 e 98.
Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença do TAF 

de Viseu que concedeu provimento ao recurso interposto do despacho 
do Exm° Sr. Director — Geral dos Impostos que determinou, ao abrigo 
do artº 63° -B, n° 2 e 3, da LGT, o acesso directo a informação bancária 
de que Conceição Maria Pereira dos Santos fosse titular.

Em síntese, o recorrente jurisdicional, Director -Geral dos Impostos, 
discorda da sentença na medida em que esta concluiu verificar -se ca-
ducidade do direito à liquidação da sisa, o que acarretaria inutilidade 
do acto recorrido que, por sua vez, não teria respeitado as exigências 
legais previstas no citado artº 63° -B da LGT, pois incumbia à Admi-
nistração Fiscal documentar a efectiva vantagem patrimonial obtida 
pela contribuinte.

Na verdade, parece -me que não é elemento típico do crime de fraude 
fiscal previsto no artº 103° do RGIT que o imposto seja ainda liquidável, 
mas que a conduta do contribuinte tenha visado a obtenção de uma 
vantagem patrimonial ilegítima. Assim, caso se encontre caducado o 
direito à liquidação do imposto, isso apenas significa que tal vantagem 
patrimonial ilegitimamente obtida não pode ser reparada mediante acto 
tributário de liquidação (mas não que a vantagem patrimonial não tenha 
ocorrido ou que o crime não se tenha consumado).

Como tal, contrariamente ao referido na sentença, afigura -se -me 
persistir a utilidade do acto recorrido, de acesso às contas bancárias, 
independentemente da eventual ocorrência dessa caducidade.

Importa agora apreciar a questão de saber se no caso estavam pre-
enchidos os pressupostos legais para a derrogação do sigilo bancário, 
nos termos do artº 63° -B da LGT.

Ora, de acordo com o n° 2, al. c), desta disposição legal, tal derroga-
ção só pode ser admitida quando existam indícios da prática de crime 
doloso em matéria tributária, designadamente no caso de utilização 
de facturas falsas ou nas situações em que existam factos concreta-
mente identificados, gravemente indiciadores de falta de veracidade 
do declarado.

Pelo que, há que analisar se os factos recolhidos pela Administração 
Tributária constituem indícios de crime doloso em matéria tributária, 
pois a esta compete o ónus de prova dos pressupostos legais do acesso 
à informação bancária dos contribuintes, conforme jurisprudência 
uniforme deste Supremo Tribunal, cfr., nomeadamente, Acs. de 2/3/05 
– Rec. 1395/04, de 22/6/05 — Rec. 543/05 e de 18/1/06 – Rec. 2/06.

Creio, no entanto e contrariamente ao referido na sentença recorrida, 
que a AT não terá que demonstrar o montante do imposto em falta para 
lograr a derrogação do dever de sigilo bancário, pois tal exigência 
aniquilaria a norma como sustenta a recorrente jurisdicional.

De qualquer modo, considero que a Administração Fiscal não coligiu 
factos gravemente indiciadores de falta de veracidade do declarado, 
não tendo provado que no caso existiam indícios da prática de crime 
doloso em matéria tributária.

Como assim, não tendo a AF logrado demonstrar os pressupostos de 
facto que habilitavam a decidir pela derrogação do sigilo bancário, sou 
de parecer que o presente recurso jurisdicional não merece provimento, 
devendo ser mantida a decisão que concedeu provimento ao recurso do 
despacho do Director -Geral dos Impostos, embora com fundamentos 
diferentes dos invocados na sentença sob recurso.”

1.5 Cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) No âmbito de uma acção de recolha de informação com vista a 

comprovar a situação tributária em sede de Imposto Municipal de Sisa, 
tendo -se verificado que a Recorrente relativamente a uma aquisição do 
imóvel em 19 -07 -2002, pelo valor declarado de 94 771,60 € contraiu 
na mesma data, titulado na mesma escritura um mútuo garantido por 
hipoteca e fiança, no valor de 79 807,66€ e tendo sido corrigido vo-
luntariamente o valor noutros imóveis do mesmo empreendimento que 
inicialmente haviam declarado valores idênticos ou próximos do valor 
declarado pela Recorrente, esta foi notificada pela Administração Fis-
cal, em 16 de Janeiro de 2006, para “prestar esclarecimentos sobre a 
compra do imóvel… nomeadamente extractos bancários...” alertando -a 
que não sendo voluntariamente facultados poderá o Sr. Director Geral 
dos Impostos autorizar o acesso às contas bancárias...”, cfr. docs. 
de fls. 39 a 44 aqui dados por reproduzidos, o mesmo se dizendo dos 
demais infra referidos;

B) Porque a Recorrente apenas remeteu cópia das escrituras de com-
pra e venda e mútuo com hipoteca, a Administração Fiscal notificou -os 
de novo, por carta registada e 07 -02 -2006, alertando -a das consequên-
cias da falta de colaboração, vide docs. de fls. 19 a 35;

C) Os Serviços de Inspecção Tributária da D. de Finanças de Viseu, 
considerando serem os elementos bancários da Recorrente imprescindí-
veis para aferir do valor de aquisição do imóvel ocorrida em 19 -07 -2002 
(vide A); a falta de colaboração dele e a existência de indícios de prática 
de crime fiscal tipificado no artigo 103° do Regime Geral as Infracções 
Tributárias aprovado pela Lei 15/2001 de 5 de Junho (adiante RGIT), 
em suma a verificação dos requisitos da última parte da al. c) do n°2 
do artigo 63°B da Lei Geral Tributária (adiante LGT), propuseram 
se solicitasse ao Exm° Director Geral dos Impostos, a derrogação de 
sigilo bancário, cfr. 12 a 16;

D) O Impetrado, por despacho de 14 -08 -2006, considerando como 
verificados os condicionalismos previstos na al. c) do n° 2 do artigo 63°B 
da LGT, decidiu derrogar o sigilo bancário, veja -se fls. 8 a 11.

E) O presente recurso foi interposto em 08 -09 -2006, cfr. carimbo 
aposto na folha 1 da respectiva Petição Inicial que constitui folhas 3 
dos autos.

2.2 A sentença recorrida fundamenta a sua decisão, dizendo mormente 
que «se a caducidade do direito à liquidação não se verificasse, a pro-
cedência do Recurso se imporia na mesma pelo seguinte».

A Entidade Recorrida e Recorrente estão de acordo quanto ao enfoque 
da questão em causa nos presentes autos – situa -se na norma do n° 2 al. c) 
do art° 63°B da Lei Geral Tributária aprovada pelo D.L. n° 398/98 de 17 
de Dezembro, na redacção dada pela Lei 30 -G/00 de 29 de Dezembro: 
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“Quando existam indícios da prática de crime doloso em matéria tribu-
tária, designadamente nos casos de utilização de facturas falsas, e, em 
geral, nas situações em que existam factos concretamente identificados 
gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado”.

Onde os contendores divergem é, no fundamental, no facto de a pri-
meira entender que existem os indícios referidos na norma já aludida, 
constando a descrição dos mesmos no despacho recorrido e demais 
documentos em que ele se fundou, enquanto que a Recorrente se defende 
negando a existência dos referidos indícios.

Independentemente da classificação penal, se condição externa ou 
objectiva de punibilidade, ou outra, o certo é que o figurino estabelecido 
pelo RGIT dá maior relevância ao facto de a vantagem patrimonial atingir 
ou não determinado valor – ele acaba por ser elemento fundamental para 
averiguar se determinado comportamento é crime ou simplesmente uma 
contra -ordenação, veja -se o n° 2 do artigo 103° e artigos 118º e 119°, 
todos do já aludido RGIT. Face à alegação da Recorrente incumbia à 
Administração Fiscal pronunciar -se, documentando, a efectiva vantagem 
patrimonial com vista a apurar se estávamos perante um crime ou tão 
só uma contra -ordenação. Aquela não cumpriu a referida incumbência.

Assim neste caso a referida “condição externa de punibilidade” é 
relevante. A sua relevância afere -se pelo facto de ela ser, neste caso, 
o elemento que pode dizer se o comportamento constitui crime ou 
contra -ordenação.

Não tendo a Administração Fiscal cumprido aquele ónus impõe -se 
concluir não estarem verificados os indícios da existência de crime e, 
consequentemente, inverificados os requisitos para a derrogação do 
sigilo bancário.

Quer dizer: para no caso ter decidido conceder provimento ao re-
curso da decisão da Administração Fiscal de acesso directo à infor-
mação bancária de Conceição Maria dos Santos, a sentença recorrida 
fundamentou -se, ainda, em factos concludentes da sua perspectiva no 
sentido de «(…) não estarem verificados os indícios da existência de 
crime e, consequentemente, inverificados os requisitos para a derro-
gação do sigilo bancário».

Como se vê das conclusões da alegação do presente recurso, a verdade 
é que a entidade ora recorrente não põe em causa a sentença recorrida 
quanto ao fundamento, que a decisão em causa também apresenta, de, 
no caso, «(…) não estarem verificados os indícios da existência de 
crime (…)».

E, se o recorrente não trata das questões decididas na sentença re-
corrida – diz Jorge Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário Anotado, 4.ª edição, 2003, na anotação 15. ao 
artigo 282.º –, «pode chegar -se a uma situação em que não seja possível 
conhecer -se do objecto do recurso», uma vez que «o Tribunal superior 
está impedido de tomar posição sobre elas, pois nesta matéria vale o 
princípio do dispositivo, nos termos do qual é o recorrente que delimita 
o âmbito do recurso através das conclusões das alegações».

No presente recurso é manifesto que não se apresenta impugnado o 
indicado fundamento [«(…) não estarem verificados os indícios da exis-
tência de crime (…)»], em que, também, se estribou a sentença recorrida 
para ter concedido provimento ao recurso da decisão da Administração 
Fiscal de acesso directo a informação bancária.

Assim, essa questão (estarem, ou não, verificados indícios de crime) 
não pode ser conhecida no presente recurso, pois que, apesar de na deci-

são recorrida haver sido objecto de julgamento, a mesma não se encontra 
incluída nas conclusões da alegação da entidade ora recorrente.

E, ao contrário, em face da não impugnação de um dos fundamentos 
em que a sentença recorrida também se suporta e a que se arrima, essa 
questão (de estarem, ou não, verificados indícios de crime) deve ser 
considerada terminantemente julgada no Tribunal a quo.

Cf., neste sentido, entre muitos outros, e por mais recente, o acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 -11 -2006, pro-
ferido no recurso n.º 967 -06.

Estamos, portanto, a concluir que, em recurso jurisdicional de sentença 
judicial sobre decisão administrativa de acesso directo a informação 
bancária do contribuinte, a conclusão – que «a (…) caducidade do direito 
à liquidação do imposto não é impeditiva da punição do crime fiscal» –, 
apresenta -se manifestamente inadequada à consecução do provimento 
do recurso, quando se encontra definitivamente estabelecido, por não 
impugnado, um dos fundamentos da sentença recorrida, o de «(…) não 
estarem verificados os indícios da existência de crime (…)».

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela entidade recorrente, fixando -se a procuradoria em um 

sexto.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRC. Custos. Bens de Equipamento. Activo Imobilizado. IVA. 
Amortização.

Sumário:

 I — O valor do IVA, não dedutível, respeitante a bens do ac-
tivo imobilizado, inclui -se no custo de aquisição desses 
bens para efeito de amortização.

 II — A amortização de tais bens faz -se nos exercícios corres-
pondentes, de harmonia com o disposto nos artigos 27.º 
a 29º do CIRC (na redacção então vigente) e 2º e 3º do 
Diário da República nº. 2/90, de 12 de Janeiro.

Processo n.º 128/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Laboratório de Patologia Clínica Prof. Ernesto Morais.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo:
1. LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA PROF. ER-

NESTO MORAIS, com sede na Rua da Constituição, 2137, Porto, 
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impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Ins-
tância do Porto, a liquidação de IRC do ano de 1992.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação parcialmente 
procedente.

Interpuseram recurso da sentença para o TCA – Norte quer a impug-
nante, quer a Fazenda Pública.

Este Tribunal, por acórdão de 19/5/2005, julgou improcedente o 
recurso da Fazenda Pública e procedente o recurso da impugnante.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA trouxe então recurso para 
este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respec-
tivas alegações de recurso:

1. A decisão em recurso sustenta -se em duas premissas prévias:
• A impossibilidade de imputação pela contribuinte do custo não 

aceite aos anos competentes e a decorrente impossibilidade de reinte-
gração total do bem;

• A inexistência de correcções positivas nos anos subsequentes, des-
tinadas a colmatar essa impossibilidade.

Na matéria de facto provada não se inclui qualquer facto ou evento 
que permita sustentar essas duas premissas: o Tribunal não averiguou se 
o contribuinte realizou amortizações dos bens aqui em causa nos anos 
posteriores a 1992 e em que termos o fez e também nada apurou quanto 
à actuação da Administração Fiscal, no que toca aos anos subsequentes.

2. Baseando -se a decisão em recurso em meras suposições sem base 
fáctica, tem forçosamente que ser revogada.

3. Ainda que a contribuinte tivesse praticado taxas máximas de rein-
tegração e a Administração Fiscal não tivesse realizado correcções 
positivas nos anos subsequentes, a impugnação tinha que improceder.

4. O aumento do custo de aquisição pela inclusão do IVA determinou, 
de forma inevitável e automática, a redução da taxa de reintegração 
praticada e a consequente extensão da vida útil do bem.

5. Em finais de 1994, nenhum dos bens em causa se encontrava 
plenamente reintegrado, sendo possível a sua amortização nos anos 
subsequentes, por força do disposto no art. 9°, 1 do DR 2/ 90 e também 
no art. 29, 5, a) do CIRC.

6. O exercício de 1994 é o limite temporal relevante para o cálculo 
do montante reintegrado, porque, no termo da acção inspectiva, não se 
iniciara ainda o prazo para entrega da modelo 22 respeitante a 1995, 
mostrando -se possível à impugnante realizar, naquele ano, as reintegra-
ções de acordo com a nova realidade.

7. Mas ainda que se entendesse que a contribuinte só teve conheci-
mento do erro praticado com a nota de liquidação, ela sempre poderia 
apresentar declaração de substituição no prazo de 30 dias sobre o termo 
de prazo de entrega do modelo 22, de forma a garantir a plena reinte-
gração do único elemento do activo imobilizado – a câmara frigorífica 
– cuja vida útil terminava em 1995.

8. No que toca aos demais bens, ainda que se tomasse como limite 
temporal o ano de 1995, mantinham -se plenamente válidos os argumen-
tos acima expendidos, uma vez que os respectivos prazos de vida útil 
não se esgotavam naquele ano, mas sim em anos posteriores.

9. Ao não efectuar correcções positivas aos lucros tributáveis dos 
anos imediatamente posteriores a 1992, a Administração Tributária agiu 
da forma mais adequada, uma vez que a política de reintegrações, por 
ser um instrumento de gestão empresarial, compete ao contribuinte, no 
limite do quadro legal.

10. Ainda que fosse efectivamente impossível a imputação de custos 
aos anos correspondentes e a consequente reintegração total do bem 
– o que se admite por mera hipótese e sem prescindir –, a impugnante 
sempre teria obtido uma vantagem financeira, porque, por via da indevida 
correcção do custo em ano anterior ao incorrido, conservou na sua posse 
fundos que devia ter entregue ao Estado.

11. Essa antecipada disponibilidade de fundos, que podiam ter sido 
aplicados ou satisfeito encargos próprios, não pode ser desvalorizada.

12. Assim sendo e mesmo que anulasse a liquidação do imposto, 
nunca seria de admitir que se anulasse a correspondente liquidação de 
juros compensatórios.

13. Ao proceder a essa anulação, o Tribunal recorrido acabou por 
permitir o locupletamento indevido de uma parte à custa de outra, isto 
é, precisamente o que pretendia evitar.

14. O acórdão em recurso violou o disposto no art. 29º, 1, 4 e 5, a) e 
30º, 1 e 4 do CIRC e no art. 3°, 1 e 2, 5º e 19° do DR. 2/90, de 12.01, 
e ainda o art. 83° do C.P.T.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada nas instâncias:
1. Na sequência de uma acção de fiscalização à impugnante, efectuada 

pelos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária, foram efectuadas 
correcções ao resultado líquido declarado do exercício de 1992 bem 
como ao lucro tributável, no montante global de 23.475.847$00.

2. Da Nota de Fundamentação das correcções técnicas, junta aos 
autos, resulta que:

a) Por a impugnante exercer uma actividade de interesse geral e so-
cial (laboratório de análises clínicas), encontra -se, no âmbito do IVA, 
abrangida pelo sistema de isenção simples, pelo que o valor do IVA 
suportado nas aquisições de bens do investimento deve ser incluído 
no custo de aquisição dos mesmos (de acordo com o estabelecido nos 
nºs. 2 e 4 do art. 2° do Dec. Reg. n. 2/90, de 12/1);

b) A impugnante contabilizou de uma só vez como custo fiscal do 
exercício de 1992, para efeitos de amortização, os encargos com a 
aquisição dos bens, constantes do Anexo 4;

c) Desta contabilização resultou um custo do exercício no valor de 
2.642.623$00, o qual foi corrigido pelos serviços de inspecção para 
631.220$00, originando um acréscimo ao lucro tributável no montante 
de 2.011.403$00;

d) Foram contabilizadas pela impugnante, no exercício em causa, 
despesas relativas a quilómetros e ajudas de custo, devidas por deslo-
cações dos sócios, no montante de 16.389.186$00;

e) Relativamente a essas despesas consta do ponto 5 da Nota de Fun-
damentação que “tais despesas, embora se reportem a todos os meses 
do ano, apenas foram contabilizadas no mês de Dezembro, depois de 
registadas todas as operações relativas àquele mês. Como suporte de 
contabilização existe apenas uma relação com o número de quilómetros 
por mês, conforme fotocópias anexas (anexo 11); não havendo qualquer 
descrição dos serviços efectuados e dos respectivos locais; No exercício 
de 1992 a empresa possuía uma viatura a diesel e quatro a gasolina. A 
viatura a diesel destina -se a transportar os produtos a analisar, do posto 
de recolha para o laboratório onde se efectuam as análises (posto R. da 
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Constituição). As restantes quatro viaturas são utilizadas pelos quatro 
sócios da empresa.

Os combustíveis consumidos pelas referidas viaturas são custos da 
empresa. () As portagens e outras despesas, como reparações, seguros 
e imposto de selo também são custo da empresa. ()

A respectiva contabilização ao ser levada a crédito das contas dos 
sócios e não de uma conta de disponibilidades só vem confirmar que 
os custos em questão, além de não se mostrarem indispensáveis não 
foram efectivamente pagos.

3. Em 11/4/1996, a Administração Tributária procedeu à liquidação 
adicional de IRC relativa ao exercício de 1992, na importância a pagar 
de 13.923.514$00, sendo a data limite para o efeito em 10/7/1996;

4. Em 1992, a impugnante possuía nove postos de recolha de sangue 
para análise e efectuava ainda análises nas Ordens do Carmo, do Terço, 
S. Francisco, da Lapa e de Santa Maria e Casa de Saúde da Boavista 
e ao domicílio;

5. Em cada posto há uma enfermeira e sempre que são necessários 
procedimentos especiais na recolha é chamado um técnico especiali-
zado da sede;

6. Em 1992, a impugnante tinha ao seu serviço cerca de 60 funcioná-
rios, entre ao quais médicos, farmacêuticos e enfermeiros;

7. As recolhas são transportadas para o Laboratório da impugnante 
num dos seus veículos conduzidos pelo motorista;

8. Os restantes quatro veículos que a impugnante possuía eram uti-
lizados pelos seus funcionários nas deslocações aos postos e aos do-
micílios.

9. Os sócios da impugnante utilizavam carros próprios nas suas des-
locações aos postos e Ordens;

10. A impugnante adquiria passes e senhas de transportes públicos 
para serem utilizadas pelas empregadas de limpeza e por vezes também 
pelos funcionários do Laboratório nas suas deslocações,

11. No ano de 1992/1993, os sócios Dr. José Manuel Morais e Ar-
mando Mendes, deslocaram -se a Bruxelas, Paris e Alemanha para par-
ticiparem em congressos sobre sida e técnicas de recolha de sangue,

12. A impugnante contabilizou como despesas referentes a ajudas 
de custo o montante de 16 389 186$00 referente ao exercício de 1991 
conforme discriminação de folhas 10, ponto 5.

13. Tais despesas destinaram -se a compensar gastos com ajudas de 
custo por deslocações dos sócios e pagamento de quilómetros percorridos 
ao serviço da impugnante.

14. Essas despesas foram efectuadas ao serviço da impugnante na 
prossecução da sua actividade de recolha e análise de sangue e outros 
pelos vários postos dispersos pelo país e ainda ao pagamento de ajudas 
aos sócios pelas idas ao Estrangeiro, França, Alemanha e Bélgica afim 
de participarem em congressos sobre Sida e técnicas laboratoriais de 
interesses e ao serviço da impugnante sendo por isso indispensáveis para 
a realização de ganhos e manutenção da fonte produtora.

3. Está em causa a liquidação adicional de IRC do ano de 1992
A impugnação teve como escopo duas alegadas ilegalidades nessa 

liquidação:
A primeira tem a ver com a amortização de determinados bens do 

activo imobilizado;
A segunda tem a ver com despesas de ajudas de custo e transportes 

pagos aos sócios da empresa.

No tocante ao primeiro ponto, a AF considerou que a impugnante 
não podia considerar como custo a amortização de determinados bens 
num único exercício.

No tocante ao segundo ponto, a AF não considerou essas despesas.
Ali estava em causa uma verba computada em Esc. 2.011.403$00, 

que foi acrescida ao lucro tributável.
Aqui uma verba de Esc. 16.389.186$00, igualmente acrescida ao 

lucro tributável.
O Mm. Juiz de 1ª instância julgou procedente a impugnação apenas no 

tocante à questão da amortização. E improcedente no tocante à segunda 
questão, ou seja, no tocante às despesas de ajudas de custo e transportes 
pagos aos sócios da empresa.

Ao invés, o TCA julgou a impugnação totalmente procedente.
No recurso interposto pela Fazenda Pública, constata -se que é apenas 

atacado o acórdão num dos seus segmentos, ou seja, naquele em que 
se julgou procedente a impugnação no tocante às amortizações em 
causa.

Assim, o acórdão recorrido, no tocante ao segmento não impugnado, 
consolidou -se na ordem jurídica.

Há pois unicamente que apreciar a questão referente às amortiza-
ções.

Que tem a ver com o IVA respeitante a bens de equipamento adqui-
ridos pela impugnante.

Os artigos 3º a 7º da petição inicial, que a seguir se transcrevem, dão 
conhecimento exacto da factualidade em causa e permitem conhecer a 
perspectiva da impugnante.

Há pois que trazê -los à colação:
“3. Foi acrescido ao lucro tributável o valor de 2.011.403$00 … 

resultante da diferença entre o IVA no total de 2.642.623$00 contabi-
lizando como custo do exercício de 1992 e o valor de 631.220$00 que 
o agente de fiscalização entendeu que apenas podia figurar como custo 
nesse exercício.

“4. Esse IVA diz respeito a bens de equipamento adquiridos nesse ano 
(1992)) … que por lapso e para efeitos de amortização não foi acres-
cido ao custo desses bens, o que se impunha em virtude da actividade 
desenvolvida pela impugnante estar abrangida pelo regime de isenção 
simples de IVA, ou seja, sem direito a dedução.

“5. Aconteceu então que a impugnante contabilizou de uma só vez 
como custo fiscal um encargo que, embora respeitante a esse exercício, 
deveria ser repartido por diferentes exercícios de harmonia com o período 
de vida útil de cada um dos bens a que dizia respeito.

“6. Ora, não tendo sido efectuada pelo agente de fiscalização idênticas 
correcções nas amortizações contabilizadas pela impugnante nos exer-
cícios seguintes (e em função do período de vida útil dos bens) somos 
forçados a concluir que, neste ponto, se verifica por parte da Fazenda 
Pública um locupletamento à custa alheia”.

Daqui vemos com clareza que a impugnante aceita que o valor do 
IVA deveria ser repartido por diferentes exercícios, de harmonia com 
o período de vida útil de cada um dos bens a que dizia respeito. Ou 
seja: havia que proceder à respectiva amortização nos exercícios cor-
respondentes.

Porém, comprovadamente não o fez.
Pois bem.
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Nos termos do art. 2º, nºs. 2 e 4 do DR n. 2/90, de 12/1, o valor do 
IVA, respeitante aos bens referidos, inclui -se no custo de aquisição 
desses bens para efeito de amortização, já que a impugnante não tinha 
a possibilidade de deduzir o IVA suportado.

A amortização de tais bens deveria ter sido feita de acordo com o 
disposto nos artºs. 23º e ss. do CIVA (na redacção então vigente) e citado 
DL n. 2/90, de 12/1.

Já vimos que a impugnante não o fez, deduzindo a totalidade de custos 
num único exercício, e não amortizando, como devia, ao longo de vários 
exercícios, como resulta dos diplomas e normas citados.

Há assim violação de tais normas, bem como a violação do princípio 
da especialização dos exercícios, com previsão no art. 18º do CIRS.

Para sustentar a sua posição, defende o Mm. Juiz a quo, neste ponto 
acompanhado pelo acórdão recorrido, que a impugnante pretende “um 
acerto de contas”. E reconhecendo embora que a impugnante não deveria 
ter contabilizado no exercício de 1992 como custos a totalidade dos 
encargos em causa, sustenta, porém, que “a contabilização destes custos 
(pela sua totalidade, num único exercício) nenhum prejuízo acarreta 
para a Administração Tributária, já que se trata de custos efectivos, que 
apenas não estão devidamente contabilizados”.

E daí que tenha concluído que se impunha a imputação de custos na 
sua totalidade ao exercício de 1992, “sob pena de existir uma situação 
de grave injustiça”.

Quer isto dizer que, aceitando embora a violação das regras da 
amortização e concomitantemente, e em consequência, o princípio da 
especialização dos exercícios, o Mm. Juiz a quo (acompanhado pelo 
acórdão recorrido), aceitou, em violação dos princípios legais, a con-
tabilização num único exercício de custos que deveriam ser reportados 
a vários exercícios.

A tese (acolhida nas decisões recorridas) de que não resultam daí 
prejuízos para a Administração por si só não basta.

A ser assim, as normas que tratam da imputação aos vários exercícios 
de determinados custos seriam letra morta.

Acresce que o princípio da justiça, a que se arrimam as decisões 
recorridas (para justificar a imputação a um único exercício de custos 
que deviam ser amortizados ao longo de vários exercícios) não colhe, 
não justificando, no caso, a imputação a um único exercício dos custos 
aqui em causa.

Primeiro porque não compete, nos termos da lei, à AF a correcção da 
contabilidade da impugnante, como parece ressaltar das decisões das 
instâncias, sendo que a política das reintegrações e amortizações incumbe 
ao contribuinte nos termos do quadro legal respectivo.

Demais que das decisões recorridas nem sequer resulta qual foi a 
actuação da AF quanto aos anos posteriores ao exercício aqui em causa 
(1992).

Depois porque nada nos autos habilita a dizer que não era possível à 
impugnante imputar os custos respectivos (amortizações) aos exercícios 
correspondentes.

Não pode pois falar -se em locupletamento da Fazenda Pública à custa 
do contribuinte, nem sequer se pode falar em violação do princípio da 
justiça.

O contribuinte tem que dar cumprimento aos comandos legais, não se 
antolhando razões válidas para o incumprimento das mesmas.

Vale isto por dizer que a decisão recorrida violou o disposto nos 
artºs. 18º, 23º e 27º a 29º do CIRC (na redacção então vigente), bem 
como nos artºs. 2º e 3º do DR n. 2/90, de 12/1.

4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se o acórdão recorrido, somente no segmento impugnado, 
julgando -se nessa parte improcedente a impugnação.

Custas pela impugnante, aqui recorrida, somente na 1ª instância e no 
TCA, e unicamente na proporção de vencida.

Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.
Processo n.º 493/06 -30.
Recorrente: ORS — Construções, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Notificada do acórdão de 29/11/06 proferido nestes autos, vem 
a representante da Fazenda Pública, ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 667.º do CPC, requerer a rectificação de erro material dele 
constante na parte em que condena em custas a recorrida, embora, em 
bom rigor, devesse requerer a sua reforma quanto a custas, conforme 
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 669.º CPC.

O acórdão em causa termina, com efeito, condenando em custas a 
recorrida.

Só que a recorrida é, na verdade, a Fazenda Pública e, tendo em conta 
que o presente processo de impugnação judicial foi instaurado antes de 
1 de Janeiro de 2004, esta encontra -se em situação de não sujeição a 
custas, por força do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do DL 324/2003, 
de 27 de Dezembro.

Trata -se, assim, de manifesto lapso que se impõe reformar nos termos 
requeridos.

II – Termos em que, face ao exposto, se acorda em, verificando -se 
o aludido erro, reformar o acórdão proferido a 29/11/06 (de fls. 241 a 
248) no segmento em que se condena a recorrida (Fazenda Pública) em 
custas na 1.ª instância e neste Tribunal, passando a dele constar nessa 
parte “Sem custas, por delas estar isenta a recorrida”.

Não são devidas custas por este incidente.

Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-
dão de Pinho — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Sisa. Imóvel adquirido para revenda. Taxa a aplicar à liqui-
dação do imposto resultante da caducidade da isenção. Lei 
n.º 14/2003, de 30 de Maio. Norma interpretativa.

Sumário:

 I — Sendo a sisa um imposto que se destina a tributar o 
património, a sua, matéria colectável é constituída pelo 
património transmitido e, assim sendo, incidirá sobre o 
valor por que os bens foram transmitidos (cf. artigo 19.º 
do Código da Sisa).

 II — Deste modo, a taxa a aplicar à liquidação do imposto 
resultante da caducidade de isenção é a que está em 
vigor à data da transmissão do imóvel e não à data da 
sua liquidação.

 III — A Lei n.º 14/2003, de 30 de Maio, não é de aplicação 
retroactiva, nem tem carácter interpretativo.

Processo nº 725/06 -30.
Recorrente: Santos, Ferreira & Silva, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Santos, Ferreira & Silva, SA, melhor identificada nos autos, não 
se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Lisboa II que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu 
contra o acto de liquidação adicional de imposto de Sisa, no valor global 
de € 140.461,49, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

1. A ora Recorrente liquidou uma taxa de sisa indevida, perante a 
apresentação ilegal por parte da Administração Fiscal.

2. Nomeadamente a resultante de uma taxa de 8 % quando o deveria 
ser de 5 %, pela aplicação dos fundamentos legais acima identificados e 
por se tratar de errónea quantificação (art. 99º alíneas c) e d) do Código 
Procedimento e Processo Tributário).

3. Tal acto de liquidação, para além de ilegal, é nulo e de nenhum 
valor.

4. Devendo em consequência ser -lhe devolvido a importância de 
53.673,06 (cinquenta e três mil seiscentos e setenta e três euros e seis 
cêntimos), acrescida de juros à taxa legal desde a data da efectiva li-
quidação.

5. A douta sentença recorrida confirmou erroneamente o entendimento 
do Serviço de Finanças (Loures  - 4ª).

6. Não há problema de aplicação de Lei no tempo, porquanto a própria 
Lei previu o regime específico a dar a esta situação: Lei 14/2003, de 
30/05  - art. 1º que alterou o art. 33º/1 b) do Código de Sisa e o art. 4°, 
e a Lei 26/2003, de 30/07 art. 38º/1/2).

7. A Lei manda aplicar a taxa de Sisa de 5 %, desde 31/05/2003, a 
todos os prédios rústicos.

8. Para efeitos de aplicação da Sisa, o momento de transmissão do 
imóvel opera não no momento da aquisição para revenda, mas apenas 
no momento em que o imóvel não foi transmitido dentro do prazo 
legal para tal.

9. A Sisa deve ser liquidada no momento em que o imóvel não foi 
transmitido, à taxa em vigor nessa altura.

10. O imposto é liquidado pelas taxas em vigor ao tempo da ocorrência 
do facto tributário.

11. A Administração Fiscal não cobra juros durante o período legal 
de revenda porque reconhece que o facto tributário ocorre apenas se e 
quando o contribuinte não liquidar a Sisa respectiva depois de decor-
rido o período de isenção e no prazo que a Administração Fiscal lhe dá 
especificamente para tal.

12. O Governo legislou nesta matéria sobre a autorização legislativa 
da Assembleia da República (art. 161° d) da Constituição da República 
Portuguesa), de acordo com as Leis acima identificadas, não as podendo 
violar ou ultrapassar,

13. O que sucederia se se entendesse, como o entendeu o Serviço de 
Finanças e a douta sentença recorrida, que após 30 de Maio de 2003, 
a taxa de Sisa a aplicar a todos os actos com prédios rústicos e a esse 
título não fosse, unicamente, a de 5 %.

14. Qualquer outro entendimento, para além de discriminatório é 
abusivo e lesa os direitos dos contribuintes fiscais, subvertendo o próprio 
sistema legal que lhe dá suporte.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser julgado improcedente o recurso, uma vez que “a incidência da 
sisa regula -se pela legislação em vigor ao tempo do facto tributário da 
transmissão (artº 10º CIMSISD)” e “a sisa será liquidada pela taxa em 
vigor ao tempo da transmissão dos bens (artº 45º CIMSISD).

A norma constante do artº 38º nº 2 da Lei nº 26/2003, 30 Julho não 
produz efeitos na esfera jurídica da recorrente -sujeito passivo, na medida 
em que integra uma lei de autorização legislativa concedida ao Governo 
pela Assembleia da República, onde se definiam os parâmetros estru-
turantes do futuro CIMT (artº 1º nº 2).

A norma constante do artº 18º nº2 do CIMT é igualmente inaplicável, 
considerando que não tem carácter interpretativo com eficácia retroac-
tiva (artº 13º nº 1 CCivil) e o início da vigência do CIMT em 1.01.2004 
(artº 32º nº 3 DL nº 287/2003.12 Novembro)”.

Assim, deverá ser aplicada “à liquidação do imposto resultante da 
caducidade da isenção a taxa em vigor na data da transmissão (8 %) e 
não a taxa em vigor na data da liquidação (5 %)…”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Em 1999, a empresa impugnante, “Santos, Ferreira & Silva, S.A.”, 

com o n.i.p.c. 501 663 495, estava colectada devido ao exercício da 
actividade de compra e venda de bens imobiliários, CAE 70120 (cfr. 
informação exarada a fls.18 a 24 do apenso administrativo);

2 - Em 17/7/2000, a sociedade impugnante adquiriu para revenda, 
através de escritura pública lavrada no 4° Cartório Notarial de Lisboa, 
um imóvel rústico sito na Quinta do Arneiro, freguesia da Apelação, con-
celho de Loures, pelo preço de € 1.755.768,60, tendo a mesma aquisição 
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ficado isenta de imposto municipal da sisa ao abrigo do art° 11, n° 3, do 
C.I.M.S.I.S.D., tudo conforme cópia que se encontra junta a fls. 7 a 11 
do apenso administrativo e se dá aqui por integralmente reproduzida;

3 - Em 12/8/2003, o impugnante apresentou junto do 4° Serviço de 
Finanças de Loures requerimento no qual, além do mais, pede que se 
liquide a sisa devida pela aquisição do imóvel identificado no n° 2, 
em virtude de não o ter transaccionado no período de três anos (cfr. 
documento junto a fls. 6 do apenso administrativo);

4 - Em 15/10/2003, o impugnante foi notificado pelo 4° Serviço de 
Finanças de Loures para efectuar o pagamento de liquidação da sisa, 
no montante global de € 140.461,49, quantia esta calculada através 
da aplicação da taxa de 8 % ao valor do imóvel identificado no n° 2, 
levada a efeito pela A. Fiscal em resposta ao requerimento mencionado 
no n° 3 e fixando -se o prazo de quinze dias para o seu pagamento (cfr. 
documentos juntos a fls. 12 e 13 do apenso administrativo; informação 
exarada a fls. 15 e 16 do apenso administrativo);

5 - Em 30/10/2003, o impugnante efectuou o pagamento (€ 140.461,49) 
da liquidação de sisa identificada no n° 4 (cfr. documento junto a fls. 14 
do apenso administrativo; informação exarada a fls. 18 a 24 do apenso 
administrativo);

6 - Em 9/1/2004, deu entrada no 4° Serviço de Finanças de Loures a 
impugnação apresentada por “Santos, Ferreira & Silva, S.A.” e que tem 
por objecto a liquidação identificada no n° 4 (cfr. carimbo de entrada 
aposto a fls. 4 dos autos).

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso é, pois, a de 
saber, para efeitos de liquidação de sisa, qual a taxa a aplicar no caso 
de um imóvel ter sido adquirido para revenda e não lhe ter sido dado 
esse destino: se a taxa em vigor no momento da transmissão (8 %) ou 
no momento da liquidação (5 %).

Estabelece o artº 11º, nº 3 deste diploma legal que ficam isentas de sisa 
“as aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º -A”.

Por sua vez, estabelece o seu artº 16º, nº 1 (na redacção do Decreto -lei 
nº 91/89 de 27/03) que as transmissões de que trata, entre outros, o artº 
11º, nº 3, deixarão de beneficiar da isenção se aos prédios adquiridos para 
revenda for dado destino diferente ou os mesmos não forem revendidos 
no prazo de três anos ou o forem novamente para revenda.

E o artº 91º do mesmo diploma legal prescreve que, no caso de ficar 
sem efeito a isenção ou redução de sisa nos termos do artº 16º, deverão 
as pessoas ou entidades sujeitas ao seu pagamento solicitar, no prazo 
de trinta dias, a respectiva liquidação.

Por outro lado, dispõe o artº 45º do Código da Sisa que este imposto 
será liquidado pela taxa em vigor ao tempo da transmissão.

Ora, no caso dos autos, os factos que constam do probatório permitem-
-nos concluir que a recorrente adquiriu, em 17/7/00 e para revenda, o 
imóvel em causa.

Entretanto e em virtude de o não ter transaccionado no período de 
três anos, a impugnante solicitou, junto do Serviços de Finanças, que 
fosse liquidada a sisa devida pela sua aquisição.

Em 15/10/03, a impugnante foi notificada para efectuar o pagamento 
de liquidação de sisa, no montante global de € 140.461,49, quantia 
esta calculada através da aplicação da taxa de 8 % ao valor do imóvel 
referido.

Sendo assim e perante esta factualidade, não podia a sentença recorrida 
decidir de modo diferente.

Na verdade, o imposto municipal de sisa é um, imposto que incide 
sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de 
figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis qualquer que seja o 
título por que se operem (cfr. artºs 1º e 2º do Código da Sisa).

Porque se trata de um imposto que se destina a tributar o património a 
sua matéria colectável é constituída pelo património transmitido e, assim 
sendo, incidirá “sobre o valor por que os bens foram transmitidos” (cfr. 
artº 19º do Código da Sisa)

Por isso, no caso dos autos, tudo se “passa como a liquidação tivesse 
ficado suspensa no momento da transmissão já que a esta data se deve 
reportar a não consolidação da referida isenção”.

Neste sentido, vide, entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA 
de 27/1/99, in rec. nº 22.537; de 6/10/99, in rec. nº 23.381 e de 22/11/00, 
in rec. nº 25.394.

Deste modo, não podemos deixar de concluir, como o fez a sentença 
recorrida, que deve ser aplicada à liquidação do imposto resultante da 
caducidade da isenção a taxa em vigor à data da transmissão do imóvel 
(8 %) e não a taxa em vigor à data da sua liquidação (5 %).

4 – E, sendo assim, não é de acolher o argumento que a recorrente 
pretende retirar com entrada em vigor, em 31/5/03, da Lei nº 14/03 de 
30/5, que fixou em 5 % a taxa da sisa na aquisição de prédios rústicos.

O que, aliás, está de acordo com o princípio básico fixado no artº 12º 
do CC, de que a lei só dispõe para o futuro, presumindo -se ressalvados, 
quando retroactiva, os efeitos já produzidos pelos factos que ela se 
destina a regular (nº 1).

E se confirma na primeira parte do seu nº 2. Aí se estabelece que, 
“quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou 
formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende -se, em caso 
de dúvida que só visa os factos novos”.

Deste modo e como regra geral, resulta que as relações jurídicas 
nascidas anteriormente à entrada em vigor de uma lei se regularão pelas 
normas que vigorarem na data da sua ocorrência, salvo se o legislador 
tiver expressamente determinado que o campo da aplicação da lei nova 
atinge relações jurídicas que lhe são anteriores.

Como escrevem F. Pinto Fernandes e N. Pinto Fernandes, in CIM-
SISD, anotado, 4ª ed., pág. 181, também citados na sentença recor-
rida, “Sendo a incidência um dos elementos essenciais que integram 
a obrigação tributária à qual a Constituição da República Portuguesa 
reserva à lei formal juntamente com as taxas, os benefícios fiscais e as 
garantias dos contribuintes (artigo 106.º n.º 2), não deve, em princípio, 
ser afectada pela sucessão de leis no tempo, devendo, antes, ser regulada 
segundo a lei vigente no momento em que se produziram os factos que 
originaram a transmissão”.

No mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 
24/10/01, in rec. nº 25.881.

Aliás e quanto à aplicação retroactiva da predita Lei nº 14/03, não 
encontrámos em nenhum ponto do seu articulado que o legislador se 
tivesse expressado em termos que possam, sequer, sugerir que foi sua 
intenção a aplicação deste diploma legal às relações jurídicas nascidas 
antes da sua entrada em vigor.

5 – Contudo, só assim não será se a lei nova tiver um carácter inter-
pretativo, visto neste caso se integrar na lei interpretada (cfr. artº 13º do 
CC), formando ambas um conjunto incindível.
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Considera -se que tem carácter interpretativo “a lei que sobre um ponto em 
que a regra de direito é incerta ou controvertida vem consagrar uma solução 
a que a jurisprudência, por si só, poderia ter adoptado” (Baptista Machado, 
in Aplicação das Leis no Tempo no Novo Código Civil, pág. 286 e segs.).

O que significa que, para se poder afirmar que uma lei tem aquela 
natureza é necessário que, de substancial, ela nada tenha trazido em 
relação à lei interpretada e se tenha limitado a resolver uma incerteza ou 
controvérsia jurídicas, dando -lhe um entendimento que a jurisprudência, 
se o tivesse querido, já poderia ter adoptado.

A norma interpretativa visa, pois, pôr fim à controvérsia que se instalou 
sobre o sentido que se devia dar a determinada lei, fixando ela própria o 
sentido que esta deve ter desde a sua publicação, a qual será vinculante.

Trata -se de uma interpretação autêntica que se destina a conferir uma 
maior certeza e igualdade na aplicação da lei.

Ora, no caso em apreço, se bem analisarmos o predito diploma legal, 
este mais não faz do que alterar a taxa a que deve ser liquidada a sisa na 
aquisição de bens rústicos, a partir da sua entrada em vigor.

Não vem interpretar o diploma anterior, mas fixar uma nova taxa na 
liquidação de sisa, inferior à anterior.

Ao assim prescrever, a Lei nº 14/03 de 30/5 não teve, pois por fina-
lidade resolver qualquer incerteza ou controvérsia na interpretação do 
artº 33º do Código da Sisa.

Pelo contrário, o que aquele diploma legal introduziu foi uma alteração 
na taxa da liquidação da sisa consagrada na lei existente.

E, sendo assim, é inquestionável que a mesma tem um carácter ino-
vador e não interpretativo.

Daí que a alteração introduzida pela predita Lei 14/03 só se possa 
aplicar aos factos ocorridos após a sua entrada em vigor.

6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Contrato de permuta de bens presentes por bens futuros. Liqui-
dação do imposto de sisa. Prazo. Liquidação adicional.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 92.º do CIMSSD — na redac-
ção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 119/94, de 7 de 
Maio — só poderia «ser liquidado imposto municipal 
de sisa ou imposto sobre as sucessões e doações nos 10 
anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção 
ficou sem efeitos.». Prazo que foi reduzido para 8 anos 
pelo Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro.

 II — Todavia, esse prazo, por força do disposto no § 3.º do 
artigo 111.º daquele código, será de cinco anos se se 
tratar de liquidação adicional.

 III — A liquidação adicional pressupõe que tenha havido 
uma liquidação anterior relativamente ao mesmo facto 
tributário, ao mesmo sujeito passivo e ao mesmo período 
de tempo e que aquela, por erro de facto ou de direito 
ou por uma omissão ou exactidão, tenha determinado a 
cobrança de um imposto inferior ao devido. A liquidação 
adicional destina -se, assim, a corrigir ou rectificar a 
uma liquidação deficiente e, como tal, não é indepen-
dente desta devendo, por isso, reger -se pelas normas 
que lhe presidiram.

 IV — Constitui uma primeira liquidação a liquidação feita 
oito anos após a celebração de um contrato de permuta 
de bens presentes por bens futuros se, aquando desta 
celebração, se não se liquidou o imposto devido com 
fundamento no desconhecimento dos valores tributáveis 
de bens futuros.

Processo n.º 909/06 -30.
Recorrente: Civibral — Investimentos e Participações, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
Civibral  - Investimentos e Participações, S.A., com sede na Rua das 

Cardosas, S. Pedro de Fins, Maia, deduziu, no Tribunal Tributário de 1.ª 
Instância do Porto, impugnação judicial contra a liquidação adicional 
de Sisa e do Imposto de Selo, no montante total de 92.656,70 €, com 
fundamento na caducidade da liquidação, no incumprimento do direito 
de audição, na preterição de formalidades e no erro nos pressupostos.

Mas não logrou êxito total já que aquele Tribunal só julgou a im-
pugnação procedente no tocante à liquidação do Imposto de Selo 
e só esta anulou.

Inconformada, a Impugnante recorreu para este Supremo formu-
lando as seguintes conclusões:

1. Não obstante afirmar -se no conhecimento de Sisa que “o 2° per-
mutante dá ao 1.º a importância de 172.000.000$00 em dinheiro”, 
declarou -se a final “não haver diferença entre os valores declarados e 
não ser, por isso, possível determinar qual dos permutantes estará sujeito 
ao Imposto Municipal de Sisa”, posto o que foi deixado em branco o 
campo correspondente à respectiva liquidação;

2. Ao contrário do que é inexplicavelmente declarado, existia já à 
data uma “diferença entre os valores declarados”, correspondente 
ao montante de Esc. 172.000.000$00, pago em dinheiro pelo 2° ao 
1° permutante, pelo que no Conhecimento de Sisa, deveria ter sido 
imediatamente liquidado o imposto correspondente, tendo como base 
a matéria colectável correspondente à dita “diferença declarada de 
valores” de Esc. 172.000.000$00, conforme prescrito pela Regra 8.ª do 
artigo 19° do C.S.I.S.S.D.;

3. Se assim se tivesse feito, então, posteriormente, caso resultasse da 
avaliação de bens efectuada nos termos do artigo 109.° do C.S.I.S.S.D. 
que a diferença entre valores patrimoniais era superior à declarada, 
proceder -se -ia a liquidação adicional, nos termos do art.º 112° do mesmo 
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diploma, à qual seria, nos termos da lei, aplicável o prazo geral de 
caducidade da Sisa de 10 (ou desde 1999) 8 anos.

4. Porém, da avaliação efectuada nos termos do art.º 109° do 
C.S.I.S.S.D. não resultou qualquer diferença dos valores declarados, 
pelo que nenhuma diferença na Sisa devida foi apurada em virtude da 
avaliação dos bens;

5. A liquidação adicional de Sisa impugnada deveu -se exclusivamente 
ao facto de, por ter sido cometido erro de direito, ao declarar -se não 
existir “diferença de valores declarados”, quando essa diferença de facto 
existia, foi declarada e resulta manifesta do próprio teor do conhecimento 
de Sisa elaborado, o que levou a que fosse praticada no Conhecimento 
de Sisa omissão que resultou em prejuízo para o Estado;

6. Trata -se, pois, de liquidação adicional de Sisa enquadrável no 
disposto no art.º 111.º do C.S.I.S.S.D., a qual terá de ser notificada ao 
sujeito passivo dentro do prazo de caducidade previsto no seu § 3°, 
ou seja “até decorridos cinco anos [4 anos, desde 1999] contados da 
liquidação a corrigir”;

7. Assim, sendo o conhecimento de Sisa datado de 5 de Julho de 1994, 
a respectiva liquidação adicional apenas poderia ter sido notificada à ora 
Recorrente até à data de 5 de Julho de 1999, pelo que, tendo esta sido 
notificada apenas em 2003, havia, já nessa data, caducado inexoravel-
mente o direito a efectuar aquela liquidação adicional.

Não foram apresentadas contra alegações.
O M.P. pronunciou -se no sentido do não provimento do recurso.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
II. FACTOS PROVADOS
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
A) Em 29/07/1994, perante o Sexto Cartório Notarial do Porto, entre 

a sociedade impugnante e Diamantino Ramos da Silva e esposa, foi 
celebrado um contrato de permuta de um prédio urbano, com o valor 
patrimonial de 458.541$00 a que atribuíram o valor de 292.172.500$00, 
por várias fracções futuras a que atribuíram o valor de 120.172.500$00 
a serem construídas no terreno do prédio a permutar e, pela entrega do 
2° permutante ao 1°, da importância de 172.000.000$00 em dinheiro. 
 - cfr. fls. 11 a 18 do P.A junto aos autos.

B) Em 05/07/1994 o gestor de negócios dos acima referidos permutan-
tes declarou que pretendia pagar a Sisa que se mostrasse devida em con-
sequência do negócio acima referido, celebrado entre ambos, cfr. fls. 9 e 
10 dos autos e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

B) O mandado de avaliação foi emitido em 29/06/2002 no 1° Serviço 
de Finanças de Matosinhos.  - cfr. fls. 9 do P.A. junto aos autos.

D) Em 16/12/2002 foi elaborado pela Comissão de Avaliação o res-
pectivo termo que consta de fls. 10 do P.A. junto aos autos e cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido e onde pode ler -se que esta 
“...decidiu manter todos os valores declarados... “

E) Em 13/01/2003 foi emitida uma notificação em nome de Diaman-
tino Ramos da Silva onde este vem notificado do resultado do termo de 
avaliação efectuada para efeitos de liquidação do Imposto Municipal 
de Sisa na permuta de bens futuros realizada com a aqui impugnante. 
 - cfr. fls. 20 do P.A. junto aos autos.

F) Em 17/02/2003 foi emitida uma notificação em nome da impug-
nante onde esta vem notificada para solicitar, em 30 dias, guias para 
pagamento na importância de 85.793,24 € referente ao Imposto Muni-

cipal de Sisa e respectivo Imposto de Selo no montante de 6.863,46 €, 
devida pela diferença entre o valor declarado na Permuta realizada com 
Diamantino Ramos Silva no termo de Sisa n.° 1001 de 05/07/1994.  - cfr. 
fls. 21 do P.A. junto aos autos e fls. 8 dos autos.

G) Em 11/03/2003 foi emitida pela impugnante uma carta dirigida à 
1.ª Repartição de Finanças de Matosinhos, onde vem solicitado o envio 
de fundamentos que sustentam a liquidação objecto da notificação supra 
referida, cfr. fls. 11 dos autos.

H) Em resposta ao pedido de fundamentos referido em G., o 1° 
Serviço de Finanças de Matosinhos emitiu o ofício n.º 7576, datado de 
21/03/2003, onde dá conhecimento à impugnante dos fundamentos da 
avaliação realizada pela Comissão de Avaliação, dos cálculos efectua-
dos e das normas aplicáveis. – cfr. fls. 12 dos autos cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.

II. O DIREITO.
1. Resulta dos autos que, em 5/07/94, o gestor de negócios de Diaman-

tino Ramos da Silva e esposa se apresentou na Repartição de Finanças 
competente declarando – nos termos e para os efeitos do art.º 119.º 
do CIMSSD – que aqueles e a ora Recorrente iriam celebrar con-
trato de permuta de um prédio urbano – com o valor patrimonial de 
458.541$00 e a que atribuíram o valor de 292.172.500$00  - por várias 
fracções futuras a serem nele construídas, a que atribuíram o valor de 
120.172.500$00, e pela entrega da Recorrente aos referidos Diaman-
tino e esposa da importância de 172.000.000$00 em dinheiro.

O Chefe de Finanças elaborou, então, o correspondente Conhecimento 
de Sisa onde fez constar que “não havendo diferença entre os valores 
declarados e porque se desconhecem os valores tributáveis dos bens 
futuros não é possível determinar qual dos permutantes estará sujeito 
ao imposto municipal de sisa, ficando a aguardar avaliação em relação 
aos bens futuros, nos termos do n.º 5 do art.º 109.º do CIMSSD.”

E, por isso, tal contrato foi celebrado, em 29/07/94, sem que houvesse 
liquidação do imposto de sisa devido.

Em 16/12/2002 os bens permutados foram avaliados pela Comissão de 
Avaliação tendo esta decidido “...manter todos os valores declarados …” 
e, na sequência dessa avaliação, foi liquidado o imposto impugnado 
e a Recorrente notificada para o pagar.

Liquidação que a Recorrente impugnou com fundamento na sua 
ilegalidade já que fora feita para além do prazo de caducidade, com 
preterição de formalidades legais, sem que previamente lhe tivesse 
sido facultado o exercício do direito de audição e com erro nos seus 
pressupostos.

A Sr.ª Juíza a quo entendeu que os fundamentos invocados não se 
verificavam e, consequentemente, julgou a impugnação improcedente 
pela seguinte ordem de razões:

 - à data em que o referido contrato foi celebrado  - 29/07/1994 – o 
imposto de sisa, por força do disposto art.º 92.º do CIMSISSD, só poderia 
ser liquidado “nos 10 anos seguintes à transmissão ou à data em que a 
isenção ficou sem efeitos.”  (1).

 - Deste modo, e muito embora esse prazo tivesse sido reduzido para 
8 anos pelo DL 472/99, de 8/11, certo é que esta redução não se apli-
cava in casu, uma vez que a mesma iria redundar em prejuízo para o 
Recorrente na medida em que, apesar do novo prazo ser mais curto e 
se aplicar aos prazos em curso, faltava menos tempo para se completar 
o prazo estabelecido pela lei antiga.
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 - Sendo assim, e sendo que à data em que a Recorrente foi notificada 
da liquidação não tinham decorrido 10 anos sobre a referida permuta, 
não tinha caducado o direito à prática daquele acto.

 - Por outro lado, não havia lugar ao exercício do direito de audição 
consagrado no art.º 60.º da LGT visto a liquidação ser uma liquidação 
ex novo e não uma liquidação adicional e os valores atribuídos aos bens 
permutados pela Comissão de Avaliação terem sido os mesmos que os 
declarados no contrato. E, também por essa razão, o Termo da Avaliação 
não tinha de ser notificado à Recorrente.

 - E, finalmente, não havia erro nos pressupostos uma vez que a Re-
corrente fora a permutante que havia recebido bens de maior valor.

A Recorrente insurge -se contra este julgamento por entender que 
 - ao contrário do que se fez constar do Conhecimento de Sisa  - na 
data da celebração da permuta os valores declarados não coincidiam 
e, porque assim, essa diferença foi declarada e a Recorrente teve de 
pagar ao outro permutante a quantia de 172.000.000$00. Cumpria, 
assim, liquidar imediatamente o imposto devido conforme a regra 8.ª 
do art.º 19.º do CIMSSD.

Se tal tivesse acontecido não tinha havido lugar a qualquer liquidação 
aquando da avaliação dos bens, pois os valores dela resultantes coinci-
diram com os que haviam sido declarados no contrato de permuta.

“A liquidação adicional de Sisa impugnada deveu -se exclusivamente 
ao facto de, por ter sido cometido erro de direito, ao declarar -se não 
existir «diferença de valores declarados», quando essa diferença de 
facto existia, foi declarada e resulta manifesta do próprio teor do co-
nhecimento de Sisa elaborado, o que levou a que fosse praticada no 
Conhecimento de Sisa omissão que resultou em prejuízo para o Estado. 
Trata -se, pois, de liquidação adicional de Sisa enquadrável no disposto 
no art.º 111.º do C.S.I.S.S.D., a qual terá de ser notificada ao sujeito 
passivo dentro do prazo de caducidade previsto no seu § 3°, ou seja 
«até decorridos cinco anos [4 anos, desde 1999] contados da liquidação 
a corrigir»”  - conclusões 5.ª e 6.ª.

Será que litiga com razão?
Vejamos.
2. Nos termos do art.º 92.º do CIMSSD – na redacção que tinha à 

data da celebração da permuta, introduzida pelo DL 119/94, de 7/05  - só 
poderia “ser liquidado imposto municipal de sisa ou imposto sobre as 
sucessões e doações nos 10 anos seguintes à transmissão ou à data em 
que a isenção ficou sem efeitos.”. Prazo que foi reduzido para 8 anos 
pelo DL 472/99, de 8/11.

Deste modo, se considerarmos que a sindicada liquidação deve ser 
qualificada como uma primeira liquidação haveria que analisar qual 
desses prazos se lhe aplicava e, resolvido esse problema, ver se o mesmo 
tinha sido, ou não, excedido.

Se, pelo contrário, entendermos que se trata de uma liquidação adi-
cional então importará recorrer ao disposto no § 3.º do art.º 111.º do 
mesmo código que prescreve que “a notificação só poderá fazer -se até 
decorridos 5 anos contados da liquidação a corrigir, excepto se for por 
omissão de bens à relação exigida pelo art.º 67.º, que então poderá fazer-
-se posteriormente”, e apurar se este prazo tinha sido observado.

O que quer dizer que prazo que a Administração tem para proceder 
à primeira liquidação é substancialmente maior do que aquele que 
dispõe para a liquidação adicional.

Será que a liquidação ora em causa deve ser qualificada como uma 
primeira liquidação (como se entendeu na sentença recorrida) ou como 
uma liquidação adicional (como sustenta a Recorrente) ?

A liquidação adicional, como resulta da própria designação, pres-
supõe que tenha havido uma liquidação anterior relativamente 
ao mesmo facto tributário, ao mesmo sujeito passivo e ao mesmo 
período de tempo e que a mesma, por erro de facto ou de direito ou 
por qualquer omissão ou inexactidão, tenha determinado a cobrança de 
um imposto inferior ao devido.

A liquidação adicional destina -se, assim, a corrigir ou rectificar a 
uma liquidação deficiente e, porque assim, não é independente desta 
devendo, por isso, reger -se pelas normas que lhe presidiram.

Sendo certo, em qualquer caso, que a sua única finalidade é a de 
evitar que o Estado receba uma prestação inferior à devida.

3. No caso dos autos, está assente que os valores declarados no 
contrato de permuta para os bens presentes e para os bens futuros não 
foram coincidentes e, tanto assim, que a Recorrente em função disso 
teve de pagar ao outro permutante a quantia de 170.000.000$00 em 
dinheiro.

Estavam, assim, reunidos os pressupostos para que, à data da cele-
bração desse negócio, se procedesse à liquidação de sisa impondo -se 
a tributação da Recorrente na medida do seu enriquecimento patri-
monial.

Todavia, essa tributação não foi feita porque, por erro de facto, 
o Chefe da Repartição de Finanças se convenceu que os valores 
declarados naquele contrato eram iguais e, porque assim, invocando 
o desconhecimento dos valores tributáveis dos bens futuros, concluiu 
ser impossível identificar qual dos permutantes estaria sujeito ao paga-
mento do imposto, pelo que determinou que essa liquidação ficasse a 
aguardar a avaliação dos bens futuros nos termos do n.º 5 do art.º 109.º 
do CIMSSD.

O que significa que, aquando da celebração da permuta, nenhuma 
liquidação foi feita por aquele funcionário se ter erradamente conven-
cido que sendo iguais os valores declarados não havia enriquecimento 
patrimonial para nenhum dos permutantes. Quando a verdade é que 
esses valores eram substancialmente diferentes e, portanto, havia 
lugar a tributação.

Certo é que, realizada a avaliação, se verificou que os valores atri-
buídos pela respectiva Comissão coincidiam com os que haviam sido 
declarados na permuta.

E, porque assim, procedeu -se à liquidação aqui sindicada, que 
incidiu sobre tais valores.

A descrição acabada de fazer revela que o acto tributário ora em 
causa é uma primeira liquidação e não uma liquidação adicional já que 
a mesma não se destinou a corrigir uma liquidação anterior viciada por 
erro de facto ou de direito ou por omissões ou inexactidões praticadas 
nas declarações prestadas para efeitos de liquidação.

Não tendo havido qualquer liquidação anterior à liquidação ora 
em causa esta não poderá ser qualificada como adicional.

É certo que o Chefe da Repartição errou ao analisar as declarações 
prestadas e esse erro levou -o a considerar que não havia que proceder a 
imediata liquidação e a relegá -la para o momento posterior à avaliação 
prevista no art.º 109.º do CIMSSD.
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Todavia, esse erro não autoriza que a impugnada liquidação possa ser 
qualificada de adicional, pois que a mesma não se destinou a corrigir 
ou rectificar uma liquidação anterior.

A única consequência desse erro foi, unicamente, a do tardio recebi-
mento do imposto devido.

E, porque assim, não há razão para reclamar a aplicação do disposto 
no § 3.º do 111.º do CIMSSD, pelo que está fora de causa considerar 
que o prazo de caducidade da liquidação impugnada é de 5 anos.

Razão teve, pois, o Sr. Juiz a quo quando entendeu que o prazo de 
caducidade aplicável era o inscrito no art.º 92.º do mesmo código e, 
nesse convencimento, julgou a impugnação improcedente.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pelo Recorrente, fixando -se a procuradoria em 60 %.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007.— Costa Reis (relator) — Brandão de 

Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Redacção que foi dada pelo Decreto-Lei n.º 119/94, de 7 de Maio.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Reclamação das decisões do 
órgão de execução fiscal. Convolação.

Sumário:

Indeferida liminarmente, por extemporaneidade, a petição de 
oposição à execução fiscal, deve aquela ser convolada em 
reclamação da decisão do chefe do serviço de finanças que 
indeferiu requerimento invocante da prescrição da dívida 
exequenda — artigo 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária —, 
observado, nomeadamente, o respectivo prazo de 10 dias 
— artigo 277.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Processo n.º 922/06 -30.
Recorrente: Rentequipa — Comércio Aluguer de Bens e Serviços, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Rentequipa – Comércio de Aluguer de Bens e Serviços, Lda., vem 
recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que 
indeferiu liminarmente a oposição que deduzira contra execução fiscal 
instaurada para cobrança coerciva de IVA e juros compensatórios.

Fundamentou -se a decisão na extemporaneidade do pedido, na im-
propriedade do meio processual utilizado e na “obscuridade da causa 
de pedir”.

A recorrente, convidada para o efeito, formulou as seguintes con-
clusões:

a) Como o Tribunal “a quo” não apreciou a prescrição da dívida 
executiva identificada nos autos, fundado no facto de ser extemporânea 
a oposição, visto estar deduzida fora do prazo previsto no artigo 204° 
do CPPT;

b) Não se tendo reconhecido a certidão emitida pela 8ª Conservatória 
do Registo Predial, como documento superveniente, o que bastaria para 
tornar tempestiva a oposição e nem tão pouco o despacho do chefe do 
Serviço de Finanças de Loures 4, que indeferiu o pedido de reconhe-
cimento da prescrição da dívida executiva, dirigido e elaborado pela 
ora Recorrente;

c) Como a oposição foi deduzida dentro do prazo previsto no ar-
tigo 276° do CPPT, ou seja, dentro dos 10 dias posteriores ao indeferi-
mento do pedido de reconhecimento da prescrição, dirigido ao Chefe 
do Serviço de Finanças de Loures 4;

d) Tendo presente o que se encontra estabelecido nos artigos 97°, 
n° 3, da Lei Geral Tributária e 98°, n° 4, do CPPT, devia a Meritíssima 
Juíza do Tribunal “a quo” ter reconhecido a convolação da oposição 
em reclamação do citado artigo 276º do CPPT, apreciando, assim, a 
invocada prescrição da dívida executiva.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por 
provado, e, em consequência, ser revogada a Douta Sentença recorrida e 
proferida nova decisão de mérito, favorável ao recorrente, que declare a 
convolação da oposição em reclamação prevista no artigo 276° do CPPT 
e declare, também, a questionada prescrição da dívida executiva.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do provimento do recurso, uma vez que sendo embora a petição intem-
pestiva, deve ser convolada para a reclamação prevista no artigo 276.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, “como determina 
o artigo 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, por a isso nada obstar, no-
meadamente o prazo: cfr. os artigos 6.º e 8.º do probatório da sentença 
e as regras dos artigos 20.º, n.º 2 e 277.º do CPPT”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1. Rentequipa Comércio de Aluguer de Bens e Serviços, Lda., NIPC 

502.433.051, com sede na Qta da Francelha de Baixo, lote 15, Edf Evicar 
 - 2685 Prior Velho, deduziu oposição e ao processo de execução fiscal au-
tuado no serviço de finanças de Loures 4, com o n° 3492199801020447, 
por dívidas de IVA Juros Compensatórios dos períodos 9203,9204,9205, 
9206, 9208, 9211,9212 e 9301, no montante de €165.167,52 (cento e 
sessenta e cinco mil, cento e sessenta e sete euros e cinquenta e dois 
cêntimos), (cf. fls. 35 a 46 e 82 dos autos);

2. Foi citada no processo de execução supra em 11/05/98, como ele 
próprio indica no seu requerimento de 29/05/98, a fls. 46 dos presentes 
autos e na petição inicial,

3. Está penhorado e encontra -se para venda um imóvel, fracção au-
tónoma designada pela letra “O”, do prédio urbano inscrito na ma-
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triz predial urbana da freguesia de S, Domingos de Benfica, sob o 
artigo 1622. °

4. No requerimento referido no n° 3 consta que a oponente apresentou 
como garantia da dívida o imóvel penhorado nos autos (cf. folhas 46 
e 82);

5. Em 16/01/06, a oponente apresentou um requerimento dirigido ao 
chefe do Serviço de Finanças solicitando o reconhecimento da prescrição 
das dívidas exequendas (folhas 59 e doc. 1 junto com a p.i.)

6. Por despacho de 19/01/06, foi indeferido o pedido referido no n° 
anterior (folhas 62 e 63)

7. Por oficio n° 0054 de 16/01/06, foi em 21/01/06, notifica a oponente 
da referida decisão (cf. se extrai da conjugação de folhas 66 e 67);

8. Em 31/01/2006, deduziu a presente oposição à execução fiscal.
Vejamos, pois:
Como se mostra dos autos, a recorrente deduziu oposição à predita 

execução fiscal, com fundamento na prescrição da dívida exequenda, 
como o permite o artigo 204.º, n.º 1, alínea d), do CPPT.

Tal oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da citação 
– artigo 203.º, n.º 1, alínea a).

E, tendo sido citada em 11 de Maio de 1998, a oposição só foi deduzida 
em 31 de Janeiro de 2006 pelo que é efectivamente intempestiva.

Dos mesmos autos se verifica, todavia, que, em 21 de Janeiro de 
2006, a mesma recorrente foi notificada do indeferimento do reque-
rimento em que havia solicitado o reconhecimento da prescrição da 
aludida dívida.

Pelo que, em lugar da presente oposição, devia daquele ter reclamado, 
nos termos dos artigos 276.º e ss. do CPPT.

Dispõe o artigo 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária que se ordenará 
a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
segundo a lei.

Como referem Leite de Campos e Outros, Lei Geral Tributária ano-
tada, nota 3 ao artigo 97.º, “o n.º 3 do preceito visa obstar a que, por 
via de uma errada eleição da forma de processo, o tribunal deixe de se 
pronunciar sobre o mérito da causa. Trata -se de uma injunção ao próprio 
juiz. Este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da 
forma de processo quando ela se mostre de todo inviável”, sendo que 
– nota 4 – “a solução da ‘convolação’ do processo tem sido várias vezes 
aflorada e decidida no contencioso tributário, tendo -se a jurisprudência 
firmado no sentido da sua admissibilidade desde que o pedido formulado 
e a causa de pedir invocada se ajustem à forma adequada de processo 
e a ‘acção judicial’ não esteja caducada”.

Nos autos, não se vê qualquer obstáculo à convolação, nomeadamente 
o prazo pois a petição é tempestiva para o efeito.

Por outro lado, o erro na forma de processo, ex vi dos artigos 199.º do 
Código de Processo Civil e 2.º, alínea e), do CPPT, importa unicamente 
a anulação dos actos que não possam ser aproveitados ou que diminuam 
as garantias de defesa, devendo praticar -se os que forem estritamente 
necessários para que o processo se aproxime, o mais possível, da forma 
estabelecida na lei.

Nos autos, devem aproveitar -se a petição inicial e todos os docu-
mentos juntos.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-
-se o despacho recorrido e convolando -se a oposição em reclamação, 
nos preditos termos.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incom-
petência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribu-
nal de Administrativo, nos recursos interpostos direc-
tamente das decisões dos TT de 1.ª Instância, apenas 
tem competência para conhecer de matéria de direito 
[cf. artigos 21.º, n.º 4, 32.º, n.º 1, alínea b) e 41.º, n.º 1, 
alínea a) do ETAF e 280.º, n.º 1 do CPPT].

 II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente 
invocar matéria de facto que não só contraria, mas 
também não foi levada em consideração na decisão 
recorrida, é aquela secção incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente 
o Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 962/06 -30.
Recorrente: Electro — Instaladora A. M. Correia, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Electro -Instaladora A. M. Correia, SA, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria que julgou improcedente o recurso que interpôs da 
decisão que lhe aplicou uma coima, no valor global de € 42.250,00, por 
falta de entrega de prestações tributárias de IVA, relativo aos anos de 200 
e 2001 e IRS retido nos anos de 1999, 2000 e 2001, dela vem interpor 
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A arguida não foi notificada para exercer o seu direito de audição 
e para apresentar a sua defesa antes de proferida a decisão recorrida, 
o que determina a nulidade da decisão proferida pela entidade admi-
nistrativa.

2. O procedimento de contra -ordenação relativamente à aplicação de 
coimas em causa já prescreveu.
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3. Acresce que, o procedimento de contra -ordenação está prescrito 
por força do nº 2 artigo 33º do RGIT, relativamente a todas as infracções 
imputadas à recorrente.

4. Já decorreram mais de 4 anos sobre a prática de cada uma das in-
fracções imputadas à recorrente e o prazo de liquidação das prestações 
tributárias em causa é de 4 anos.

5. Mesmo que se entenda que a existe interrupção do prazo de pres-
crição já decorreram mais de 6 anos sobre a prática das infracções, 
pelo que, o procedimento de contra -ordenação já prescreveu por força 
da conjugação do disposto no n° 2 do art° 33 do RGIT e do nº 3 do 
artigo 121º do CP, pois nos autos não se verifica nenhuma causa de 
suspensão da prescrição.

6. A arguida procedeu ao pagamento das prestações tributárias em falta 
ao abrigo do disposto no DL n° 248 -A/2002, de 14 de Novembro.

7. Em 27/12/2002, data desse pagamento, as coimas em causa eram 
consideradas dívidas fiscais para efeitos do DL no 248 -A/2002, de 14 
de Novembro.

8. Tais coimas deveriam ter sido incluídas pela Administração Fiscal 
nos montantes a pagar para permitir que a arguida beneficiasse do regime 
excepcional — redução da coima a 10 %.

9. A arguida não pode ser penalizada pela falha dos serviços da admi-
nistração fiscal, pois a aplicação da coima resulta da lei e não depende 
da declaração do contribuinte.

10. A decisão recorrida viola as seguintes normas: artigos 37°, 38°, 
123° n° 1, alínea a), 133º alíneas a) e b), todos do CPA, artigos 33º n° 2, 
63°, n° 1, alínea c) e 70º do RGIT, artigo 121°, n° 3 do CP, artigos 45º, 60º 
e 119° da LGT, artigo 79° do CP, artigo 32° do RGCO, artigos 26°, 28° e 
40º do CIVA, artigos 98° e 193° do CIRS, artigo 3º do DL nº 248 -A/2002, 
de 14 de Novembro e nº 10 do artigo 32° da Constituição da República 
Portuguesa.

O Ministério Público respondeu nos termos que constam de fls. 275 
e segs., concluindo do seguinte modo:

I  - Na sequência de anulação de uma decisão administrativa não há 
lugar a nova repetição da formalidade prevista no art. 50° do RGCOC 
e art. 71° do RGIT, ou seja à audição do contribuinte antes da decisão 
final desde que não tenha havido factos novos que impliquem decisão 
sobre os mesmos. (cfr. nesta linha art. 60º, n° 3 da LGT)

II  - Nos termos do art. 35°, n° 1 do RJIFNA e art. 33° do RGIT o 
prazo de prescrição do procedimento contra -ordenacional é de cinco 
anos, devendo contar -se a partir do momento em que o agente actuou 
ou devia ter actuado.

Não havendo suspensão de tal prazo o mesmo ocorrerá sempre ao 
fim de 7,5 anos (art. 5° do mesmo diploma legal)

Tal resulta do art. 28°, n° 3 do DL n° 433/82 de 27.10 que dita que 
a prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu 
início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo de 
prescrição (de 5 anos) acrescido de metade.

Feitas as contas, o prazo de prescrição só ocorre no caso do IVA, em 
11.09.2007, tendo em atenção a data de 10.03.2000, momento em que 
a prestação respectiva devia ter sido entregue e não o foi.

No que concerne ao IRS, a prescrição só ocorre em 21.04.2007, atenta 
a data de 20.10.1999, quando deveria ter sido entregue a retenção ao 
rendimento, pelo que não pode proceder tal excepção.

III  - Em observância do art. 2° do DL n° 248 -A/2002 de 14.11 só 
podem beneficiar da redução da coima, os contribuintes que declarem 
as dívidas à Administração Pública, o que não aconteceu no caso em 
análise, razão pela qual tal regime é inaplicável.

IV  - Assim não houve qualquer violação da lei, seja de natureza 
tributária, civil ou constitucional como quer fazer crer o impugnante, 
foi feita uma boa aplicação das normas mencionadas, de forma ade-
quada e pertinente, pelo que consideramos que o presente recurso deva 
ser julgado improcedente e, consequentemente ser mantida a decisão 
recorrida na totalidade.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando a 
questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste STA para 
conhecer do recurso, uma vez que, na conclusão 1ª a recorrente “afirmou 
um facto que o Mmº Juiz “a quo” não estabeleceu e na conclusão 7ª 
afirmou outro que contraria o que o Mmº Juiz “a quo” estabeleceu no 
nº 11 do probatório”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
pronunciando -se, apenas, a recorrente, a fls. 292 e 293, nos termos 
seguintes:

“No seu modesto entender, o presente recurso versa apenas matéria 
de direito.

A conclusão primeira das alegações de recurso não constitui impug-
nação a decisão da matéria de facto, como melhor consta das alegações 
da recorrente.

A matéria de facto sobre esta questão está correcta. O problema é que 
a recorrente diverge do Tribunal recorrido por entender que deveria ter 
sido notificada para apresentar a sua defesa antes da decisão de aplicação 
da coima de 30.000,00 euros e o Tribunal entende que esta notificação 
era desnecessária face à notificação anterior e que consta de fls. 15 do 
autos. Por isso, a recorrente entende que esta é uma questão de direito: 
a de saber se se pode considerar a recorrente notificada para exercer o 
seu direito de defesa, relativamente à coima de 30.000,00 euros, com 
a notificação para a defesa relativamente à primeira decisão que veio 
a ser declarada nula.

Assim, caso Vs. Excias. entendam que o recurso versa sobre matéria 
de direito e matéria de facto competente para conhecer do recurso é o 
Tribunal Administrativo Central, para onde, desde já, se requer seja 
remetido o processo após transito em julgado da decisão que eventual-
mente seja proferida a julgar esse Superior Tribunal hierarquicamente 
incompetente”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A arguida foi submetida a um acção de fiscalização externa no 

âmbito da qual foram detectadas as seguintes infracções:
a) Falta de envio de DPs e IVA apurado nos anos de 2000 e 2001;
b) Falta de entrega de IRS retido nos anos de 1999, 2000 e 2001 

(tudo como consta de fls. 6 cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido).

2. Em 19 de Outubro de 2001 a requerente formulou pedido de redução 
das coimas como consta de fls. 10 cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido.
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3. Com data de 31 de Dezembro de 2002, a arguida apresentou o 
termo de adesão junto a fls. 12, declarando -se devedor das quantias 
constantes do anexo, pretende beneficiar do regime de pagamento nos 
termos do diploma de regularização excepcional de dívidas de 14 de 
Novembro de 2002.

4. As quantias que a arguida se declarou devedora são as que se en-
contram mencionadas a fls. 13. Nesta, apenas são referidas as dívidas de 
IVA e IRS, bem como o respectivo valor, sem se mencionar quaisquer 
dívidas provenientes de coimas (fls. 13 e segs. cujo conteúdo se dá por 
integralmente reproduzido).

5. Com data de 10/4/2003 foi notificado nos termos que constam de 
fls. 15 e segs. cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

6. Por despacho do Exmo. Sr. Director de Finanças de 26 de Maio de 
2003, foi aplicada em cúmulo material a coima única de € 42.250,00 
(fls. 21 e segs. cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).

7. Interposto recurso, o despacho foi anulado, por sentença de 24 de 
Novembro de 2004 (fls. 80 e segs. cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido).

8. Por despacho do Exmo. Sr. Director de Finanças de 13 de Junho 
de 2005 foi aplicada coima única no montante de € 34.107,76 (fls. 96 e 
segs. cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).

9. Este despacho foi corrigido por exceder o limite previsto no Art° 26 
n° 1 alínea b) do RGIT, razão porque, por despacho de 20 de Setembro 
de 2005 foi aplicada a coima única no montante de € 30.000,00 (fls. 195 
e segs. cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).

10. Deste despacho de reapreciação da coima foi interposto o recurso 
que ora se julga (fls. 203 e segs. cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido).

11. O imposto que esteve na origem da aplicação das coimas foi 
pago em 3/3/2003 (fls. 19 cujo conteúdo se dá por integralmente re-
produzido).

FACTOS NÃO PROVADOS.
Com interesse para decisão da causa, não se provou que a arguida:
 - Tenha retido o IRS e não o entregasse nos Cofres do Estado  - não 

obstante preencher e entregar as respectivas declarações  - por não ter pos-
sibilidades de tesouraria para proceder à entrega de tais montantes;

 - Em relação aos montantes de IVA em falta não tinha possibilidades 
de os entregar em tempo útil, porque os seus clientes também não lhe 
pagavam as quantias facturadas dentro de um prazo que lhe permitisse 
ter na sua posse as mesmas de molde a poder entregá -las ao Estado 
dentro do prazo legal;

 - Quando fez o pagamento das dívidas tributárias ao abrigo do Decreto-
-Lei n° 248 -A/2002 tenha ficado convicta de que no pagamento efectu-
ado estavam incluídos os valores das coimas reduzidos a 10 %;

 - Não tenha melhorado a sua situação económico financeira.
3 – Como se entendeu, entre muitos outros, no acórdão do STA de 

4/5/94, rec. nº 17.643, “porque a competência do Tribunal se afere 
pelo quid disputatum que não pelo quid decisum, é indiferente, para o 
efeito, determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais 
no julgamento do recurso” (no mesmo sentido, vide Ac. do STA de 
1/4/98, in rec. nº 13.326).

Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado 
nos artºs 31º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF e 280º, nº 1 do CPPT, 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respec-

tivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados 
na decisão recorrida.

Não releva, para efeito da determinação da competência, saber se, 
para decidir a questão de direito tal como o Tribunal ad quem a entende, 
vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada 
na decisão recorrida, pois o Tribunal ad quem, antes de estar decidida 
a sua competência, não pode antecipar a sua posição sobre a solução 
da questão de direito, pois decidir qual é esta questão cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeito daquelas nor-
mas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução 
de direito que o Tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da compe-
tência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da 
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: 
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este 
Tribunal, então já julgado competente vir a concluir que a discordância 
sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevan-
tes para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende 
adequado (neste sentido, Ac. do STA de 17/2/99, in rec. nº 22.470).

4 – Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica -se 
que, nas conclusões das suas alegações, a recorrente refere que:

“1. A arguida não foi notificada para exercer o seu direito de audição e 
para apresentar a sua defesa antes de proferida a decisão recorrida, o que 
determina a nulidade da decisão proferida pela entidade administrativa...

7. Em 27/12/2002, data desse pagamento, as coimas em causa eram 
consideradas dívidas fiscais para efeitos do DL no 248 -A/2002, de 14 
de Novembro…”.

Ora, como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu 
douto parecer, na 1ª das referidas conclusões a recorrente afirma um 
facto que não se encontra estabelecido no probatório e na conclusão 7ª 
afirma outro facto que contraria o que foi dado como provado no nº 11 
do mesmo probatório.

Deste modo, o teor de tais conclusões não oferece dúvidas de que a 
recorrente não cingiu a sua divergência com a decisão “a quo” à inter-
pretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência a matéria 
de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.

Assim, deve entender -se que o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento 
(cfr. artºs 21º, nº 4, 32º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF, na anterior 
redacção e 280º, nº 1 do CPPT).

5 – Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção 
do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, nº 3 do CPPT).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 150 euros e 
a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 
Lino — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IVA. Imposto de obrigação única. Caducidade do direito à 
liquidação. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — Nos impostos de obrigação única, como é o caso do IVA, 
nos termos do artigo 45.º da LGT, na redacção anterior à 
dada pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, o prazo 
de caducidade do direito de liquidar os tributos conta -se 
a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

 II — Com a entrada em vigor da LGT, em 1 de Janeiro de 
1999, esse prazo passou a ser de quatro anos, sendo 
aplicável aos factos tributários ocorridos a partir de 1 
de Janeiro de 1998, por força do n.º 5 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro.

 III — O citado artigo 5.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 398/98, de 
17 de Dezembro, tem natureza retroactiva, afastando a 
aplicação do artigo 297.º do Código Civil.

Processo n.º 963/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Júlio Sampaio Teixeira.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Júlio Sampaio Teixeira, residente em Felgueiras, veio deduzir 
oposição à execução fiscal contra si instaurada por dívidas de IVA 
dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres do ano de 1998, com o fundamento da não 
notificação das liquidações dentro do prazo de caducidade.

Por sentença do Mmo. Juiz do TAF de Braga foi a oposição dedu-
zida julgada procedente e, em consequência, ordenada a extinção da 
execução fiscal.

Não se conformando com tal decisão, dela vem a Magistrada do MP 
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O oponente alega a falta de notificação da liquidação do IVA relativo 
aos primeiro, segundo e terceiro trimestres de 1998 no prazo de caducidade, 
o que constitui o fundamento de oposição previsto no art.º 204.º/1.e) CPPT.

2. O Mmo. Juiz concedeu provimento à oposição com o mesmo 
fundamento, “não notificação das liquidações dentro do prazo de ca-
ducidade”, ordenando em consequência o arquivamento dos autos de 
execução fiscal na parte respectiva.

3. Para tanto, considerou que o novo prazo de caducidade do direito 
à liquidação, de quatro anos, previsto no n.º 1 do art.º 45.º da LGT, se 
aplica aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, 
nos termos do art.º 5.º/5 do DL 398/98, de 17 de Dezembro.

4. E que, por isso, quando o oponente foi notificado da respectiva 
liquidação a 26.11.2002, já tinha decorrido o prazo de quatro anos após 
o prazo que a administração fiscal dispunha para o efeito.

5. Discordamos do entendimento do Mmo. Juiz, na medida em que 
nos termos do art.º 297.º/1 CC (regra geral a aplicar sempre que não 
seja expressamente afastada) a lei que estabelecer para qualquer efeito 
um prazo mais curto que o fixado na lei anterior é também aplicável aos 
prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da 
entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte 
menos tempo para o prazo se completar.

6. Assim, no caso concreto, sendo que pela lei antiga (art.º 33.º CPT) 
faltava mais tempo para se completar o prazo de cinco anos de caducidade 
do direito de liquidação nela previsto, não só se aplica o prazo de quatro 
anos previsto no art.º 45.º/1 LGT, como este só se conta a partir da sua 
entrada em vigor – 1.1.1999 – atingindo o seu termo final em 2003.

7. Pelo exposto, quando foi notificada ao oponente a liquidação, em 
26.11.2002, ainda não caducara o direito de liquidação e a notificação 
foi efectuada dentro do respectivo prazo de caducidade.

8. Decidindo como decidiu, o Mmo. Juiz a quo interpretou, aplicou 
erradamente e violou as normas legais referidas nestas conclusões.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
1. A Administração Fiscal efectuou liquidação adicional de IVA ao 

oponente relativamente aos quatro trimestres do ano de 1998, acrescida 
de juros compensatórios (informação de fls. 10);

2. O oponente foi notificado a 26.11.2002 das liquidações adicionais 
de IVA supra referidas, as quais continham como data limite de paga-
mento voluntário o dia 26.12.2002 (certidão de fls. 12);

3. O oponente foi citado para a execução fiscal instaurada para co-
brança coerciva do IVA respeitante aos quatro trimestres de 1998;

4. Os valores em execução respeitantes aos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 
1998 não se encontram pagos;

5. O oponente efectuou o pagamento da liquidação respeitante ao 
4.º trimestre de 1998, ao abrigo do Decreto -Lei 248 -A/2002;

6. Em 16/12/2004, foi interposta a presente oposição.
III –O Mmo. Juiz “a quo” julgou procedente a oposição deduzida pelo 

ora recorrido à execução fiscal contra si instaurada por dívidas de IVA, 
referentes aos três primeiros trimestres de 1998, com o fundamento de 
que o oponente não fora notificado da liquidação daquele imposto no 
prazo de caducidade, o que constituiria fundamento de oposição previsto 
na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Para tanto, considerou que o novo prazo de caducidade do direito à 
liquidação, de quatro anos, previsto no n.º 1 do art.º 45.º da LGT, se 
aplica aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, 
nos termos do n.º 5 do art.º 5.º do DL 398/98, de 17 de Dezembro.

E que, por isso, quando o oponente foi notificado da respectiva li-
quidação em 26/11/2002 já tinha decorrido o prazo de quatro anos que 
a AF dispunha para o efeito.

Deste entendimento discorda o recorrente, para quem o novo prazo 
de quatro anos previsto no art.º 45.º da LGT só se conta a partir da sua 
entrada em vigor, 1/1/1999, por força da aplicação do art.º 297.º do CC, 
e daí que a notificação efectuada em 26/11/2002 ocorresse pois ainda 
dentro do prazo de caducidade.

A questão que está aqui em causa é, assim, a interpretação do n.º 5 
do artigo 5.º do DL 398/98, de 17 de Dezembro.
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Dispõe este normativo, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999, 
que o novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos se 
aplica aos factos tributário ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

O que parece contrariar o preceituado no artigo 297.º do CC que manda 
contar o novo prazo só a partir da entrada em vigor da nova lei.

No sentido de que ao novo prazo de caducidade do direito à liquida-
ção de impostos estatuído no art.º 45.º da LGT se aplica o disposto no 
art.º 297.º do CC se pronunciou já o acórdão desta Secção de 2/11/05, 
no recurso 744/05.

Todavia a jurisprudência mais recente deste Tribunal vai no sentido 
contrário.

Veja -se, a este propósito, o acórdão de 4/10/2006 no recurso 239/06, 
no qual se afirma expressamente a natureza retroactiva do citado n.º 5 
do artigo 5.º do DL 398/98, de 17/12.

O que o legislador terá pretendido mesmo foi que o novo prazo de 
caducidade de liquidação dos tributos se aplicasse efectivamente aos 
factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, afastando a 
aplicação neste caso do artigo 297.º do CC, enquanto a mantém expres-
samente no n.º 1 do mesmo artigo para o prazo prescricional.

Neste entendimento, e aderindo à doutrina do acórdão desta Secção 
de 4 de Outubro último, proferido no recurso 239/06, se considera, pois, 
não ter aplicação no caso em apreço o disposto no artigo 297.º do CC.

E, assim sendo, o novo prazo contar -se -á a partir de 1 de Janeiro 
de 1998, como se decidiu na sentença recorrida, e não a partir de 1 de 
Janeiro de 1999, como pretende o recorrente.

Razão por que, à data em que ocorreu a notificação (26/11/2002), já 
se esgotara o prazo de caducidade do direito de liquidação.

É que, tratando -se de IVA, imposto que deve ser qualificado como 
imposto de obrigação única, pois incide sobre factos tributários de carácter 
instantâneo, reportando -se a cada um dos actos concretos praticados, não 
relevando, para tal qualificação, que o sujeito passivo exerça continuada 
ou só ocasionalmente a respectiva actividade (v. acórdão de 7/5/03 do 
Pleno desta Secção no recurso 65/02), nos termos do artigo 45.º da LGT, 
na redacção anterior à dada pela Lei 32 -B/2002, de 30/12, nos impostos 
de obrigação única, o prazo de caducidade conta -se a partir da data em 
que o facto tributário ocorreu (neste caso, 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 1998).

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso, confirmando, assim, a sentença recorrida.

Sem custas, por delas estar isento o recorrente.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz (revendo posição) — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Decisão administrativa de aplicação de coima. Recurso ju-
dicial tributário. Prazo de interposição. Modo de conta-
gem.

Sumário:

O prazo de interposição de recurso judicial tributário de 
decisão administrativa de aplicação de coima é de 20 dias 
a contar da respectiva notificação, suspendendo -se tal con-
tagem nos dias que forem sábado, domingo e feriado.

Processo n.º 991/06 -30.
Recorrente: Contaçoreana — Contabilidade e Gestão de Empresas, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1.“Contaçoreana Contabilidade e Gestão de Empresas, Lda” vem 

«nos termos e para os efeitos do disposto nos preceitos legais 83.º, n.º 1, 
do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), e subsidiariamente 
74.º e 75.º do Regime Geral Contra -Ordenacional (RGCO) interpor 
recurso jurisdicional da sentença que manteve a aplicação da coima 
fixada no processo administrativo n.º 2992 -2005/6019340», proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada em 20 -7 -2006 
– cf. fls. 73 e seguintes.

1.2. Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 79 a 90.

A. A recorrente não discorda da matéria de direito invocada pelo Juiz 
a quo, mormente, do preceito legitimador de interposição do recurso 
judicial da decisão de aplicação de coima;

B. Porém, discorda da forma de contagem do prazo constante no 
artigo 80° do RGIT;

C. O Meritíssimo Juiz a quo deveria, em face da presença da lacuna 
legal, ter -se socorrido do direito subsidiário contra -ordenacional, in 
casu, o RGCO;

D. De acordo com o artigo 60° do RGCO «o prazo para a impugna-
ção da decisão da autoridade administrativa suspende -se aos sábados, 
domingos e feriados»;

E. Conforme transcrições devidamente enunciadas/citadas no presente 
articulado, é Doutrina assente que a contagem do prazo dos 20 dias se 
materializa com a suspensão aos Sábados, Domingos e Feriados;

F. É, outrossim, Jurisprudência unânime do Tribunal Central Adminis-
trativo e do Supremo Tribunal Administrativo que a contagem do prazo 
dos 20 dias se consolide e consubstancie no artigo 60º do RGCO;

G. De resto, a própria Administração Tributária nos seus ensinamen-
tos, propugna essa regra de contagem do prazo legal de interposição do 
recurso judicial de aplicação de coima;

H. Assim, tendo a notificação ocorrido a 16 de Maio de 2006, e 
o recurso sido expedido por via postal registada em 12 de Junho de 
2006, tal dimana axiomaticamente que o recurso foi interposto dentro 
do prazo legal.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por 
provado, e em consequência, ser revogada a douta sentença recorrida e 
proferida nova decisão de mérito, favorável ao recorrente, que declare 
tempestivo o Recurso Legalmente Interposto.

1.1 Não houve contra -alegação (o que consta de fls. 98 e 99 não se 
dirige ao Tribunal ad quem).

1.2 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 
– cf. fls. 120 verso.
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Procedem os fundamentos do recurso.
Na verdade, na decisão recorrida o Mmº. Juiz “a quo” olvidou as 

regras do artº 60º do RGCO (na redacção do DL. nº 244/95, de 15.9), 
cuja aplicação subsidiária ao RGIT não é questionável (cfr. além da 
doutrina e da jurisprudência referidas nas alegações do recurso, os 
acs. desta Secção de 17.3.99, rec. nº 23467; de 14.4.99, rec. 23464; de 
21.4.99, rec. nº 23469; etc.).

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
1.3 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se é, ou 
não, tempestivo o recurso judicial interposto da decisão administrativa 
que no caso aplicou a coima.

2.1 A sentença recorrida apresenta o seguinte teor integral – cf. fls. 73 
a 76.

Compulsados os presentes autos de recurso de decisão de aplicação 
de coimas em que figura como arguida e recorrente a sociedade “Con-
taçoreana Contabilidade e Gestão de Empresas, Lda.”com sede na 
Avenida Infante Dom Henrique, n.° 3 -l.°, São José, em Ponta Delgada, 
constato que os mesmos foram deduzidos fora do respectivo prazo legal 
de interposição. Senão, vejamos:

Em 19 de Setembro de 2005 foi instaurado no Serviço de Fi-
nanças de Ponta Delgada o processo de contra -ordenação fiscal 
n.° 2992 -2005/6019340 contra essa arguida, por ter a mesma apresentado 
fora de prazo a sua declaração periódica de IVA, relativa a Dezembro 
de 2003 – deveria tê -la apresentado até 18 de Fevereiro de 2004 e fê-
-lo apenas em 3 de Agosto de 2004 –, juntando com ela o respectivo 
meio de pagamento do imposto no valor de 31.599,32 (trinta e um mil, 
quinhentos e noventa e nove euros e trinta e dois cêntimos), conforme o 
documento de fls. 2 e o auto de notícia que constitui fls. 3, cujos teores 
aqui dou por integralmente reproduzidos.

Em 17 de Fevereiro de 2006 foi a mesma notificada para apresentar 
a sua defesa (vide o documento de fls. 4, o aviso de recepção de fls. 5 
e a informação de fls. 69 dos autos).

Defesa essa que apresentou no Serviço de Finanças de Oeiras, em 27 
de Fevereiro de 2006, nos termos do documento de fls. 6 a 12 dos autos 
(vide ainda o carimbo de entrada nele aposto).

E em 24 de Abril de 2006 foi a arguida condenada por aqueles factos 
na coima de 6.319,86 (seis mil, trezentos e dezanove euros, oitenta e 
seis cêntimos) por se ter entendido que praticara uma contra -ordenação 
prevista nos artigos 26°, n° 1 e 40.°, n.° 1, alínea b) do CIVA (Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado) e punida pelos artigos 114°, n° 2 
e 26°, n° 4 do RGIT (Regime Geral das Infracções Tributárias) – (vide 
o douto despacho de fls. 27 a 28 dos autos, aqui igualmente dado por 
reproduzido na íntegra).

A arguida foi notificada dessa decisão pelo oficio n.° 2379, de 09 de 
Maio de 2006 e assinou o respectivo aviso de recepção em 16 de Maio 
seguinte (vide o documento de fls. 30, o aviso de recepção de fls. 31 e 
a informação de fls. 69 dos autos).

E apresentou o presente recurso em 12 de Junho de 2006, conforme a 
data de remessa dos CTT aposta no envelope de fls. 62 e aquela mesma 
informação de fls. 69 dos autos.

Pagando a respectiva taxa de justiça inicial em 09 de Junho de 2006 
(vide o comprovativo de fls. 61 dos autos).

Ora, nos termos do n.° 1 do artigo 80° do mencionado Regime Geral 
das Infracções Tributárias, as decisões de aplicação das coimas e sanções 
acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 
1ª instância, no prazo de 20 dias após a sua notificação, a apresentar 
no serviço tributário onde tiver sido instaurado o processo de contra-
-ordenação (anteriormente, segundo o artigo 213°, n.° 1 do Código de 
Processo Tributário, esse prazo era de 15 dias).

Trata -se de um prazo peremptório (cujo decurso sem que o direito 
seja exercido acarreta a sua extinção), de caducidade (quando, por força 
da lei ou por vontade das partes, um direito deva ser exercido dentro 
de certo prazo, a ausência desse exercício determina a caducidade do 
direito, segundo o que estatui o n.° 2 do artigo 298° do Código Civil) e 
até de conhecimento oficioso, por versar direitos indisponíveis para a 
Fazenda Pública (artigo 333º, n° 1 deste mesmo Código).

No caso “sub judicio”, a ora recorrente foi notificada da decisão 
que lhe aplicou a coima no dia 16 de Maio de 2006 (vide o documento 
de fls. 30, o aviso de recepção de fls. 31 e a informação de fls. 69 dos 
autos). Destarte:

O termo o inicial do prazo de vinte dias para interpor o recurso foi, 
portanto, o dia 17 de Maio de 2006, segundo as regras da alínea b) do 
artigo 279° do Código Civil. E o seu termo final ocorreu precisamente 
no dia 5 de Junho de 2006 (uma 2.ª -feira, dia útil de trabalho), data até 
à qual a interessada poderia ter recorrido.

Porém, compulsados os autos, verifica -se que o presente recurso 
judicial apenas foi remetido 7 dias depois, em 12 de Junho de 2006 
— correspondente à data de remessa dos CTT aposta no envelope de 
fls. 62 dos autos —, pelo que o foi naturalmente fora de prazo (sendo 
que dessa situação só pode a recorrente queixar -se de si própria, pois da 
decisão que lhe aplicou a coima já constava expressamente esse prazo 
de 20 dias para interpor recurso judicial).

Ora, a caducidade é uma excepção de carácter peremptório que im-
porta a absolvição do pedido, nos termos dos artigos 487°, nºs 1 e 2, 
“in fine” e 493.°, n.ºs 1 e 3 do Código de Processo Civil, aqui aplicável 
‘ex vi’ do artigo 2°, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

É o que se decidirá já a seguir.
Assim, face a tudo o que se deixa exposto, julgo intempestivo o pre-

sente recurso e, em consequência, absolvo a Fazenda Pública do pedido 
(mantendo -se, naturalmente, o despacho recorrido).

Custas pela recorrente, segundo os termos dos nºs 2 e 3 do artigo 73° 
 -A do Código das Custas Judiciais.

2.2. Às contra -ordenações e seu processamento são subsidiariamente 
aplicáveis as normas do regime geral do ilícito de mera ordenação social, 
por força do disposto na alínea b) do artigo 3º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias, aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de Junho.

De acordo com o nº 1 do artigo 80º do mesmo Regime Geral das 
Infracções Tributárias, o recurso judicial das decisões administrativas 
que aplicam coimas é interposto «no prazo de 20 dias após a sua noti-
ficação, a apresentar no serviço tributário onde tiver sido instaurado o 
processo de contra -ordenação».

O artigo 60º do Decreto -Lei nº 433/82, de 27 de Outubro (Lei Quadro 
das Contra -Ordenações), na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
nº 244/95, de 14 de Setembro, dispõe que este prazo se suspende aos 
sábados, domingos e feriados, e que, declinando o seu termo «em dia 
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durante o qual não for possível, durante o período normal, a apresentação 
do recurso», se transfere o mesmo para o primeiro dia útil seguinte.

Cf., neste sentido, por todos, e por mais recente, o acórdão desta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 20 -12 -2006, proferido no recurso 
nº 992/06, em que são os mesmos a recorrente e o Tribunal recorrido.

No caso sub judicio, a sentença recorrida assenta mormente que:
 - «em 24 de Abril de 2006 foi a arguida condenada (…) na coima 

de 6.319,86, por se ter entendido que praticara uma contra -ordenação 
prevista nos artigos 26°, n° 1 e 40°, n° 1, alínea b) do CIVA (Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado) e punida pelos artigos 114°, n° 2 
e 26°, n° 4 do RGIT (Regime Geral das Infracções Tributárias)»; e que

 - «a arguida foi notificada dessa decisão pelo oficio n.° 2379, de 09 
de Maio de 2006 e assinou o respectivo aviso de recepção em 16 de 
Maio seguinte»;

 - «e apresentou o presente recurso em 12 de Junho de 2006, conforme 
a data de remessa dos CTT aposta no envelope de fls. 62».

Então – contando 20 dias sobre a notificação da decisão de aplicação 
de coima, suspendendo -se a contagem nos dias sábado, domingo e 
feriado, e diferindo o prazo para o primeiro dia útil seguinte, se aquele 
termo de 20 dias coincidir em qualquer desses não úteis, e considerando 
que, conformemente ao que está assente, a decisão de aplicação de 
coima foi notificada à ora recorrente no dia 16 -5 -2006, sendo certo e 
do conhecimento geral que, nesse ano de 2006, os dias 20, 21, e 27 e 
28 de Maio, e 3, 4, e 10 e 11 de Junho foram sábados e domingos –, 
verificamos que o prazo para interposição de recurso judicial da decisão 
administrativa de aplicação de coima em causa expira no dia 13 -6 -2006, 
e não no dia 5 -6 -2006, como decidiu a sentença recorrida.

Assim se vê que, em face dos factos provados e à luz do direito 
aplicável, se mostra tempestivo o recurso judicial em causa apresentado 
no dia 12 -6 -2006.

Pelo que, não tendo laborado neste entendimento, deve ser revogada 
a sentença recorrida que rejeitou o presente recurso judicial tempesti-
vamente interposto.

Estamos deste modo a concluir que o prazo de interposição de recurso 
judicial tributário de decisão administrativa de aplicação de coima é de 
20 dias a contar da respectiva notificação, suspendendo -se tal contagem 
nos dias que forem sábado, domingo e feriado.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revo-
gar a sentença recorrida, a ser substituída por decisão que não seja de 
rejeição do recurso judicial por intempestividade.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Direito de audiência. Audição do sujeito passivo. Relatório 
da inspecção.

Sumário:

Tendo o sujeito passivo sido notificado do projecto de re-
latório de uma inspecção efectuada pela administração 
tributária à sua actividade e tendo -se pronunciado sobre 
tal projecto, não é necessário proporcionar -lhe novamente 
a oportunidade de se pronunciar sobre a versão final do 
relatório, diferente do projecto num ponto em que o sujeito 
passivo o censurara.

Processo n.º 1003/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Pereira.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

– FERNANDO PEREIRA impugnou no Tribunal Tributário de 1.ª 
Instância do Porto a liquidação de IRS relativamente ao ano de 1997.

Aquele Tribunal julgou procedente a impugnação e anulou a liqui-
dação de IRS e juros compensatórios.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para 
este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com 
as seguintes conclusões:

A. Tendo sido interposta impugnação contra o acto de liquidação 
adicional de IRS relativo ao ano de 1997, foi proferida decisão, na qual, 
considerando -se ter existido preterição de formalidade essencial por 
omissão do direito de audição antes da liquidação, se determinou na 
procedência da impugnação a anulabilidade do acto impugnado.

B. Sustenta a douta sentença que o direito de audiência deve ser 
exercido cumulativamente em diferentes momentos da decisão final do 
procedimento tributário, permitindo “uma participação ao contribuinte 
ao longo do procedimento de liquidação e uma participação nas dife-
rentes decisões que são tomadas ao longo do processo de liquidação”, 
confirmando, o cumprimento daquela formalidade no momento que 
antecedeu a conclusão do relatório da inspecção tributária – al. e), mas 
já não no momento que antecedeu a liquidação – al. a).

C. Entende a Fazenda Pública que o direito de audição apenas deverá 
ser exercido uma única vez no procedimento, exceptuados os casos em 
que são invocados factos novos, estribando -se nas sucessivas introduções 
legislativas ao artº 60º da LGT e anterior doutrina no mesmo sentido.

D. O direito de audiência prévia, integrando o princípio da participa-
ção consignado no artº 60º da LGT, aprovada pelo artº 1.º do Decreto -Lei 
n.º 398/98, de 17 de Dezembro, traduz -se no direito dos interessados 
à participação na formação das decisões que lhes digam respeito e/ou 
que possam afectar os seus direitos ou interesses, em concretização de 
um direito constitucionalmente consagrado e, incide sobre o objecto 
do procedimento após a recolha de prova e pronto para a decisão, ou 
seja, deve ser exercido, concluída a instrução e antes da decisão final, 
conforme determina o artº 100º e sgs. do CPA.

E. Esclareceu o legislador através de interpretação autêntica, que a 
lei não prevê que o direito de audição seja facultado em todas as formas 
previstas nas várias alíneas do n.º 1 do artº 60º da LGT, mas sim por 
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qualquer uma das formas aí previstas, e mais recentemente que, exis-
tindo relatório de inspecção não há que facultar o exercício do direito de 
audição para antes da decisão de aplicação de métodos indirectos.

F. No caso concreto, o momento adequado para a efectivação do 
direito de audição, só sendo este exercitável uma vez no procedimento, 
deveria ocorrer antes da conclusão do relatório de inspecção, isto é, 
entre o fim da instrução – recolha dos elementos relevantes por parte da 
Administração Tributária – e a decisão do procedimento, possibilitando 
a participação do contribuinte antes da liquidação.

G. Resulta do probatório que a impugnante foi notificada do projecto 
de conclusões do relatório de inspecção, para exercer o direito de audição 
nos termos do artº 60º do RCPIT, dele constando os actos que precedem 
a liquidação de imposto, mais concretamente a determinação e/ou quan-
tificação da matéria colectável que conduziu à liquidação de IRS.

H. Tendo a Administração Tributária facultado à impugnante o exer-
cício do direito de audição antes da conclusão do relatório de inspecção, 
resulta cumprida a obrigação legal prevista no artº 60º da LGT, pois 
que a lei interpretativa se considera integrada na lei interpretada, o que 
significa que retroage os seus efeitos até à data da entrada em vigor 
da antiga lei, tudo ocorrendo como se tivesse sido publicada na data 
em que o foi a lei interpretada. Logo, só teria que ser facultado novo 
direito de audição se a liquidação se baseasse em elementos distintos 
daqueles porque o direito de audição inicialmente se concretizou, o que 
manifestamente não será o caso.

I. Afigura -se assim cumprida, por se encontrar satisfeito o direito 
de participação que a norma pretende salvaguardar, a obrigação legal 
prevista na alínea a) do n.º 1 do artº 60º da LGT.

J. Não se verifica a ilegalidade sentenciada, por inexistir qualquer 
vício procedimental conducente à anulabilidade do acto tributário de 
liquidação ora impugnado, e como tal deve o mesmo manter -se na 
ordem jurídica;

K. A douta sentença recorrida violou o disposto no n.º 1 do artº 60º da 
LGT, o n.º 3 do mesmo preceito, na redacção que lhe foi dada pelo n.º 1 
do artº 13º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, com os efeitos que lhe 
foram atribuídos pelo n.º 2 da mesma norma, na redacção que lhe foi 
dada pelo n.º 1 do artº 40º da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, 
com os efeitos que lhe foram atribuídos pelo n.º 2 da mesma norma e 
ainda o artº 60º do RCPIT.

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

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
Os fundamentos do recurso procedem porque o Meritíssimo Juiz «a 

quo», na decisão recorrida, olvidou a norma do n.º 2 do artº 13.º da Lei 
n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, da qual consta que a nova redacção do 
n.º 3 do artº 60.º da LGT, dada por aquele diploma, se aplica ao caso dos 
autos, por ter natureza interpretativa (cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, 
BENJAMIM RODRIGUES e JORGE DE SOUSA, Lei Geral Tributária 
Anotada, 3.ª edição, página 282; e sobre caso de recorte semelhante, cfr. 
o recente acórdão de 28 -9 -2006, recurso n.º 457/07).

Termos em que sou de parecer que o recurso da Fazenda Pública 
merece provimento.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram di-
zer.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
A). O impugnante tem como actividade a fabricação e reparação de 

candeeiros a que corresponde o CAE 31620.
B). Na sequência de uma acção inspectiva efectuada em Maio de 2001 

foi o impugnante notificado para exercer o direito de audição sobre o 
projecto de conclusões do relatório de inspecção, fls. 9 dos autos.

C). O projecto de conclusões de relatório acima referido, consta de 
fls. 11 a 13 dos autos e cujo teor se dá por integralmente reproduzido, 
concluiu que “Com recurso a métodos indirectos apurou -se que o pre-
juízo fiscal declarado em IRS, categoria C, no exercício de 1997, de 
(1.942 037$00), passou para o lucro tributável de 9 251 591$00 e IVA 
não liquidado nem entregue nos cofres do Estado de 1 902 916$00”.

D). Em 17/08/2001 o impugnante requereu a revisão da matéria 
colectável nos termos do artº 91º nº 1 da LGT, fls. 24 do P.A. junto 
aos autos.

E). Da acta de reunião de peritos resulta que “Por não ter sido possível 
chegar a acordo entre peritos, cada um deles lavrou o seu parecer, que 
se anexa à presente acta”, fls. 6 do P.A. junto aos autos.

F). Em 31 de Outubro de 2001 foi emitida decisão pelo órgão com-
petente nos termos do artº 92º da LGT, uma vez que não foi possível 
o acordo entre os peritos do contribuinte e da Administração Fiscal, 
fixando os valores em:

IRS do ano de 1997 – rendimento liquido – 10.053.063$00, fls. 36 a 
38 dos autos cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

G). Em 02/2002 foi o impugnante notificado da liquidação adicional 
de IRS acrescido de juros compensatórios, no montante de 2.745,24 € 
cuja data limite de pagamento terminou em 13/03/2002, fls. 39 dos 
autos.

H). O impugnante começou por empregar 25 trabalhadores. Em 
1997 já só empregava cerca de 10 a 12 trabalhadores com média de 
idade avançada e com muitos anos de serviço e em 2002 o número 
diminui para 5.

I). Os custos com o pessoal são os mais significativos dos apurados 
na contabilidade do impugnante;

J). Na contabilidade não consta qualquer remuneração paga ao im-
pugnante pelo exercício da gerência;

L). A fábrica de candeeiros sempre trabalhou por encomendas que há 
cerca de dez anos diminuíram de forma significativa;

M). Nesse período várias empresas do sector fecharam;
N). Os trabalhadores tinham momentos mortos que ocupavam com 

arrumação, limpeza e pintura;
O). As receitas geradas não eram suficientes para cobrir os custos;
P). Devido às dificuldades o impugnante ofereceu a fábrica aos tra-

balhadores que nunca aceitaram;
Q). A presente impugnação deu entrada em 24/05/2002 na Repartição 

de Finanças da Maia – 2, cfr. fls. 2 dos autos.
3 – Como resulta da matéria de facto fixada, foi realizada uma inspec-

ção à actividade do Impugnante, que foi notificado para exercer o direito 
de audição sobre o projecto de conclusões do relatório da inspecção.
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Nesse relatório, concluiu -se pela necessidade de determinação da 
matéria tributável por métodos indirectos e indicou -se a alteração ao 
lucro tributável que se entendia ser de efectuar: 9.251.591$00, para IRS 
de 1997 (em vez do prejuízo fiscal de 1.942.037$00) e 1.902.916$00 
de IVA não liquidado.

Na sequência desta notificação, o Impugnante pediu a revisão da 
matéria tributável, nos termos do artº 91.º da LGT. Na respectiva reu-
nião de peritos, estes não chegaram a acordo sobre a matéria tributável 
a fixar, emitindo cada um o seu parecer.

Posteriormente, a administração tributária fixou a matéria tributável 
de IRS do ano de 1997 em 10.053.063$00, efectuou liquidação adicional 
deste imposto e juros compensatórios, no montante de 2.745,24 euros e 
notificou a liquidação do Impugnante em Fevereiro de 2002.

Não foi efectuada nova audição antes desta liquidação e a questão 
que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se havia 
que assegurá -la.

4 – A Constituição da República Portuguesa, no n.º 5 do artº 267.º 
impõe que o processamento da actividade administrativa assegure a 
«participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações 
que lhes disserem respeito».

Não se concretiza, nesta norma constitucional, a forma como deve 
ser assegurada tal participação.

Relativamente à actividade da Administração, em geral, o artº 100.º do 
C.P.A. concretizou a forma de exercer esse direito de participação, esta-
belecendo que «concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103.º, 
os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de 
ser tomada a decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, 
sobre o sentido provável desta».

Os n.ºs 2 e 3 do artº 101.º e o n.º 2 do artº 102.º do CPA revelam o 
conteúdo do direito de audição, ao indicarem que a notificação fornece 
elementos relativos a «todos os aspectos relevantes para a decisão, nas 
matérias de facto e de direito», que «os interessados podem pronunciar -se 
sobre as questões que constituem objecto do procedimento» e que «na 
audiência oral podem ser apreciadas todas as questões com interesse 
para a decisão, nas matérias de facto e de direito».

No entanto, no n.º 2 deste artº 103.º indicam -se as situações em que 
pode ser dispensada audiência dos interessados, que são o de estes já se 
tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem 
à decisão e sobre as provas produzidas, e o de os elementos constantes 
do procedimento conduzirem a uma decisão favorável aos interessados.

5 – O artº 60.º da LGT veio regular especialmente o exercício do 
direito de audição no procedimento tributário, estabelecendo, na sua 
redacção inicial, o seguinte:

Artigo 60.º
Princípio da participação

1. A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes 
digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em 
sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos 

pedidos, reclamações, recursos ou petições;

c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou 
acto administrativo em matéria fiscal;

d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos in-
directos;

e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção 
tributária.

2. É dispensada a audição em caso de a liquidação se efectuar com 
base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, 
recurso ou petição lhe for favorável.

3. O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela admi-
nistração tributária em carta registada a enviar para esse efeito para o 
domicílio fiscal do contribuinte.

4. Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do 
exercício do direito de audição, deve a administração tributária comuni-
car ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua fundamentação.

5. O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, 
não pode ser inferior a 8 nem superior a 15 dias.

6. Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são 
tidos obrigatoriamente em conta na fundamentação da decisão.

O n.º 1 do artº 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, introduziu 
um novo n.º 3, passando dos n.ºs 3, 4, 5 e 6 da redacção inicial a serem 
os n.ºs 4, 5, 6, e 7, respectivamente.

Nos termos do n.º 2 daquele artº 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, o disposto 
naquele seu n.º 1 tem carácter interpretativo.

É a seguinte a nova redacção:

Artigo 60.º
Princípio da participação

1. A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes 
digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em 
sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos 

pedidos, reclamações, recursos ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou 

acto administrativo em matéria fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indi-

rectos, quando não haja lugar a relatório de inspecção; (1)
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção 

tributária.
2. É dispensada a audição em caso de a liquidação se efectuar com 

base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, 
recurso ou petição lhe for favorável.

3. Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das 
fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é 
dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação 
de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.

4. O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela admi-
nistração tributária em carta registada a enviar para esse efeito para o 
domicílio fiscal do contribuinte.
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5. Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do 
exercício do direito de audição, deve a administração tributária comuni-
car ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua fundamentação.

6. O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, 
não pode ser inferior a 8 nem superior a 15 dias.

7. Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são 
tidos obrigatoriamente em conta na fundamentação da decisão.

Como se vê, o CPPT prevê vários momentos procedimentais, pelo 
que, antes de mais, é necessário precisar qual a preterição de formalidade 
que o Impugnante imputa ao acto impugnado.

Pelos artigos 32.º a 35.º da petição inicial vê -se que o que o Impug-
nante censura é não ter -lhe sido concedida a possibilidade de exercer 
o direito de audiência, sobre o relatório da inspecção: foi comunicado 
ao Impugnante o projecto de relatório da inspecção e, depois de se ter 
pronunciado, foi elaborada a versão final do relatório, com alteração de 
um ponto sobre o qual o Impugnante se havia pronunciado.

Isto é, o que o Impugnante censura é que, depois de se ter pronunciado 
sobre o projecto de relatório e terem sido acolhidas críticas que lhe fez, 
não lhe ter sido dada nova oportunidade de se pronunciar, desta vez 
sobre a versão final do relatório.

Ora, colocada nestes termos a questão do exercício do direito de 
audiência, é manifesto que não houve qualquer violação.

Na verdade, no que concerne ao relatório de inspecção, apenas se 
impõe a audição do interessado antes da sua conclusão [alínea e) do 
n.º 1 deste artº 60.º] e ela foi assegurada, tendo o direito sido exercido 
efectivamente.

Com essa intervenção do Impugnante no procedimento tributário ficou 
concretizado o seu direito de participar no procedimento de inspecção, 
pelo que não havia necessidade de o notificar para exercer de novo esse 
direito em relação à versão final do relatório.

É, aliás, uma solução que se compreende, uma vez que, nos casos em 
que do relatório da inspecção emana uma alteração da matéria tributável, 
o sujeito passivo tem nova oportunidade de intervir no procedimento 
conducente à liquidação, através da possibilidade de pedir a revisão da 
matéria tributável, como sucedeu no caso em apreço.

Diferente desta questão, é a de saber se, na sequência do pedido de 
revisão, era necessário assegurar novamente a audição do Impugnante, 
antes da liquidação, mas não foi essa a questão (isto é, a ilegalidade 
procedimental) imputada ao acto impugnado.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto, a fim de ser apreciada a restante matéria da impugnação, se 
a tal nada obstar.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) A redacção da alínea d) resulta da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, sendo -lhe 
atribuída natureza interpretativa pelo n.º 2 do seu artigo 40.º

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Conhecimento oficioso 
na impugnação judicial da liquidação. Efeitos da sua ve-
rificação. Interrupção da prescrição.

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária não é de conhe-
cimento oficioso no processo de impugnação judicial 
do acto de liquidação, por não consubstanciar vício 
invalidante desse acto, cuja verificação possa conduzir 
à procedência da respectiva impugnação.

 II — Não obstante, a jurisprudência vem admitindo que o 
juiz tome conhecimento da prescrição, na impugnação 
judicial da liquidação, para retirar dela, não a proce-
dência da impugnação e a anulação da liquidação, mas 
a declaração de extinção da instância, por inutilidade 
superveniente da lide.

 III — É imputável ao contribuinte a paragem da execução 
fiscal por ter impugnado e prestado garantia, mas já o 
não é a falta de movimentação da impugnação judicial 
por mais de um ano.

 IV — Mesmo estando o credor impedido de cobrar coerciva-
mente a dívida, naquela circunstância, a paragem da 
impugnação judicial por mais de um ano faz cessar o 
efeito interruptivo resultante da sua dedução.

Processo n.º 1039/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: GALPEDRAS — Indústria Transformadora de Pedras 

de Portugal.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão de 6 de Junho de 

2006 do Tribunal Central Administrativo Sul que, na impugnação judicial 
deduzida por GALPEDRAS – INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
DE PEDRAS DE PORTUGAL, LDA., com sede em Breia, Cardielos, 
Viana do Castelo, contra a liquidação de imposto sobre o valor acres-
centado (IVA) relativo aos anos de 1987, 1988 e 1999, julgou extinta a 
instância, por inutilidade superveniente da lide, após constatar a pres-
crição da obrigação tributária.

Formula as seguintes conclusões:

«a)
A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste tipo 

de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;

b)
O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exigibi-

lidade da dívida é a oposição à execução fiscal;
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c)
A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para se 

conhecer em impugnação  - processo cujo objecto é a legalidade do acto 
tributário – da prescrição da dívida exequenda;

d)
Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto inter-

ruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco mais de 
uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os meios de 
litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, designada-
mente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos os casos 
rapidamente demore o processo mais de um ano...

e)
Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução parada 

por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por ter sido 
utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo garantia 
ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve ser decla-
rada prescrita;

f)
Acresce que esta interpretação conduz a que, num caso em que fique 

suspenso o procedimento por infracção (criminal ou contra -ordenacional) 
tributária, à espera da decisão em processo de impugnação não faz 
sentido que este venha a extinguir -se por prescrição quando a execução 
ficou à espera da decisão sobre a relação jurídica tributária;

9)
A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais evidente 

quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos como a 
“isenção de garantia” e a “caducidade de garantia”;

h)
Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do confronto 

entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não prescre-
veria) e os que não prestaram garantia (cuja dívida poderia prescrever) 
porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar é entre os 
que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema legal (ou 
judicial) vigente estes últimos e castigando os que cumpriram (embora 
não concordando com a interpretação da lei);

i)
Assim, no caso, sub judice, em que foi instaurada execução mas esta 

se encontra parada, à espera de resolução do processo de impugnação 
não deveria o TCAS ter decidido a extinção do presente processo por 
prescrição;

j)
Ao fazê -lo, interpretou incorrectamente os preceitos legais aplicáveis, 

designadamente os artigos 34° do CPT, 48 e 49º da LGT e 204° do CPPT, 
e aplicando indevidamente a alínea e) do art. 287° do CPC.

Assim, deverá ser anulada a douta decisão recorrida procedendo -se ao 
julgamento do recurso interposto da sentença do tribunal de 1ª instância 
que julgara a impugnação procedente».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento.
«Com efeito a possibilidade de conhecimento da prescrição da dívida 

tributária, em processo de impugnação judicial, não como fundamento 
desta, já que não se refere à legalidade da liquidação, mas em termos 
da inutilidade superveniente da lide, constitui jurisprudência uniforme 
deste Supremo Tribunal Administrativo, sendo certo que a recorrente 
não apresenta argumentação nova e relevante que ponha em causa aquela 
jurisprudência (vide, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 31.05.2006, processo 156/06 e de 09.02.2005, pro-
cesso 939/04).

Alega ainda a recorrente que estando a execução parada, por, exis-
tindo garantia ou penhora, o contribuinte ter utilizado um dos meios 
processuais que conduzem à respectiva suspensão, nomeadamente como 
no caso subjudice impugnação, aquela paragem deverá ser considerada 
imputada ao mesmo contribuinte, não podendo a obrigação tributária 
prescrever.

Mas também aqui não lhe assiste razão.
É certo o art. 255º, nº 1 do Código de Processo Tributário dispõe que 

a reclamação graciosa, a impugnação judicial (apresentada em 1992) e o 
recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda 
suspendem a execução até à decisão do pleito, facto que será imputável 
ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal 
de prosseguir com ela.

Porém, como se refere no Acórdão desta secção de 23.05.2005, pro-
cesso 116/05, (relator Conselheiro Jorge Lopes de Sousa), in www.
dgsi.pt «se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem 
do processo de impugnação judicial, por período superior a um ano, 
por motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -á a contar 
o prazo de prescrição, acrescido do período de tempo que decorreu 
antes da instauração da execução fiscal, pois, a paragem do processo 
de execução fiscal derivada da pendência da impugnação judicial não 
pode ser imputada ao contribuinte se não é a este imputável a paragem 
deste último processo».

No caso, e como resulta dos autos — vide probatório a fls. 324 — a 
paragem do processo de impugnação por mais de um ano não é impu-
tável ao contribuinte».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
Vem provado o seguinte:

«a)

Até 31 de Dezembro de 1988, a impugnante encontrava -se tributada 
pela Repartição de Finanças de Viana do Castelo em Contribuição 
Industrial – Grupo A, pelo exercício da actividade de “Fabricação de 
cantarias e outros artigos” – CAE 3699.5.0.
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b)
A impugnante dedica -se igualmente à extracção de granito e rochas 

afins.
c)

Em termos de IVA encontra -se enquadrada no regime normal de 
periodicidade mensal.

d)
Em 5 de Julho de 1991, a impugnante foi objecto de uma visita de 

fiscalização levada a cabo pelos Serviços de Fiscalização Tributária da 
Direcção de Finanças de Viana do Castelo.

e)
Dessa acção inspectiva foi elaborado o Relatório que consta de fls. 228 

a 248 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

f)
Tal acção foi antecedida de uma outra cujo Relatório consta de fls. 210 

a 227 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

g)
No Relatório referido na alínea a) ficou, entre o mais, exarado o 

seguinte:
“Conclusões:
1. Pelo que atrás ficou relatado resulta que a empresa “Galpedras 

– Indústria Transformadora de Pedras de Portugal, Limitada”, (...) não 
possui, ou se possui não facultou,

1.1. indicadores sobre a matéria prima extraída das suas pedreiras;
1.2. Sectorização dos custos, nomeadamente quanto aos gastos efec-

tuados nas pedreiras
2. Tendo -se verificado mais as seguintes anomalias:
2.1. Deficiente contabilização da movimentação da matéria -prima 

(subsidiária);
2.2. Índices de rentabilidade díspares e muito abaixo dos normais 

obtidos na actividade desenvolvida, dada a sua dimensão;
2.3. Consumos anormais de matéria -prima face à produção (ven-

das);
2.4. Falta de documentos de transporte em arquivo (guias de remessa 

e acompanhamento) que poderiam ter titulado transmissões de bens que 
posteriormente não foram facturados.

3. Por todos estes factores reunidos ressalta que existe um evidente 
propósito em ocultar elementos, como o fim de não evidenciar a verda-
deira produção da empresa, pelo que se procedeu à correcção das vendas 
seguindo o método de aplicação dos rácios respeitantes à actividade e 
aplicados ao valor obtido para a formação do preço dos produtos”.

h)
Os agentes fiscalizadores, nos cálculos a que procederam tomaram 

em consideração uma percentagem de desperdícios de 25 % e fizeram -na 
incidir sobre o produto acabado.

i)
A taxa de desperdícios da impugnante é, pelo menos, de 50 % e a 

generalidade dos mesmos não é comercializada.

j)

k)
Em resultado destas conclusões, os serviços da administração fiscal 

organizaram o processo administrativo para apuramento do imposto 
sobre o valor acrescentado com recurso a métodos indiciários.

l)
A impugnante foi notificada, em 7 de Outubro de 1991, para pagar o 

IVA apurado com referência aos anos de 1987, 1988 e 1989, nos mon-
tantes de 3.969.083$00; 4.522.212$00 e 25.229.671$00, respectivamente 
e correspondentes juros compensatórios de 3.709.114$00, 3.035.083$00 
e 10.934.050$00, respectivamente.

m)
Em 4 de Novembro de 1991, a impugnante apresentou reclamação 

contra a liquidação nos termos do art. 84° do Código de Processo Tri-
butário.

n)
Tal reclamação foi desatendida tendo o Presidente da Comissão de 

Revisão fixado os valores de imposto originariamente liquidados.

o)
A presente impugnação foi instaurada em 14.09.1992 — cfr. carimbo 

aposto na 1ª página da p.i..
p)

Por sentença proferida em 20.12.1993, foi declarada a caducidade do 
direito de impugnar — cfr. fls. 158 e v°.

q)
Dessa sentença a impugnante interpôs recurso para o STA, o qual foi 

motivado e admitido — cfr. fls. 160 a 169.

r)
Os autos subiram ao STA e o recurso foi tramitado até ficar concluso 

para julgamento em 9.12.1994 — cfr. fls. 173 a 178.

s)
O processo foi inscrito para julgamento por despacho do Exm° Con-

selheiro Relator exarado em 5.6.1996 — vd. fls. 178 v°.

t)
Em 26/06/1992 foi instaurado processo de execução 

n° 234819920101532.0 para cobrança coerciva de dívidas provenien-
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tes de IVA dos anos de 1987, 1988 e 1989, cujas liquidações estão 
impugnadas nestes autos — vd. fls. 308, 312 e 313/314).

u)
Em 02.07.1992 foi efectivada a citação da executada (fls. 308, 312, 

314 e 315).
v)

Em 13.10.1992 foi feita a penhora referida a fls. 308 e 312 e forma-
lizada no auto de fls. 316 -318.

x)
Em 16/10/1992 foi decretada a suspensão da execução até à resolução 

da impugnação — fls. 308, 312 e 317».
3.1. A primeira questão que a recorrente nos submete é a de saber 

se a prescrição é ou não fundamento de impugnação judicial e se pode 
aí ser oficiosamente conhecida, sendo que a sua propensão vai para a 
resposta negativa.

O acórdão recorrido entendeu que é «efectivamente possível a apre-
ciação da prescrição da obrigação tributária em sede de impugnação», 
vindo a declarar «a obrigação tributária em causa prescrita, com todas 
as consequências legais, v. g. relativamente a eventual execução fiscal 
instaurada e, consequentemente, julgo(u) extinta a instância por inuti-
lidade superveniente da lide à luz do disposto no art.º 287º, alínea e) 
do C.P.C.».

A jurisprudência deste Tribunal sempre entendeu que a prescrição 
da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício 
invalidante desse acto e que, por isso, não serve de fundamento à res-
pectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso.

Aconteceu que, aquando da entrada em vigor do decreto -lei nº 398/98 
de 17 de Dezembro, pendia nos tribunais relevante número de impugna-
ções judiciais relativas a impostos abolidos cuja respectiva obrigação se 
mostrava prescrita por força da aplicação do regime do seu artigo 5º nº 
2. Não obstante, e por razões várias – designadamente, por o competente 
órgão da Administração tardar a apreciar a questão – nas respectivas 
execuções fiscais não fora declarada essa prescrição.

Neste circunstancialismo, o Tribunal, sem abjurar da doutrina até 
então seguida, que assim se mantém sólida, não viu obstáculo em ad-
mitir que pudessem, nos processos de impugnação judicial, retirar -se 
os devidos efeitos da prescrição da dívida emergente das liquidações 
aí discutidas, tendo em vista a declaração de extinção da instância por 
inutilidade superveniente da lide. Isto porque, achando -se prescrita a 
obrigação tributária, não havia, para o impugnante, interesse nenhum 
em continuar a discutir o acto de liquidação que a originara, pois que o 
respectivo cumprimento não podia mais ser -lhe exigido. Ou seja, o acto 
tributário era inconsequente, o que tornava inconsequente também a sua 
discussão e eventual declaração de nulidade ou anulação.

Mas não se disse que se tratava de decretar oficiosamente a prescrição 
no processo de impugnação judicial, retirando dela todos os efeitos jurí-
dicos que comporta; mas só de atender, naquele processo, à prescrição, 
extraindo dela os reflexos incidentes na lide impugnatória.

É com este limitado sentido que deve entender -se a jurisprudência 
do Tribunal.

Jurisprudência que nem por o seu nascimento estar marcado por um 
preciso circunstancialismo histórico perdeu, hoje, validade, pelo que 
ainda agora se mantém.

E, deste modo, o acórdão recorrido não infringiu a lei ao declarar 
extinta a instância, na impugnação judicial, por inutilidade superveniente 
da lide, face à constatada prescrição da obrigação emergente do acto de 
liquidação em disputa.

Improcedem, pelo exposto, as três primeiras conclusões das alegações 
de recurso.

3.2. Nas demais conclusões das suas alegações a recorrente discorda 
de que, achando -se a execução fiscal parada «à espera de resolução do 
processo de impugnação», por imposição legal, a obrigação prescreva. 
O entendimento encerra, para a recorrente, efeitos perversos, e constitui 
uma solução desproporcionada.

Note -se, antes de mais, que quando a recorrente alude, na conclu-
são d), à redução do prazo de prescrição «de forma drástica, ao longo 
de pouco mais de uma década», não está a queixar -se da decisão judi-
cial recorrida, mas a referir -se a opções legislativas cuja bondade aos 
tribunais não compete avaliar. E, quando aponta a «impossibilidade 
de resolver todos os casos rapidamente», parece reportar -se aos meios 
disponíveis, que é questão do âmbito do legislativo e do executivo, que 
não do judicial.

Ainda nas conclusões f) e g) a recorrente não critica a decisão judicial, 
parecendo, antes, poder concluir -se do que alega que a Administração 
está em situação de desvantagem considerando, por um lado, a panóplia 
de garantias atribuídas aos contribuintes e, por outro, os limites legais 
à sua actuação.

A respeito deste tema, a jurisprudência do Tribunal tem sido firme 
na afirmação segundo a qual «a paragem da execução por motivo de 
suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução da impugnação 
judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão 
da execução fiscal de prosseguir com ela (art. 255.º, n.º 1, do C.P.T.). No 
entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem 
do processo de impugnação judicial, por período superior a um ano, por 
motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -á a contar o prazo de 
prescrição acrescido do período de tempo que decorreu antes da instau-
ração da execução fiscal, pois a paragem do processo de execução fiscal 
derivada da pendência da impugnação judicial não pode ser imputada ao 
contribuinte se não é a este imputável a paragem deste último processo» 
– acórdão de 23 de Fevereiro de 2005 no processo nº 116/05.

É, pois, verdade que, como afirma a recorrente, foi a recorrida quem 
lançou mão de um meio processual que impôs a paragem da execução 
fiscal, paragem que, consequentemente, só a si se pode imputar, devendo 
inocentar -se a Administração Tributária.

Mas já não é verdade que possa atribuir -se à recorrida a responsabi-
lidade por o prazo de prescrição ter retomado o seu curso, por força da 
paragem, por mais de um ano, da impugnação judicial, e da disposição 
do nº 3 do artigo 34º do Código de Processo Tributário, aplicável ao 
caso.

A esta paragem do processo por mais de um ano (entre 9 de Dezem-
bro de 1994 e 5 de Junho de 1996 – alíneas r) e s) da matéria de facto 
assente) é a recorrida de todo alheia.
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E nem pode dizer -se que assim se premeia o contribuinte que lance 
mão de «todos os meios de litigância» e que, com isso, consegue alcançar 
a prescrição da sua obrigação fiscal (conclusão d)). Estamos a falar de 
meios que o legislador entendeu pôr à disposição dos contribuintes, 
cujo uso só por isso é legítimo. A responsabilidade pela paragem dos 
processos, administrativos ou judiciais, por mais de um ano, e por 
facto não imputável ao contribuinte, só ao Estado pode ser assacada. 
E o resultado de tal paragem é consequência da opção do legislador. 
Note -se que o que está em causa não é a demora dos processos pela 
sua complexidade, ou pelo modo (porventura abusivo) como o contri-
buinte neles intervém, mas a sua paragem «por facto não imputável ao 
contribuinte durante mais de um ano».

Em súmula, o Tribunal recorrido, ao julgar que o prazo de prescrição 
interrompido voltara a correr após um ano de paragem, por motivo não 
imputável à recorrida, da impugnação, apesar de a lei impedir o pros-
seguimento da execução, interpretou e aplicou correctamente a lei, não 
ofendendo, designadamente, nenhuma das disposições apontadas pela 
recorrente – os artigos 34º do Código de Processo Tributário, 48º e 49º 
da Lei Geral Tributária, 204º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, e 287º alínea e) do Código de Processo Civil.

Face à improcedência dos fundamentos do recurso, é de manter a 
decisão impugnada.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, manter o aresto impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Acto de liquidação. Revisão oficiosa. Impugnação judicial. 
Juros indemnizatórios. Prazo. Termo inicial.

Sumário:

 I — A revisão oficiosa dos actos de liquidação é susceptível 
de ser provocada pelo interessado, dentro do respectivo 
prazo, com fundamento em qualquer erro, de facto ou 
de direito, imputável à administração.

 II — Pedida a revisão oficiosa do acto de liquidação e vindo 
o acto a ser anulado, mesmo que só na impugnação 
judicial do indeferimento daquela revisão, os juros in-
demnizatórios são devidos depois de decorrido um ano 
após a iniciativa do contribuinte, e não desde a data do 
desembolso da quantia liquidada.

Processo n.º 1040/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Change Partners, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – CHANGE PARTNERS, SGPS, SA, com sede no Porto, veio impug-
nar judicialmente o despacho de indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação de emolumentos notariais, praticado 
pelo Director Geral dos Registos e Notariado, com fundamento na 
inconstitucionalidade da norma que impõe aquele pagamento ou por 
violação do artigo 10.º da Directiva n.º 69/335/CEE do Conselho de 
17 de Julho de 1969.

Por sentença de 20 de Outubro de 2005 do Mmo. Juiz do TAF do 
Porto foi a impugnação julgada procedente e, em consequência, anulado 
o despacho impugnado e condenada a entidade liquidadora a proceder à 
devolução da quantia paga a título de emolumentos notariais, acrescida 
de juros indemnizatórios, nos termos do artigo 43.º da LGT, contados 
desde a data do pagamento até à data da emissão da respectiva nota de 
crédito a favor da impugnante.

Inconformada com tal decisão, dela vem a representante da Fazenda 
Pública interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

a) A douta sentença recorrida julgou procedente a impugnação da 
liquidação em causa, determinando a restituição da importância paga 
bem como juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento 
até integral restituição.

b) A liquidação anulada corresponde ao pagamento efectuado pela 
recorrida, em 12 de Outubro de 2000, de emolumentos devidos pela 
inscrição no ficheiro central de pessoas colectivas, por aumento de 
capital.

c) A recorrida apresentou, em 08.04.2002, um pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação de emolumentos.

d) A douta sentença entendeu que os juros indemnizatórios, no caso, 
são contabilizados desde a data do pagamento até integral pagamento.

e) O presente recurso é limitado à condenação no pagamento de juros 
contados desde a data da liquidação dos emolumentos.

f) Está em causa uma situação de pedido de revisão oficiosa, ao abrigo 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT.

g) Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, os juros são 
contabilizados a partir de um ano após o pedido de revisão oficiosa.

h) A recorrida apresentou o pedido de revisão oficiosa em 
08.04.2002.

i) Só após o decurso de um ano sobre a data de 08.04.2002 tem início 
a contagem dos juros indemnizatórios.

j) A tese da recorrente Fazenda Pública louva -se de jurisprudência 
unânime do Venerando Supremo Tribunal Administrativo.

k) A douta decisão recorrida violou a alínea c) do n.º 3 do artigo 43.º 
da LGT.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso merece provimento.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se apurada a seguinte matéria de facto:
a) Em 30/11/2000, por ocasião de uma inscrição no registo comercial 

de um aumento do seu capital social de € 50.000 para € 7.480.000, ou-
torgada no 6.º Cartório Notarial do Porto, em 12 de Outubro de 2000, 
a impugnante pagou na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
a quantia de Esc. 4.030.144$00 (€ 20.102,27) correspondente a emolu-
mentos devidos pela inscrição no ficheiro central de pessoas colectivas 
do referido aumento de capital.

b) Em 08/04/2002 a impugnante apresentou um pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação de emolumentos notariais no montante 
de Esc. 4.030.144$00 (€ 20.102,27).

c) Por despacho do Sr. Director Geral dos Registos e Notariado, 
de 07/10/2002, foi indeferido o pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação de emolumentos notariais formulado pela impugnante, e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e 
legais efeitos.

d) Em 24/10/2002 a impugnante deduziu a presente impugnação.
III – Como se extrai das conclusões das respectivas alegações, o 

presente recurso é limitado à condenação da entidade liquidadora dos 
emolumentos no pagamento de juros indemnizatórios contados desde 
a data do pagamento daqueles.

Na sentença recorrida, o Mmo. Juiz “a quo” decidiu que a ora recor-
rida teria direito a juros indemnizatórios, nos termos do art.º 61.º, n.º 3 
do CPPT, ou seja, contados desde a data do pagamento até à data da 
emissão da respectiva nota de crédito.

Vejamos. Estabelece o n.º 1 do art.º 43.º da LGT que são devidos 
juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de 
que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido, sendo estes contados desde a data do pagamento 
indevido, nos termos do art.º 61.º, n.º 3 do CPPT.

Porém, para os casos em que o interessado não tenha reclamado 
nem impugnado no prazo legal, e, mais tarde, venha a pedir a revisão 
do acto tributário, rege o n.º 3 do art.º 43.º da LGT: são devidos juros 
indemnizatórios quando a revisão do acto tributário por iniciativa do 
contribuinte se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se 
o atraso não for imputável à administração tributária.

Como se acentua no acórdão de 24/5/06 desta Secção no pro-
cesso 1155/05, «Aqui, há, portanto, uma restrição, justificada pela inércia 
do interessado, que podendo ter obtido anteriormente a anulação do acto, 
nada fez, desinteressando -se temporariamente da recuperação do seu 
dinheiro. O direito a juros indemnizatórios é menos extenso, contando -se 
eles só passado um ano após o seu pedido, decerto por se considerar que 
todo o tempo decorrido desde o desembolso até esse pedido correu por 
conta do contribuinte que não reclamou nem impugnou, e que um ano 
é o prazo razoável para a Administração decidir o pedido de revisão e 
executar a sua decisão, quando favorável ao contribuinte.

Repare -se que, sendo a iniciativa da revisão da Administração, de 
acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, também os juros 
indemnizatórios se não contam a partir do desembolso, o que se justifica, 
do mesmo modo, pela inércia do interessado.».

A interpretação contrária defendida na sentença recorrida – nascido 
o direito aos juros, por a revisão ter ocorrido mais de um ano depois 

do pedido, estes contam -se desde a data do pagamento indevido até ao 
respectivo reembolso, nos termos do n.º 3 do art.º 61.º do CPPT – de 
facto não colhe.

É que, como se deixou dito no aresto citado, «Esta argumentação 
admite, pois, que, sendo a revisão feita por iniciativa do contribuinte 
e antes de um ano após o seu pedido, não haja, muito simplesmente, 
direito a juros indemnizatórios, apesar de ter ocorrido um erro imputável 
aos serviços e dele ter resultado um desembolso indevido, ou superior 
ao devido.

Daí que não pareça coerente pretender que, se a Administração não 
devolver o quantitativo indevidamente pago dentro do ano seguinte ao 
pedido do interessado, os juros se contam desde o desembolso, sob pena 
de violação dos artigos 2.º e 22.º da Constituição.

Se assim fosse, inconstitucional seria, por maioria de razão, a por si 
aceite inexistência do direito aos juros no caso em que o interessado 
obtém a restituição dentro do ano seguinte ao do seu pedido de revisão.

(…)
É que, se a lei constitucional impõe ao Estado a obrigação de reparar 

os danos causados pelos seus actos ilegais, não proíbe que a lei ordiná-
ria estabeleça limites, designadamente, conexionados com a maior ou 
menor diligência do lesado, não premiando a inércia daquele que, por 
assim dizer, se torna co -responsável pela produção dos danos quando, 
dispondo de meios para lhes pôr termo, se não socorre deles, permitindo 
o seu incremento.

Daí que não se vislumbre, nesta interpretação do artigo 43.º, n.º 3, 
alínea c) da LGT, limitação «de forma desproporcionada e injustificável 
do direito fundamental dos particulares a serem integralmente ressarci-
dos pelos danos causados pelos actos estaduais ilícitos», violadora dos 
artigos 2.º e 22.º da Constituição.»

Pode pôr -se a questão de que, no caso em apreço, a recorrida, não 
obstante ter requerido a revisão do acto tributário, se viu forçada a re-
correr ao tribunal face ao indeferimento daquele seu pedido por parte 
da Administração.

Também aqui, «à semelhança do interessado cujo pedido de revisão 
teve desfecho favorável ditado pela Administração decorrido mais de 
um ano, também aquele a quem só foi dada razão no tribunal passado 
esse tempo são devidos os mesmos juros. É que, em qualquer dos casos, 
a demora de mais de um ano é imputável à Administração: ou porque 
tardou a decidir, ou porque decidiu em desfavor do contribuinte, vindo 
a mostrar -se, em juízo, que devia ter decidido ao contrário» (v. acórdão 
de 2/11/06, no processo 604/06, desta Secção).

Donde se conclui que, pedida a revisão oficiosa do acto de liquidação 
e vindo o acto a ser anulado, ainda que só na impugnação judicial do 
indeferimento daquela revisão, os juros indemnizatórios são devidos 
apenas depois de decorrido um ano após a iniciativa do contribuinte, e 
não desde a data do desembolso da quantia liquidada.

É esta a posição maioritária deste Tribunal, expressa em inúmeros 
acórdãos (v. acórdãos de 17/5/06, de 24/5/06, de 28/9/06, de 2/11/06 e 
de 15/11/06, proferidos nos processos 16/06, 1155/05, 679/06, 604/06 
e 28/06, entre outros), e que aqui mais uma vez se segue.

A sentença recorrida que não seguiu, quanto a esta questão, o mesmo 
entendimento, não pode, por isso, manter -se nesta parte.
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IV – Termos em que, face ao exposto, acordam, em conferência, os 
Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sen-
tença recorrida no segmento em que julgou serem devidos juros indem-
nizatórios desde a data do pagamento dos emolumentos (30/11/2000), 
declarando que tais juros são apenas devidos a partir de um ano após 
o pedido de revisão formulado pela ora recorrida, ou seja, a partir de 
8/4/2003.

Custas pela recorrida, na medida do seu decaimento, apenas na 
1.ª instância.

Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-
dão de Pinho (vencido nos termos de declaração de voto junta) — Pi-
menta do Vale.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O artigo 43.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária dispõe que “são devidos 

juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de 
que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido”.

E o seu n.º 3, alínea c), preceitua serem também devidos os mesmos 
juros “quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte 
se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se o atraso não 
for imputável à administração tributária”.

O artigo 78.º da mesma lei regula a “revisão dos actos tributários”, 
prevendo duas modalidades: por iniciativa do sujeito passivo, no prazo de 
reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade; 
ou por iniciativa da administração tributária (revisão oficiosa), no prazo 
de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não 
tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

Todavia, o n. ° 6 do mesmo preceito prevê a revisão oficiosa a pedido 
do contribuinte.

E é a esta que se refere a dita alínea c).
Na verdade, aquela primeira modalidade de revisão do acto confunde-

-se ou equivale à reclamação graciosa pelo que está desde logo incluída 
no referido n.º 1 do artigo 43.º.

Assim, só há lugar a juros indemnizatórios, nos termos daquela 
alínea c), se a Administração não efectuar a revisão no prazo de um 
ano após o pedido do contribuinte, salvo se o atraso não for imputável 
àquela.

O que significa, desde logo, que, naquela segunda modalidade de 
revisão  - por iniciativa da Administração Tributária  - e não havendo 
“iniciativa do contribuinte”, só são devidos juros do tipo em causa nos 
termos da alínea b) do n.º 3.

O que bem se compreende se se atentar em que a Administração 
procedeu de motu próprio, reconhecendo o erro imputável aos serviços 
e efectuando a revisão pelo que, ante a inércia do contribuinte, não lhe 
devem ser atribuídos quaisquer juros não obstante a sua razão de ser 
intrínseca  - a compensação àquele pelo desapossamento de quantias 
pecuniárias legalmente indevidas  - se a respectiva nota de crédito for 
processada até ao 30.º dia posterior à decisão.

Quando o contribuinte peça a “revisão oficiosa”, mesmo assim, não 
são devidos juros se a Administração efectuar a revisão no prazo de um 
ano, salvo atraso imputável à própria Administração.

Temos, assim, que aquela alínea c) só se aplica quando a Administra-
ção proceda à revisão oficiosa “por iniciativa do contribuinte”.

Se este a pede mas a Administração não a efectua, sendo determinado 
o pagamento de juros na consequente impugnação judicial, a situação cai, 
logo literalmente, na alçada do n.º 1 do artigo 43.°, que não da predita 
alínea c) uma vez que foi naquele meio processual que se determinou 
a existência de erro imputável aos serviços.

E tanto assim é que o artigo 100.º da LGT, regulando os “efeitos 
da decisão favorável ao sujeito passivo”, e impondo à Administração 
a “imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação, 
objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemniza-
tórios”, nem sequer se refere à revisão  - tão raros serão, aí, os casos 
da atribuição de juros indemnizatórios  - mas apenas à “reclamação, 
impugnação judicial ou recurso”.

Nem pode argumentar -se contra a tese exposta dizendo -se que, assim, 
em lugar de deduzirem impugnação judicial ou reclamarem graciosa-
mente, os contribuintes esperariam pelo último dia do dito prazo de 
quatro anos para pedirem a revisão oficiosa, tendo então direito a receber 
os respectivos juros indemnizatórios.

É que tal só se verifica se a Administração não proceder à revisão no 
prazo de um ano  - salvo sempre atraso que lhe não seja imputável  - o 
que, no entendimento legal, constitui o lapso temporal necessário e 
suficiente para o efeito.

Assim, se o contribuinte pedir a revisão oficiosa, ainda que naquele 
último dia do prazo, em lugar de impugnar ou reclamar no prazo de 90 
dias, não receberá quaisquer juros se a Administração fizer a revisão 
no prazo de um ano.

Se a não fizer, pagará juros mas... sibi imputet.
Por outro lado, o artigo 43.º da Lei Geral Tributária  - salva a situação 

prevista na alínea b) do n.º 3  - apenas regula o direito a juros indemni-
zatórios, isto é, as situações em que eles são devidos e a respectiva taxa.

A definição do período temporal respectivo e o seu pagamento fo-
ram relegados para o Código de Procedimento e Processo Tributário 
artigo 61.º.

Estabelecendo o seu n.º 3 que os “juros serão contados desde a data 
do pagamento do imposto indevido até à data da emissão da respectiva 
nota de crédito”.

Sem que se faça aí qualquer distinção entre impugnação judicial, 
reclamação graciosa ou revisão.

É, assim, de concluir que, não procedendo a Administração à revisão 
oficiosa pedida pelo contribuinte, ou seja, indeferido o pedido, e esta-
belecido serem devidos juros indemnizatórios na sequente impugnação 
judicial, estes serão contados nos termos do predito n.º 3 do artigo 61.º 
do CPPT: “desde a data do pagamento do imposto indevido até à data 
da emissão da respectiva nota de crédito”.

Cfr., aliás, no sentido exposto, os acórdãos do STA de 11 de Maio de 
2005 recurso n.º 319/05 e de 1 de Junho de 2005 recurso n.º 249/05.

Brandão de Pinho.
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Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Imposto automóvel. Liquidação. Anulação. Execução do jul-
gado. Nova liquidação.

Sumário:

 I — Anulado integralmente, por sentença judicial transitada 
em julgado, um acto de liquidação de imposto automó-
vel, por desconformidade da lei aplicada com o direito 
comunitário, cumpre à Administração, na execução 
desse julgado, restituir todo o imposto pago, acrescido 
de juros indemnizatórios.

 II — Sob pena de incorrer na mesma ilegalidade que levou 
à anulação do acto de liquidação e, ainda, em ofensa 
do caso julgado, a Administração não pode proceder a 
nova liquidação, propondo -se executar o julgado me-
diante a restituição ao contribuinte de um quantitativo 
correspondente à diferença entre o imposto pago e o 
agora liquidado.

 III — Para que seja possível uma nova liquidação de im-
posto automóvel respeitadora do caso julgado há -de ela 
fundar -se num quadro normativo diverso daquele que a 
sentença considerou contrário à lei comunitária.

 IV — A nova liquidação não poderá apoiar -se num quadro 
normativo diverso se ele só depois do facto tributário 
entrou em vigor.

 V — A norma do artigo 95.º do Tratado de Amesterdão não 
é, só por si, capaz de servir de fundamento legal a um 
acto de liquidação.

Processo n.º 1042 -06 -30.
Recorrente: António Razão de Sá.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. ANTÓNIO RAZÃO DE SÁ, residente em Barroselas, Viana do 

Castelo, recorre da sentença de 14 de Novembro de 2005 do Mmº. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que negou provimento 
à «Execução de Sentença para pagamento de quantia certa, contra o 
Director da Alfândega de Viana do Castelo».

Formula as seguintes conclusões:

«1.
Na execução do julgado anulatório, a AT deve reintegrar totalmente 

a ordem jurídica violada.
2.

O caso julgado administrativo de decisão anulatória abrange a esta-
tuição judicial dos efeitos jurídicos (sua extensão e natureza) feita pela 
sentença e a causa de ilegalidade julgada procedente.

3.
Respeitando a ilegalidade ao conteúdo jurídico do acto tributário, 

como é o caso, nunca a AT o poderá renovar, sem entrar em ofensa do 
caso julgado constituído sobre a decisão anulatória.

4.
Numa hipótese de unicidade da causa de ilegalidade do acto tribu-

tário (violação do art. 90.º do TR, pelo DL n.º 40/93), como é o caso, 
nunca se poderá configurar uma situação de cindibilidade do conteúdo 
do acto tributário e, por isso, também não pode ocorrer a renovação 
parcial do acto.

5.
A sentença anulatória preferida no processo de impugnação a que o 

de execução correu por apenso considerou que a liquidação era ilegal, 
anulou -a, julgou a impugnação procedente, a qual incluía os pedidos de 
anulação do acto, a restituição integral do imposto pago e o pagamento de 
juros. Como a pretensão foi aí julgada procedente, sem qualquer reserva 
ou declaração de parcial improcedência, tem que ser entendido que a AT 
também foi condenada ao pagamento não só de juros indemnizatórios, 
mas também à restituição integral do IA.

6.
Face a tal decisão, a Alfândega de Braga está obrigada a efectuar a 

reintegração da ordem jurídica violada pelo acto de liquidação anulado, 
devendo praticar os actos e operações materiais necessárias a tal rein-
tegração dentro dos limites do respeito pelo caso julgado pela referida 
decisão judicial.

Ao não proceder ao cumprimento da sentença, pretendendo redefinir 
a situação do impugnante em moldes diferentes daqueles que dela re-
sultaram e procedendo a nova liquidação na qual conclui que não haver 
lugar à devolução do IA porque, no acto do pagamento, já foi pago menos 
imposto do que o que devia ter sido pago (ou que só deve restituir uma 
parte do imposto pago), a AT praticou um acto nulo.

7.
Como a dimensão jurídica violada pelo acto de liquidação impugnado 

respeitava ao seu próprio conteúdo e não aos seus aspectos formais ou 
procedimentais, estando -se, assim, perante uma ilegalidade material ou 
substancial, e não perante uma ilegalidade instrumental ou procedimen-
tal, era à AT vedado renovar o acto anulado. Assim, ele é nulo.

8.
A decisão transitada em julgado e preferida no processo de impug-

nação determinou a anulação do acto tributário no montante impug-
nado, bem como o reconhecimento do direito do impugnante aos juros 
indemnizatórios.

Em vez de dar execução ao assim decidido, a Alfândega procedeu a 
nova liquidação onde retém o imposto pago, alegando que o impugnante 
pagou menos imposto do que o que devia ter pago. Este novo acto de 
liquidação teve por base a pretensa aplicação directa do art. 90.° do 
TR, considerando, para esse efeito, a depreciação comercial do veí-
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culo e a aplicação proporcional do imposto, tomando por base valores 
constantes de revistas que constituem referência no sector e até sem 
a intervenção dos membros da comissão de avaliação, imposta pela 
Portaria n.° 1.291/2001.

Recorreu, assim, a critérios subjectivos, não fixados na lei, o que 
colide frontalmente com o âmbito de caso julgado.

8.
O acto de liquidação da AT – que a sentença recorrida considerou dar 

execução à sentença proferida no processo de impugnação, nada havendo 
a condenar à mesma – é um acto nulo, por contrariar o disposto no n.° 3 
dos arts. 103.º e 106.° da CRP, 100.º da LGT, no seguimento do disposto 
nos arts. 95.° e 96.° da LPTA e do DL n.° 256 -A/77, de 17/6.

9.
A sentença recorrida, por errada aplicação ou interpretação, violou, 

nomeadamente, o disposto nos arts. 98.° n.° 4 do CPPT, 100.° da LGT, 
659.° e 673.° do CPC, 103.° n.° 3 e 106.° n.° 3 da CRP e a jurispru-
dência deste STA, designadamente a firmada no seu ac. de 26.06.2002, 
proferido no proc. n.° 0502/02.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso e revogada a 
sentença recorrida (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de pa-

recer que o recurso merece provimento, de acordo com a jurisprudência 
tirada em casos semelhantes.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provado o seguinte:

«1.
Em 11/04/2001, o Autor efectuou uma aquisição intra -comunitária 

de um veículo automóvel da marca Mercedes -Benz, modelo E 290 T, 
com 2874 cc de cilindrada e cuja primeira matrícula datava de Julho 
de 1996;

2.
Na mesma data foi apresentada a Declaração de Veículo Ligeiro 

(DVL) onde se declara como valor de aquisição € 16.361,34;

3.
Em 16/04/2001, foi pago pelo Autor a quantia de € 8.964,80 a título 

de Imposto Automóvel;
4.

Em 06/07/2001, o Autor apresentou uma Impugnação Judicial me-
diante a qual impugnou a liquidação de imposto automóvel referida 
no ponto anterior, por considerar que a mesma violava o direito co-
munitário;

5.
Em 15/11/2004, foi proferida sentença que considerou, o método de 

cálculo do imposto automóvel liquidado, ilegal por violar norma de 
hierarquia superior, anulando a liquidação então impugnada;

6.
Na mesma sentença, foi reconhecido ao Autor a percepção de juros 

indemnizatórios contados desde o pagamento da liquidação até à emissão 
da nota de reembolso;

7.
A referida sentença transitou em julgado a 02/12/2004;

8.
A 03/12/2004, foi o Autor notificado da decisão da Alfândega res-

peitante à execução de sentença, por ofício datado de 29/11/2004, que 
se encontra junto aos autos e aqui se dá como por reproduzido para 
todos os efeitos legais;

9.
Em 24/01/2005, foi interposta a presente acção de execução de sen-

tença».
3.1. Os fundamentos do presente recurso jurisdicional são, no essen-

cial, os mesmos do processo nº 1281/05, no qual foi proferido acórdão 
em 5 de Abril do passado ano, relatado pelo mesmo juiz que ainda desta 
vez desempenha essa função.

Aliás, são de igual teor as cinco primeiras conclusões da alegação 
do recorrente.

Assim, e porque não há razão para alterar a orientação seguida na-
quele acórdão, que está longe de constituir jurisprudência isolada (o 
aresto enfileirava já na corrente iniciada pelo de 26 de Junho de 2002 
no processo nº 502/02  - invocado, aliás, quer pelo recorrente, quer 
pelo Ministério Público  - e seguiu -o de perto), transcrevemos, com as 
alterações necessárias, o que então se escreveu.

3.2. A questão a apreciar é a de definir se, anulada, mediante decisão 
judicial transitada em julgado, uma liquidação de IA devido pela introdu-
ção no consumo, em Abril de 2001, de um veículo automóvel usado, com 
reconhecimento de serem devidos ao impugnante juros indemnizatórios, 
pode a Administração Fiscal, na execução do julgado, restituir ao im-
pugnante, não a totalidade do imposto pago, acrescido dos falados juros, 
mas tão só a diferença entre aquele montante e o resultado de uma nova 
liquidação, entretanto efectuada, ao abrigo, segundo a Administração, 
do artigo 95º do Tratado de Amesterdão, directamente aplicado.

A sentença recorrida julgou que a Administração podia agir como 
agiu, pois cumpriu a lei vigente à data da prática o acto tributário, 
conformando -se com os imperativos da lei comunitária e com os ditames 
da sentença anulatória da inicial liquidação.

Como também na sentença se aponta, à data da nova liquidação estava 
já em vigor o artigo 17º -A do decreto -lei nº 40/93, de 18 de Fevereiro, 
aditado pelo nº 4 do artigo 34 da lei nº 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, 
dispondo que «em caso de anulação do acto de liquidação de imposto 
automóvel (…), que determine a restituição do imposto, eventualmente 
acrescido de juros, esta será feita por compensação com o montante do 
imposto fixado em novo acto de liquidação, por iniciativa da adminis-
tração tributária».

Mas também é certo que a mesma Administração não dispunha, para 
liquidar o imposto, de outra lei que não aquela que fora considerada 
desconforme com o direito comunitário pela sentença em execução. Com 



140 141

efeito, o actual artigo 95º do Tratado não é norma capaz de participar na 
geração de um acto de liquidação, como resulta da sua letra:

«Nenhum Estado membro fará incidir directa ou indirectamente 
sobre os produtos dos outros Estados membros imposições internas, 
qualquer que seja a sua natureza, superiores às que incidam, directa ou 
indirectamente, sobre produtos nacionais similares.

Além disso, nenhum Estado membro fará incidir sobre os produtos 
dos outros Estados membros imposições internas de modo a proteger 
indirectamente outras produções».

Trata -se, como se vê, de uma norma que limita o poder de tributar dos 
Estados membros da Comunidade; mas não de uma norma tributária, 
que possibilite a realização de um acto de liquidação.

Em súmula, o método de que a Administração lançou mão para li-
quidar não pode ser outro senão o que foi instituído pela lei nº 85/2001, 
de 4 de Agosto, e regulamentado pela portaria nº 1291/2001, de 16 de 
Novembro – e este, pela razão que se viu, não podia ser aplicado ao 
facto tributário em apreço na impugnação judicial.

3.3. De acordo com o disposto no artigo 100º da Lei Geral Tributá-
ria (LGT), a procedência de uma impugnação judicial de um acto de 
liquidação implica, para a Administração, a obrigação de reconstituir a 
legalidade do acto ou situação objecto do litígio e pagar juros indem-
nizatórios.

Já isto mesmo resultava do artigo 205º da Constituição, que confere 
obrigatoriedade e prevalência às decisões judiciais, aquela perante todas 
as entidades, esta face a todas as decisões de natureza administrativa.

A anulação judicial do acto faz com que ele desapareça da ordem 
jurídica, implicando que as coisas voltem a ser repostas no estado em 
que se encontrariam se tal acto não tivesse sido praticado. Donde, a 
restituição do imposto ilegalmente liquidado e a prestação de juros 
indemnizatórios, estes para compensar o contribuinte pela privação dos 
meios monetários que foi obrigado a entregar ao Fisco.

Pode, pois, dizer -se que a execução do julgado, no nosso caso, posto 
que a anulação do acto de liquidação foi total, consiste, muito simples-
mente, na restituição do imposto ilegalmente liquidado, e pago, acrescido 
de juros indemnizatórios e, se for caso disso, moratórios.

Ou seja, a Administração está vinculada a isso, só a isso, e a tudo 
isso, para executar o julgado.

Porém, a Administração, a par do dever de respeitar e executar as de-
cisões dos tribunais, está também obrigada a retirar dos factos tributários 
as suas consequências em termos de tributação – por outras palavras, 
incumbe -lhe liquidar e cobrar os impostos devidos, nos termos da lei.

Assim, se para executar a sentença anulatória não tem que fazer senão 
o que dissemos, e não mais, nem menos, já no exercício daquela sua 
outra incumbência lhe compete liquidar o imposto que for devido pelo 
dito facto tributário, se a isso não se opuser obstáculo legal – designa-
damente, o resultante do decurso do tempo.

Ponto é que para tanto disponha de base legal – já que aquela que 
primeiro utilizou está fora de causa, por força do caso julgado anula-
tório.

Também por isso é que o artigo 100º da LGT, obrigando -a à re-
constituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, lhe 
permite a prática de novo ou novos actos. Em certos casos, a prática 
desses actos, então reconstitutivos, será mesmo necessária para que se 
cumpra a decisão judicial.

Se os vícios detectados no acto pelo tribunal são de ordem formal, a 
Administração pode renová -lo, o que, na prática, se traduz na produção 
de um novo acto que ocupa o lugar do anulado e que deve respeitar a 
forma antes desobedecida. Mas se, ao invés, a anulação assentou na 
verificação de vícios de natureza substancial, maxime, como foi o caso, 
na ilegalidade resultante da desconformidade das normas jurídicas apli-
cadas com outras superiores, a Administração, para honrar o julgado, 
não pode voltar a socorrer -se do mesmo quadro normativo. Se o fizer 
reincide na mesma ilegalidade; além de, desta feita, incorrer noutra, ao 
desrespeitar o caso julgado.

Só poderá, pois, empreender uma nova liquidação se encontrar outro 
quadro normativo capaz de a suportar. Note -se que, desta vez, a Admi-
nistração não age num circunstancialismo semelhante àquele em que 
primeiro se moveu. Antes, aplicara a lei tributária a um facto da vida, no 
âmbito do procedimento administrativo que culmina com a liquidação, 
sem outro espartilho senão o da lei. Agora, actua limitada pelo quadro da 
execução do julgado, ou seja, tudo o que faça há -de conformar -se com o 
julgado; tem de caber na reparação da legalidade violada e na reposição 
da situação que existiria se tal violação não tivesse ocorrido.

Portanto, tendo a sentença anulatória em execução feito desaparecer 
a liquidação que apreciou, pelo vício que se viu, nada obstaria a que 
a Administração, fora do âmbito da execução do julgado, mas sempre 
respeitando -o, e estando em tempo, praticasse um novo acto de liqui-
dação, suportado por um quadro normativo diferente.

Não foi isso que se passou no nosso caso.
Como resulta do teor da sua decisão que vem dada por reproduzida 

no ponto 8. da matéria de facto provada pela sentença recorrida (cfr. 
documento de fls. 30 a 32), o que a Administração anunciou fazer foi 
dar execução ao julgado – e não usar os seus poderes enquanto enti-
dade a quem cabe liquidar e cobrar impostos. E, para isso, substituiu a 
liquidação anulada por uma outra, que alicerçou na norma do artigo 95º 
do Tratado da Comunidade Europeia, assim pretendendo livrar -se da 
censura judicial que merecera a primeira liquidação. Dizendo de outro 
modo: a Administração entendeu a sentença como acusando a primeira 
liquidação de enfermar de excesso, porque a lei aplicada não se confi-
nava nos limites impostos pelo direito comunitário; e amputou -a desse 
excesso, fazendo -a conformar -se com aqueles limites. Em consequência, 
dispôs -se a restituir ao impugnante, não o imposto que ilegalmente lhe 
cobrara, como era consequência da sentença, mas só uma parte dele – a 
correspondente à diferença entre as duas liquidações levadas a cabo.

Ao assim actuar, a Administração não respeitou o julgado, porque 
este impôs o integral desaparecimento do acto de liquidação, com a 
consequente restituição de tudo quanto fora pago, acrescido de juros, 
do mesmo passo que proibiu qualquer outro que assentasse no mesmo 
normativo; praticando o novo acto de liquidação tal qual o praticou, em 
lugar de reparar a legalidade violada, voltou a violar a lei.

Além de desconsiderar o julgado, a Administração agiu, mesmo 
na medida em que possa considerar -se que o fez fora do âmbito da 
respectiva execução, sem base legal bastante, porque, como se viu, o 
artigo 95º do Tratado não configura uma norma tributária apropriada 
para fundamentar uma liquidação, e o método alternativo não podia ser 
aplicado, em razão do tempo, ao concreto acto tributário.

Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
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4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, 
declarando nulo o novo acto de liquidação, e devolvendo o processo à 
1ª instância, para aí prosseguir seus termos, com apreciação do pedido 
formulado pelo recorrente.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Taxa. Oposição à execução. Fundamentos. Ilegalidade abs-
tracta. Inconstitucionalidade.

Sumário:

A inconstitucionalidade da norma que institui um tributo 
integra a ilegalidade abstracta da liquidação, podendo 
servir de fundamento de oposição à execução, à luz do 
disposto na alínea a) do artigo 204.º do CPPT.

Processo n.º 1044/06 -30.
Recorrente: Mário Ferro Munhoz, L.da

Recorrida: Câmara Municipal de Sintra.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Mário Ferro Munhoz, Lda., com sede em Queluz, veio deduzir 
oposição à execução fiscal instaurada para pagamento de uma taxa 
exigida pela Câmara Municipal de Sintra pela ocupação de uma ins-
talação abastecedora de carburantes, do ano de 1999, no montante de 
629.459$00, pedindo a extinção da instância executiva.

Por sentença de 21/6/2006 da Mma Juíza do TAF de Sintra foi a 
oposição julgada improcedente.

Inconformado com tal decisão, dela vem o oponente interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. Do disposto no artigo 266.º, n.º 2 da Constituição da República 
resulta claro que se pretende que na sua actuação – incluindo na sua ac-
tividade regulamentar – a Administração deve utilizar meios adequados 
aos fins que se propõe realizar, proibindo -se o excesso;

2. Nas taxas administrativas, aceita -se pacificamente que deve existir 
um justo equilíbrio ou equivalência entre prestações – uma a cargo do 
ente público, outra a cargo do particular, sendo que tal equivalência não 
é necessariamente económica ou financeira mas tem que ser sobretudo 
jurídica: equivalência entre a quantia exigida pelos entes públicos para 

desenvolverem a actividade administrativa e o benefício ou vantagem 
que é retirado pelo utilizador;

3. É desta desproporção que a Recorrente se queixa, pois a contra-
partida, benefício ou vantagem retirada pela Recorrente não aumentou, 
de todo, na proporção do aumento das taxas;

4. Na alínea B) da matéria de facto refere -se que “Em 1988 a opo-
nente pagou à Câmara Municipal de Sintra como contrapartida pela 
ocupação do domínio público a quantia de Esc. 30.000$00 por cada 
bomba de combustível”;

5. O mesmo resulta da alínea G) da matéria assente referindo -se esta 
ao assento legal do tributo, ou seja, ao artigo 42.º, n.º 1 da tabela de 
taxas (doc. de fls. 116 e ss dos autos);

6. Na alínea H) refere -se que “em 1989, por cada bomba de carburantes 
líquidos (…) a tabela da taxa municipal, aprovada pela Assembleia Mu-
nicipal de Sintra em reunião de 20.10.1989 e em vigor desde 2.12.1988, 
passou a ser de Esc. 300.000$00” (doc. de fls. 191 e seguintes);

7. Na alínea I) refere -se que “nos anos seguintes os valores antes 
indicados aumentaram ainda mais …”;

8. Na alínea C) dos factos dados como provados podemos verificar 
que “A oponente ocupava em 1999 a mesma área de domínio público 
que ocupava em 1988 com o posto de abastecimento de combustíveis 
identificado na al. A) dos factos provados”;

9. A Câmara Municipal deveria sempre ter em conta os princípios 
que regem o sistema jurídico quando na criação do tributo adoptou uma 
posição meramente orçamental, criando um aumento despropositado da 
taxa em questão em 900 % sem que a Recorrente tivesse aumentado a 
ocupação do domínio público e sem que tenha ocorrido um aumento de 
contrapartida, sendo, pois, um aumento desmesurado, desproporcional e 
completamente inesperado para a Recorrente e para qualquer munícipe 
nas condições da Recorrente;

10. Nestes termos, o artigo 42.º, n.º 1 da tabela de taxas da CMS em 
apreço é violador do princípio da proporcionalidade e da confiança em 
virtude do aumento operado nas taxas aí contido;

11. Este Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou no sentido 
de considerar tal norma violadora do princípio da proporcionalidade no 
douto Acórdão proferido no processo n.º 1098/05, de 24/05/2006;

12. Como então foi decidido, e porque em causa está a mesmíssima 
realidade, deve também este caso ser decidido em conformidade e 
declarando -se a invalidade do aumento e a inaplicabilidade da citada 
norma da tabela de taxas;

13. A sentença recorrida veio no que concerne à desproporcionalidade 
da taxa considerar que se trata de uma ilegalidade concreta, pelo que 
não caberia no elenco dos fundamentos admissíveis para a Oposição 
de Execução Fiscal, nos termos do disposto no artigo 204.º do CPPT;

14. Contudo, o que está em causa é precisamente a legalidade da 
norma contida no artigo 42.º da tabela de taxas e licenças do município 
de Sintra e, conforme vem entendendo de há muito a melhor jurispru-
dência, estamos perante uma ilegalidade abstracta da liquidação, pois 
não consubstancia um vício próprio do acto, incorrido por ocasião da 
sua prática, mas antes da norma que aplica por inconstitucional, por 
isso incapaz de servir de alicerce a este ou outro qualquer acto tributário 
de liquidação;

15. Sendo considerado desproporcionado o aumento desmesurado 
das taxas de ocupação de subsolo, a norma que o prevê – por violar 
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tal princípio constitucional – torna -se inapta para produzir efeitos em 
qualquer caso;

16. Assim sendo, estamos perante um vício sindicável em sede de 
oposição, nos termos da al. a) do artigo 204.º do CPPT.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se fixados os seguintes factos:
A) A oponente explorava, no concelho de Sintra, um posto de abas-

tecimento de combustíveis e lubrificantes, instalado inteiramente na via 
pública, sito na Rua Mateus Vicente de Oliveira, 28, em Queluz.

B) Em 1988 a oponente pagou à Câmara Municipal de Sintra 
como contrapartida pela ocupação do domínio público a quantia de 
Esc. 30.000$00, por cada bomba de combustível.

C) A oponente ocupava em 1999 a mesma área de domínio público 
que ocupava em 1988 com o posto de abastecimento de combustíveis 
identificado na al. A).

D) Em 15.3.2000, a Câmara Municipal de Sintra emitiu certidão de 
dívida, relativa a taxas incidentes sobre instalações abastecedoras de 
carburantes líquidos, sitas na Rua Mateus Vicente de Oliveira, 28, em 
Queluz, referentes ao ano de 2000, no montante de Esc. 629.450$00, 
na mesma surgindo como sujeito passivo a firma «Galp – Petrogal», 
com sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 12.

E) Através do ofício n.º 13488, datado de 24.3.2000, a Câmara Muni-
cipal de Sintra citou, com cópia da certidão antes mencionada, a «Galp 
– Mário Ferro Munhoz, Lda.», no processo de execução n.º 476/00, para 
proceder ao pagamento da quantia de Esc. 629.450$00, proveniente de 
Bombas Abastecedoras de Carburante Líquido, Ar, Água, sitas na Rua 
Mateus Vicente de Oliveira, 28, em Queluz, do ano de 2000.

F) Por ofício de 5.5.2000, a Câmara Municipal de Sintra informou a 
«Galp – Mário Ferro Munhoz, Lda.» que a taxa proveniente de Bombas 
Abastecedoras de Carburante Líquido, Ar, Água diz respeito ao ano de 
1999 e não de 2000.

G) Em 1988, por cada bomba de carburantes líquidos instalada in-
teiramente na via pública, a tabela da taxa municipal, aprovada pela 
Assembleia Municipal de Sintra em reunião de 5.2.1988 e em vigor desde 
8.3.1988, previa no seu art.º 42.º, n.º 1 a taxa de Esc. 30.000$00.

H) Em 1989, por cada bomba de carburantes líquidos instalada in-
teiramente na via pública, a tabela da taxa municipal, aprovada pela 
Assembleia Municipal de Sintra em reunião de 20.10.1989 e em vigor 
desde 2.12.1988, passou a ser de Esc. 300.000$00.

I) Nos anos seguintes os valores antes indicados aumentaram ainda 
mais.

III – Deduziu a ora recorrente oposição à execução fiscal contra si 
instaurada para pagamento de uma taxa exigida pela Câmara Municipal 
de Sintra, referente ao ano de 1999, pela ocupação do domínio público 
na exploração de um posto de abastecimento de combustíveis, alegando 
a nulidade da citação, a natureza de imposto do tributo exigido e a sua 
ilegalidade por violação do princípio da proporcionalidade, consagrado 
constitucionalmente no artigo 266.º, n.º 2 da CRP e no artigo 5.º do CPA, 
do princípio da igualdade, da boa fé e da justiça.

Na sentença recorrida, a Mma. Juíza “a quo” julgou a oposição impro-
cedente, considerando a natureza de taxa e não de imposto do tributo em 

causa e que as questões da nulidade da citação e da ilegalidade da taxa 
não constituíam fundamentos de oposição legalmente admissíveis.

A oponente aceita a decisão proferida quanto às duas primeiras ques-
tões tratadas na sentença mas já se não conforma com o entendimento 
expresso na mesma de que a alegada violação dos princípios da propor-
cionalidade, da legalidade, da igualdade, da justiça e da boa fé da referida 
taxa implica a apreciação de uma ilegalidade concreta e, por isso, não 
enquadrável nos fundamentos previstos e admitidos pelo artigo 204.º 
do CPPT para a oposição.

Com efeito, alega a recorrente que, mesmo admitindo que se trata de 
uma taxa, esta se encontra eivada de violação do princípio constitucional 
da proporcionalidade e, assim sendo, é a sua legalidade em abstracto 
que cumpre aferir.

Quanto a esta questão não há dúvida que a recorrente tem razão.
De facto, o que ela contesta é a inconstitucionalidade do artigo 42.º, 

n.º 1 do Regulamento de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Sin-
tra, a coberto da qual foi liquidada a taxa devida e fixado o seu montante 
para o ano de 1999, por violação do princípio da proporcionalidade, 
consagrado no artigo 266.º, n.º 2 da CRP.

E, sendo assim, estamos perante uma ilegalidade abstracta da liquida-
ção, tal qual a vem entendendo a jurisprudência – abstracta por não se 
consubstanciar num vício próprio do acto, incorrido por ocasião da sua 
prática, mas da norma que aplica, por inconstitucional, por isso incapaz 
de servir de alicerce a este como a qualquer outro acto tributário de 
liquidação (v. acórdão de 15/5/2002 deste STA, no recurso 169/02).

Podendo, por isso, servir de fundamento de oposição à execução fiscal, 
à luz do disposto na alínea a) do artigo 204.º do CPPT.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
baixando os autos ao Tribunal “a quo” para que aí se conheça, então, 
deste fundamento, se a tal nada obstar.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Conhecimento oficioso 
na impugnação judicial da liquidação. Efeitos da sua ve-
rificação. Interrupção da prescrição.

Sumário

 I — A prescrição da obrigação tributária não é de conhe-
cimento oficioso no processo de impugnação judicial 
do acto de liquidação, por não consubstanciar vício 
invalidante desse acto, cuja verificação possa conduzir 
à procedência da respectiva impugnação.
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 II — Não obstante, a jurisprudência vem admitindo que o 
juiz tome conhecimento da prescrição na impugnação 
judicial da liquidação, para retirar dela, não a proce-
dência da impugnação e a anulação da liquidação, mas 
a declaração de extinção da instância, por inutilidade 
superveniente da lide.

 III — É imputável ao contribuinte a paragem da execução 
fiscal por ter impugnado e prestado garantia, mas já o 
não é a falta de movimentação da impugnação judicial 
por mais de um ano.

 IV — Mesmo estando o credor impedido de cobrar coerciva-
mente a dívida, naquela circunstância, a paragem da 
impugnação judicial por mais de um ano faz cessar o 
efeito interruptivo resultante da sua dedução.

Processo n.º 1070/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: ARJUAN — Construção Civil e Projectos, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão de 4 de Julho de 

2006 do Tribunal Central Administrativo Sul que, em processo de im-
pugnação judicial intentado por ARJUAN – CONSTRUÇÃO CIVIL 
E PROJECTOS, LDA., com sede em Aradas, Aveiro, considerando 
o «completamento do prazo prescricional», julgou «extinta a instância 
por inutilidade superveniente da lide» e não conheceu do objecto do 
recurso jurisdicional interposto pela impugnante.

Formula as seguintes conclusões:

«a)
A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste tipo 

de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;

b)
O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exigibi-

lidade da dívida é a oposição à execução fiscal;

c)
A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para se 

conhecer em impugnação  - processo cujo objecto é a legalidade do acto 
tributário  - da prescrição da dívida exequenda;

d)
Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto inter-

ruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco mais de 
uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os meios de 
litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, designada-
mente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos os casos 
rapidamente demore o processo mais de um ano...

e)
Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução parada 

por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por ter sido 
utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo garantia 
ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deva ser decla-
rada prescrita;

f)
Acresce que esta interpretação conduz ao resultado, fortemente in-

desejável, de num caso em que o procedimento por infracção (criminal 
ou contra -ordenacional) tributária fique suspenso, à espera da decisão 
em processo de impugnação venha afinal a extinguir -se por prescrição 
quando a execução ficou à espera da decisão sobre a relação jurídica 
tributária;

g)
A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais evidente 

quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos como a 
“isenção de garantia” e a “caducidade de garantia”;

h)
Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do confronto 

entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não prescre-
veria) e os que não prestaram garantia (cuja dívida poderia prescrever) 
porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar é entre os 
que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema legal (ou 
judicial) vigente estes últimos e castigando os que cumpriram (embora 
não concordando com a interpretação da lei);

i)
Assim, no caso, sub judice, em que foi instaurada execução mas esta 

se encontra parada, à espera de resolução do processo de impugnação 
não deveria o TCAS ter decidido a extinção do presente processo por 
prescrição;

j)
Ao fazê -lo, interpretou incorrectamente os preceitos legais aplicáveis, 

designadamente os artigos 34° do CPT, 48 e 49° da LGT e 204° do CPPT, 
e aplicou indevidamente a alínea e) do art. 287° do CPC.

Assim, deverá ser anulada a douta decisão recorrida procedendo -se ao 
julgamento do recurso interposto da sentença do tribunal de 1ª instância 
que julgara a impugnação improcedente».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento. Por um lado, porque 
«(...) a possibilidade de conhecimento da prescrição da dívida tributária, 
em processo de impugnação judicial, não como fundamento desta, já 
que não se refere à legalidade da liquidação, mas em termos da inuti-
lidade superveniente da lide, constitui jurisprudência uniforme deste 
Supremo Tribunal Administrativo, sendo certo que a recorrente não 
apresenta argumentação nova e relevante que ponha em causa aquela 
jurisprudência (vide, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 31.05.2006, processo 156/06 e de 09.02.2005, pro-
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cesso 939/04)»; por outro, porque, «(...) como resulta dos autos  - vide 
probatório a fls. 100 v.  - a paragem do processo de impugnação por 
mais de um ano não é imputável ao contribuinte mas sim à própria 
Administração Fiscal».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provado que

«1
À Impugnante foi liquidado adicionalmente o Imposto sobre o Ren-

dimento das Pessoas Colectivas relativo ao ano de 1990 (trata -se de 
mero lapso quanto ao ano, rectificado pelo despacho de fls 76 dos 
autos, e que é o de 1989), no montante de 7.709.655$00 – fls. 31 do 
processo apenso.

2
A liquidação resultou da alteração do lucro tributável no montante 

de 16.944.984$00 – relatório de fls. 33 e seguintes do processo apenso 
e cujo teor dou aqui por reproduzido.

3
A reclamação graciosa deduzida pela Impugnante, em 24 -03 -94, foi 

parcialmente deferida, por despacho de 24 -08 -98, passando o lucro 
tributável para o montante de 11.522.069$00  - fls. 93 e 94 do processo 
apenso.

4
O prazo para pagamento voluntário do imposto terminou em 24 -12 -93 

fls. 30 do processo apenso.
5

A Impugnação foi deduzida em 19 -09 -94  - fls. 2.

6
A liquidação adicional do IRC relativo ao exercício de 1989, ainda 

subsistente, de 349.942$00, não foi paga, tendo sido instaurada execu-
ção fiscal em 22.12.1994, com vista à sua cobrança coerciva, em cujo 
processo também não foi, ainda, sido declarada a mesma prescrita  - cfr. 
docs. de fls 93 a 96 dos autos;

7
Os presentes autos de impugnação judicial estiveram parados, sem 

qualquer tramitação, na Direcção Distrital de Finanças de Aveiro, entre 
8.5.2005 e 15.9.1998  - cfr. fls 32 a 34 dos mesmos».

3.1. A primeira questão que a recorrente nos submete é a de saber 
se a prescrição é ou não fundamento de impugnação judicial e se pode 
aí ser oficiosamente conhecida, sendo que a sua propensão vai para a 
resposta negativa.

O acórdão recorrido entendeu que é «efectivamente possível a apre-
ciação da prescrição da obrigação tributária em sede de impugnação», 
vindo a declarar «a obrigação tributária em causa prescrita, com todas 
as consequências legais, v. g. relativamente a eventual execução fiscal 
instaurada e, consequentemente, julgo(u) extinta a instância por inuti-
lidade superveniente da lide à luz do disposto no art.º 287º, alínea e) 
do C.P.C.».

A jurisprudência deste Tribunal sempre entendeu que a prescrição 
da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício 
invalidante desse acto e que, por isso, não serve de fundamento à res-
pectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso.

Aconteceu que, aquando da entrada em vigor do decreto -lei nº 398/98 
de 17 de Dezembro, pendia nos tribunais relevante número de impugna-
ções judiciais relativas a impostos abolidos cuja respectiva obrigação se 
mostrava prescrita por força da aplicação do regime do seu artigo 5º nº 2. 
Não obstante, também as respectivas execuções fiscais se mantinham 
pendentes, já que nelas não fora declarada essa prescrição, por razões 
várias – designadamente, por o competente órgão da Administração não 
ter ainda apreciado a questão.

Neste circunstancialismo, o Tribunal, sem abjurar da doutrina até 
então seguida, que assim se mantém sólida, não viu obstáculo em ad-
mitir que pudessem, nos processos de impugnação judicial, retirar -se 
os devidos efeitos da prescrição da dívida emergente das liquidações 
aí discutidas, tendo em vista a declaração de extinção da instância por 
inutilidade superveniente da lide. Isto porque, achando -se prescrita a 
obrigação tributária, não havia, para o impugnante, interesse nenhum 
em continuar a discutir o acto de liquidação que a originara, pois que o 
respectivo cumprimento não podia mais ser -lhe exigido. Ou seja, o acto 
tributário era inconsequente, o que tornava inconsequente também a sua 
discussão e eventual declaração de nulidade ou anulação.

Mas não se disse que se tratava de decretar oficiosamente a prescrição 
no processo de impugnação judicial, retirando dela todos os efeitos jurí-
dicos que comporta; mas só de atender, naquele processo, à prescrição, 
extraindo dela os reflexos incidentes na lide impugnatória.

É com este limitado sentido que deve entender -se a jurisprudência 
do Tribunal.

Jurisprudência que nem por o seu nascimento estar marcado por um 
preciso circunstancialismo histórico perdeu, hoje, validade, pelo que 
ainda agora se mantém.

E, deste modo, o acórdão recorrido não infringiu a lei ao declarar 
extinta a instância, na impugnação judicial, por inutilidade superveniente 
da lide, face à constatada prescrição da obrigação emergente do acto de 
liquidação em disputa.

Improcedem, pelo exposto, as três primeiras conclusões das alegações 
de recurso.

3.2. Nas demais conclusões das suas alegações a recorrente discorda 
de que, achando -se a execução fiscal parada «à espera de resolução do 
processo de impugnação», por imposição legal, a obrigação prescreva. 
O entendimento encerra, para a recorrente, efeitos perversos, e constitui 
uma solução desproporcionada.

Note -se, antes de mais, que quando a recorrente alude, na conclu-
são d), à redução do prazo de prescrição «de forma drástica, ao longo 
de pouco mais de uma década», não está a queixar -se da decisão judi-
cial recorrida, mas a referir -se a opções legislativas cuja bondade aos 
tribunais não compete avaliar. E, quando aponta a «impossibilidade 
de resolver todos os casos rapidamente», parece reportar -se aos meios 
disponíveis, que é questão do âmbito do legislativo e do executivo, que 
não do judicial.

Ainda nas conclusões f) e g) a recorrente não critica a decisão judicial, 
parecendo, antes, poder concluir -se do que alega que a Administração está em 
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situação de desvantagem considerando, por um lado, a panóplia de garantias 
atribuídas aos contribuintes e, por outro, os limites legais à sua actuação.

A respeito deste tema, a jurisprudência do Tribunal tem sido firme 
na afirmação segundo a qual «a paragem da execução por motivo de 
suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução da impugnação 
judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão 
da execução fiscal de prosseguir com ela (art. 255.º, n.º 1, do C.P.T.). No 
entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem 
do processo de impugnação judicial, por período superior a um ano, por 
motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -à a contar o prazo de 
prescrição acrescido do período de tempo que decorreu antes da instau-
ração da execução fiscal, pois a paragem do processo de execução fiscal 
derivada da pendência da impugnação judicial não pode ser imputada ao 
contribuinte se não é a este imputável a paragem deste último processo» 
 - acórdão de 23 de Fevereiro de 2005 no processo nº 116/05.

É, pois, verdade que, como afirma a recorrente, foi a recorrida quem 
lançou mão de um meio processual que impôs a paragem da execução 
fiscal, paragem que, consequentemente, só a si se pode imputar, devendo 
inocentar -se a Administração Tributária.

Mas já não é verdade que possa atribuir -se à recorrida a responsabi-
lidade por o prazo de prescrição ter retomado o seu curso, por força da 
paragem, por mais de um ano, da impugnação judicial, e da disposição 
do nº 3 do artigo 34º do Código de Processo Tributário, aplicável ao caso.

A esta paragem do processo por mais de um ano é a recorrida de 
todo alheia.

E nem pode dizer -se que assim se premeia o contribuinte que lance mão 
de «todos os meios de litigância» e que, com isso, consegue alcançar a 
prescrição da sua obrigação fiscal (conclusão d)). Estamos a falar de meios 
que o legislador entendeu pôr à disposição dos contribuintes, cujo uso só 
por isso é legítimo. A responsabilidade pela paragem dos processos, admi-
nistrativos ou judiciais, por mais de um ano, e por facto não imputável ao 
contribuinte, só ao Estado pode ser assacada. E o resultado de tal paragem é 
consequência da opção do legislador. Note -se que o que está em causa não 
é a demora dos processos pela sua complexidade, ou pelo modo (porventura 
abusivo) como o contribuinte neles intervém, mas a sua paragem «por facto 
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano».

Em súmula, o Tribunal recorrido, ao julgar que o prazo de prescrição, 
interrompido pela instauração da impugnação, voltara a correr após um 
ano de paragem, por motivo não imputável à recorrida, dessa impugna-
ção, apesar de a lei impedir o prosseguimento da execução, interpretou e 
aplicou correctamente a lei, não ofendendo, designadamente, nenhuma 
das disposições apontadas pela recorrente – os artigos 34º do Código de 
Processo Tributário, 48º e 49º da Lei Geral Tributária, 204º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, e 287º alínea e) do Código 
de Processo Civil.

Improcedem, pois, as conclusões das alegações de recurso, havendo 
que manter -se a decisão em apreço.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar o aresto impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso para melhoria da aplicação do direito. Recurso para 
promoção de uniformidade de decisões. Processo de contra-
-ordenação tributária. Nulidade da decisão de aplicação 
de coima. Absolvição da instância. Remessa do processo à 
autoridade administrativa. Renovação da decisão.

Sumário:

 I — É aplicável subsidiariamente ao processo contra-
-ordenacional tributário, regulado pelo RGIT, a norma 
do artigo 73.º, n.º 2, do RGCO, em que se permite aos tri-
bunais superiores aceitar recursos da sentença quando 
tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da 
aplicação do direito ou à promoção da uniformidade 
da jurisprudência, mesmo em casos em que o valor da 
coima é inferior à alçada do tribunal tributário.

 II — Decretada a nulidade da decisão de aplicação de coima 
por contra -ordenação tributária, mesmo na fase judicial, 
não há lugar à absolvição da instância mas, antes, à 
baixa dos autos à autoridade administrativa que aplicou 
a coima, para eventual sanação da nulidade e renovação 
do acto sancionatório.

Processo n.º 1116/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Alberto Quintas Gomes Guerra e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – No processo de contra -ordenação tributária n.º 118/05, do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Lisboa 2, em que é arguido ALBERTO 
QUINTAS GOMES GUERRA, foi proferida sentença declarando a 
nulidade da decisão administrativa de aplicação de coima e absolvendo 
o arguido da instância.

A Excelentíssima Procuradora da República naquele Tribunal interpôs 
o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, em que concluiu da seguinte forma:

1 – Não obstante a coima aplicada à arguida pela autoridade admi-
nistrativa não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais 
judiciais de 1.º instância e não ter sido aplicada sanção acessória – cfr. 
artigo 83.ºdo RGIT – o que impediria a interposição do presente re-
curso,

2 – Sucede que o mesmo se mostra, manifestamente necessário à 
melhoria da aplicação do direito e visa, inequivocamente, a uniformidade 
da jurisprudência relativa à questão em causa que é

3 – Saber se a consequência de ser decretada a nulidade insuprível 
decorrente da falta de requisitos essenciais da decisão da autoridade 
administrativa que aplicou à arguida uma coima,
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4 – Que tem sido objecto de decisões, transitadas em julgado, proferi-
das por este Tribunal em sentido não coincidente com a decisão judicial 
sob recurso a saber: decisão proferidas nos autos de recurso de contra-
-ordenação.n.ºs 488/04.0BELRS,166/05.3BELRS,219/05.8BELRS, 
507/05.3BELRS

5 – Bem como de Acórdãos do STA a saber Ac n. 0531/04, de 
22.9.2004, 01507/02, de 6.11.2002.

6 – Importando, pois uniformizar a jurisprudência,
7 – Sendo certo que a decisão sob recuso contém claro erro de direito 

sendo comprovadamente duvidosa a solução jurídica preconizada na 
decisão sob recurso, sendo pois o presente recurso, manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito e á promoção da unifor-
midade da jurisprudência.

8 – São, pois, esses objectivos que a recorrente pretende alcançar 
através deste recurso.

9 – Assim requer -se que o mesmo seja admitido, nos termos do 
artigo 73.º n. 2 do RGCO, aplicável, subsidiariamente ao RGIT, por 
força do disposto no artigo 3.º al. b) do RGIT, conforme Ac do STA de 
18.6.2003, rec. n.º 503/03

10  - Quanto à questão sob recurso, diremos:
11 – A declaração de nulidade da decisão de aplicação da coima não 

tem, como efeito, a absolvição dos arguidos da instância, como refere 
o Mmº Juiz na decisão sob recurso;

12 – A declaração de nulidade da decisão de aplicação de coimas, nos 
termos do disposto no artigo 63.º do RGIT tem por efeito a anulação dos 
termos subsequentes do processo que dela dependam absolutamente, 
devendo, porém aproveitar -se as peças úteis ao apuramento dos factos;

13 – As nulidades previstas no artigo 63.º do RGIT não são, suscep-
tíveis de constituir excepção dilatória determinante da absolvição da 
instância, figura jurídica não existente no processo contra -ordenacional.

14 – O Mm. Juiz”a quo” ao decidir como decidiu, absolvendo a arguida 
da instância, violou, claramente, o disposto no art.º 63 do RGIT,

15  - Para além de ter decidido em sentido contrário ao de outras 
decisões deste TAF e de Acórdão do STA sobre a mesma matéria. – cfr. 
certidões juntas.

16 – A decisão recorrida deve ser revogada e substituída outra que, 
declarando a nulidade da decisão da Autoridade Administrativa declare 
a nulidade dos termos que lhe são subsequentes e ordene a remessa do 
processo de contra -ordenação ao Serviço de Finanças competente para 
ser proferida decisão que dê cumprimento ao disposto nos artigos 63.º 
n.º 3, e 79.º n.º 1, do RGIT.

17 – Normas jurídicas violadas: artigos 63, nºs 1al d) e 3 e 79.n.i 
do RGIT.

O arguido contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
a) Salvo o devido respeito e, melhor entendimento, o douto despacho 

do Meritíssimo Juiz “a quo” não merece qualquer censura ou reparo, 
antes pelo contrário;

h) Conforme refere, a Exma. Senhora Doutora Procuradora da Repú-
blica, o artigo 63º do Regime Geral das Infracções Tributárias (“RGIT”), 
prevê os tipos de nulidade do processo de contra -ordenação tributária;

c) E, um dos regimes legais invocados pela Recorrente, a Digníssima 
Procuradora da República, é o Regime Geral de Contra -Ordenações, 
previsto no Dec. -Lei nº 433/82, de

d) Ora, ao abrigo daquele diploma, não é permitida a remessa dos 
autos à autoridade administrativa para ser suprida a omissão referida 
ou, qualquer outra;

e) Efectivamente, o regime aplicável ao processo de contra -ordenação, 
não contém qualquer norma que permita ao Tribunal reenviá -lo à en-
tidade administrativa que proferiu a decisão impugnada, ou proferir 
decisão anulatória;

f) Na verdade, como resulta do art. 64.º do Decreto -Lei n.º 433/82, 
de 27 de Outubro, o Tribunal apenas pode:  - 1  - ordenar o arquivamento 
do processo ou:  - 2  - absolver o arguido ou:  - 3  - manter a condenação 
ou:  - 4  - alterar a condenação;

g) Implicando, todavia, em qualquer uma daquelas três últimas hi-
póteses, a apreciação do mérito da causa pressuposto este que, no caso 
em apreço, se não verifica;

h) Resta pois, a primeira das mencionadas hipóteses, ou seja, a de 
ordenar o arquivamento dos autos;

i) Deste modo, salvo o devido respeito e, melhor entendimento, não 
assiste razão ao Ministério Público, devendo em consequência manter -se 
o douto despacho recorrido.

Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, deverá ser negado 
provimento ao recurso e consequentemente confirmada a douta decisão 
recorrida, com todas as legais consequências.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Nos termos do n.º 1 do art. 83.º do RGIT, «o arguido e o Ministério 

Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância 
para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o valor da coima 
aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais 
judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória».

A alçada dos tribunais de judiciais de 1.ª instância em processo civil 
foi fixada em € 3740,98, pelo n.º 1 do art. 24.º da Lei n.º 3/99, de 13 
de Janeiro (na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 323/2001, de 17 de 
Dezembro).

Por isso, a recorribilidade das decisões dos tribunais tributários de 1.ª 
instância, nos processos de contra -ordenações tributárias, depende, em 
princípio, de ter sido aplicada coima superior a € 935,25.

A coima que foi aplicada ao arguido na decisão administrativa foi de 
378,27 euros, inferior à alçada dos tribunais tributários.

No entanto, como bem afirma a Excelentíssima Magistrada do Mi-
nistério Público recorrente, é aplicável subsidiariamente o disposto no 
art. 73.º, n.º 2, do RGCO, por força do disposto no art. 3.º, alínea b), 
do RGIT, em que se estabelece que, mesmo quando o processo contra-
-ordenacional tem valor à alçada, o tribunal de recurso pode «a reque-
rimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da 
sentença quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria 
da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurispru-
dência».

A aplicação subsidiária do n.º 2 do art. 73.º já foi afirmada por este 
Supremo Tribunal Administrativo (1) e justifica -se pelo facto de se 
tratar de uma norma que é necessária para assegurar ao arguido o di-
reito de defesa que a Constituição garante em matéria sancionatória 
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(art. 32.º, n.º 10, da CRP). Por outro lado, sendo a alçada dos tribunais 
tributários superior à prevista no art. 73.º, n.º 1, alínea a), do RGCO, 
justificar -se -á, por maioria de razão, a utilização da válvula de segurança 
do regime de recursos em processo contra -ordenacional que constitui 
aquele art. 73.º, n.º 2.

No caso em apreço, para evidenciar que o recurso é manifestamente 
necessário para a promoção da uniformidade de jurisprudência, a Ex-
celentíssima Magistrada do Ministério Público junta à sua alegação 
certidões de sentenças do mesmo Tribunal em que, na sequência de de-
cisões de declaração de nulidade da decisão administrativa de aplicação 
de coima, não se absolve o arguido da instância, antes se ordenando a 
remessa do processo à autoridade administrativa, a fim de ser reformu-
lada a decisão, se a tal nada obstar.

A existência de várias decisões em sentido diferente da decisão re-
corrida, em matéria semelhante, patenteia a necessidade da admissão do 
recurso para promover a uniformização de jurisprudência.

Por outro lado, o facto de a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo ser uniforme em sentido contrário ao decidido na sen-
tença recorrida, evidencia também que a admissibilidade do recurso é 
manifestamente necessária para a melhoria da aplicação do direito.

Por isso, é de admitir o recurso, ao abrigo do referido art. 73.º, n.º 2, 
do RGCO.

3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 
saber se, declarada anulação de uma decisão administrativa de aplicação 
de coima, por enfermar de nulidade insuprível, o processo deve findar, 
com absolvição da instância, ou deve ser remetido à autoridade admi-
nistrativa, a fim de ser sanada a nulidade, se tal for possível.

O regime das nulidades no processo de contra -ordenações tributárias 
consta do art. 63.º do RGIT, que estabelece o seguinte:

Artigo 63.º
Nulidades no processo de contra -ordenação tributário

1  - Constituem nulidades insupríveis no processo de contra -ordenação 
tributário:

a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem compe-
tência;

b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento 
essencial da infracção;

c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação 
de defesa;

d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, 
incluindo a notificação do arguido.

2  - Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um 
só agente e se verificar, no decurso do processo, que outra ou outras 
pessoas participaram na contra -ordenação ou por ela respondem.

3  - As nulidades dos actos referidos no n.º 1 têm por efeito a anulação 
dos termos subsequentes do processo que deles dependam absoluta-
mente, devendo, porém, aproveitar -se as peças úteis ao apuramento 
dos factos.

4  - Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, o 
auto de notícia vale como participação.

5  - As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem 
ser arguidas até a decisão se tornar definitiva.

Como se vê pelo n.º 3 deste artigo, a consequência da declaração de 
nulidade dos actos referidos no n.º 1, entre os quais se inclui a falta dos 
requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, é «a anulação dos 
termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, 
devendo, porém, aproveitar -se as peças úteis ao apuramento dos fac-
tos» e não a absolvição da instância ou o arquivamento do processo 
contra -ordenacional.

Na sentença recorrida, restringe -se o campo de aplicação desta norma 
à face anterior à apresentação dos autos ao juiz, mas não há qualquer 
suporte legal para esse entendimento e, pelo contrário, a sistematização 
do RGIT evidencia que se trata de uma disposição de aplicação gene-
ralizada no processo contra -ordenacional.

Na verdade, o «Processo de contra -ordenações tributárias» consta do 
Capítulo II do RGIT que inclui

– a Secção I, com a epígrafe «Disposições gerais», e
– a Secção II com a epígrafe «Processo de aplicação de coimas», 

subdividida em duas Subsecções: a Subsecção I, com a epígrafe «Da fase 
administrativa» e a Subsecção II, com a epígrafe «Da fase judicial».

O referido art. 63.º vem incluído na Secção I, que contém as dispo-
sições gerais, o que evidencia que se trata de uma norma de aplicação 
geral, pois como é óbvio, se se pretendesse restringir o seu campo de 
aplicação à fase administrativa, ele seria inserido na Subsecção I da 
Secção II, relativa a esta fase, e não entre as «disposições gerais».

Assim, tendo de presumir -se que o legislador soube exprimir o seu 
pensamento em termos adequados (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil), a 
única interpretação aceitável é a de que aquele art. 63.º é de aplicação 
tanto na «fase administrativa» como na «fase judicial».

De resto, o desaparecimento jurídico do acto nulo e dos actos que 
dele dependam é a regra generalizada do nosso ordenamento jurídico, 
como pode ver -se, além do n.º 3 do transcrito art. 63.º, pelos arts. 201.º, 
n.º 2, do CPC, 195.º, n.º 3, do CPT, art. 98.º, n.º 3, do CPPT e art. 122.º, 
n.º 1, do CPP.

Na sequência da declaração de uma nulidade processual, a regra é a de 
repetição do acto, se ele não estiver sujeito a prazo que tenha expirado, 
como se conclui dos arts. 208.º do CPC e 122.º, n.º 2, do CPP.

É, aliás, neste sentido a jurisprudência uniforme deste Supremo Tri-
bunal Administrativo, quer à face do art. 63.º do RGIT, quer da norma 
do CPT correspondente, que é o art. 195.º, como pode ver -se pelos 
seguintes acórdãos:

– de 13 -12 -1995, recurso n.º 17465, AP -DR de 14 -11 -97, 2912; (2)
– de 30 -6 -1999, recurso n.º 23900;
– de 8 -2 -2001, recurso n.º 25748, AP -DR de 27 -6 -2003, 413;
– de 6 -11 -2002, recurso n.º 1507/02, AP -DR 12 -3 -2004, 2589;
– de 18 -2 -2004, recurso n.º 1747/03;
– de 22 -9 -2004, recurso n.º 531/04; e
– de 30 -11 -2005, recurso n.º 833/05.
Nestes termos acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a decisão recorrida na parte em que se decide a absolvição 

da instância;
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– ordenar a remessa do processo à autoridade administrativa, a fim 
de dar seguimento ao processo contra -ordenacional, em conformidade 
com o preceituado no art. 63.º, n.º 3, do RGIT.

Custas pelo arguido, que contra -alegou.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Acórdão de 18 -6 -2003, recurso n.º 503/03.
(2) Na sentença recorrida invoca -se em abono da posição assumida, o acórdão deste 

Supremo Tribunal Administrativo de 13 -12 -1995, recurso n.º 17465, mas o nele decidido é 
precisamente oposto ao decidido: com efeito, nesse acórdão confirmou -se uma sentença de um 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância em que se entendera «ocorrer uma nulidade insuprível nos 
termos da al. d), do n.º1 e n.º 5 do art. 195.º do CPT, da qual conheceu, anulando a decisão 
que aplicará a coima e os actos dela dependentes e julgando prejudicado o conhecimento 
do recurso, que daquela decisão fora interposto».

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Contra -ordenação tributária. Recurso jurisdicional: «melho-
ria da aplicação do direito». Nulidade insuprível. Possível 
sanação.

Sumário:

 I — Em processo judicial de contra -ordenação tributária, 
é admissível recurso jurisdicional, a requerimento do 
arguido ou do Ministério Público, «quando tal se afigure 
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do 
direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudên-
cia» — nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei Quadro 
das Contra -ordenações, e por força da alínea b) do 
artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.

 II — Em processo judicial de contra -ordenação tributária, a 
declaração de nulidade insuprível consequente da falta 
de descrição sumária dos factos respectivos não desen-
cadeia a absolvição da instância, mas, diferentemente, 
implica a remessa do processo à Administração Fiscal, 
para possível sanação daquela irregularidade e casual 
renovação do pertinente acto sancionatório.

Processo n.º 1124/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: COMAFIL — Construções José Manuel & Filhos, L.da 

e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 O Ministério Público vem interpor recurso da sentença do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Lisboa II (Loures), de 15 -3 -2005, 
que «julga procedente a excepção dilatória que consiste na nulidade 

da decisão de aplicação de coima exarada a fls. 19 dos presentes autos 
e, consequentemente, absolve o arguido “Comafil -Construções José 
Manuel & Filhos, Lda” da presente instância e não conhece do mérito 
da causa» – cf. fls. 69 e seguintes.

1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 103 a 111.

1. Não obstante a coima aplicada à arguida pela autoridade administra-
tiva não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais 
de 1.ª instância e não ter sido aplicada sanção acessória  - cfr. artigo 83.º 
do RGIT  - o que impediria a interposição do presente recurso,

2. Sucede que o mesmo se mostra, manifestamente necessário à me-
lhoria da aplicação do direito e visa, inequivocamente, a uniformidade 
da jurisprudência relativa à questão em causa que é

3. Saber se a consequência de ser decretada a nulidade insuprível 
decorrente da falta de requisitos essenciais da decisão da autoridade 
administrativa que aplicou à arguida uma coima,

4. Que tem sido objecto de decisões, transitadas em julgado, proferidas 
por este Tribunal em sentido não coincidente com a decisão judicial 
sob recurso a saber: decisão proferidas nos autos de recurso de contra-
-ordenação nºs 166/05.3BELRS, 219/05.8BELRS, 507/05.3BELRS,

5. E ainda nos autos n.º 129/05.9BELRS.
6. Bem como de Acórdãos do STA a saber Ac n. 0531/04, de 22.9.2004, 

01507/02, de 6.11.2002.
7. Importando, pois uniformizar a jurisprudência,
8. Sendo certo que a decisão sob recurso contem claro erro de direito 

sendo, comprovadamente, duvidosa a solução jurídica preconizada na 
decisão sob recurso, sendo pois o presente recurso, manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito e à promoção da unifor-
midade da jurisprudência.

9. São, pois, esses objectivos que a recorrente pretende alcançar 
através deste recurso.

10. Assim requer -se que o mesmo seja admitido, dos termos do ar-
tigo 73.º n. 2 do RGCO, aplicável, subsidiariamente, ao RGIT, por 
força do disposto no artigo 3.º al.b) do RGIT. conforme Ac do STA de 
18.6.2003, rec. nº 0503/03.

11. Quanto à questão sob recurso, diremos:
12. A declaração de nulidade da decisão de aplicação da coima não 

tem, como efeito, a absolvição dos arguidos da instância, como refere 
o Mm° Juiz na decisão sob recurso;

13. A declaração de nulidade da decisão de aplicação de coimas, nos 
termos do disposto no artigo 63.º do RGIT tem por efeito a anulação dos 
termos subsequentes do processo que dela dependam absolutamente, 
devendo, porém aproveitar -se as peças úteis ao apuramento dos factos;

14. As nulidades previstas no artigo 63.º do RGIT não são, suscep-
tíveis de constituir excepção dilatória determinante da absolvição da 
instância, figura jurídica não existente no processo contra -ordenacional, 
nem no processo penal.

15. O M.mo Juiz “a quo” ao decidir como decidiu, absolvendo a 
arguida da instância, violou, claramente, o disposto no art.º 63 do 
RGIT,

16. Para além de ter decidido em sentido contrário ao de outras 
decisões deste TAF e de Acórdão do STA sobre a mesma matéria.  - cfr. 
certidões juntas.
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17. A decisão recorrida deve ser revogada e substituída outra que, 
declarando a nulidade da decisão da Autoridade Administrativa declare 
a nulidade dos termos que lhe são subsequentes e ordene a remessa do 
processo de contra -ordenação ao Serviço de Finanças competente para 
ser proferida decisão que dê cumprimento ao disposto nos artigos 63.° 
nº3 e 79.° nº l do RGIT.

18. Normas jurídicas violadas: artigos 63º, nºs 1 al. d) e 3 e 79º nº l 
do RGIT.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
O Ministério Público recorrente, acenando «o artigo 73.º, nº 2, do 

RGCO, aplicável, subsidiariamente, ao RGIT, por força do disposto no 
artigo 3.º al.b) do RGIT», conclui que o presente recurso «se mostra 
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito e visa, 
inequivocamente, a uniformidade da jurisprudência relativa à questão 
em causa que é», saber qual o efeito de haver sido decretada a nulidade 
insuprível decorrente da falta de requisitos essenciais da decisão da 
autoridade administrativa que aplica uma coima.

Nestes casos, de requerimento de recurso «necessário à melhoria da 
aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudên-
cia», diz o n.º 3 do artigo 74.º da Lei Quadro das Contra -ordenações 
(aprovada pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com as al-
terações introduzidas pelos decretos -lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, 
e n.º 244/95, de 14 de Setembro), «a decisão sobre o requerimento 
constitui questão prévia».

Da problemática acerca da necessidade de recurso jurisdicional para a 
“melhoria da aplicação do direito” se tratou já nesta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, primacialmente no acórdão de 18 -6 -2003, 
proferido no recurso n.º 503 -03 – aresto do qual, por particularmente 
significativas, transcrevemos as seguintes passagens.

O artº 73º nº 2 do RGCO  - aplicável ao caso por força do artº 3º al. b) 
do RGIT  - prevê a aceitação do recurso da sentença, a requerimento do 
arguido ou do MP, “quando tal se afigure manifestamente necessário 
à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da 
jurisprudência”.

Na verdade e uma vez que a não admissibilidade do recurso, em 
matéria contra -ordenacional, suscita fundadas dúvidas de constitucio-
nalidade, tal inciso normativo concretiza “uma válvula de segurança 
do sistema de alçadas que permita assegurar a realização da justiça”.

Cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT, Anotado, 2ª edição, 
pág. 506.

[…]
Refere -se tal inciso normativo à necessidade manifesta do recurso 

para melhoria da aplicação do direito.
E, dado o escopo referido  - válvula de segurança do sistema  - ele 

não deve restringir -se, ao contrário do que parece resultar da sua letra, 
aos casos em que apenas estejam em causa questões de interpretação 
ou aplicação da regra jurídica, propriamente ditas.

Antes deve admitir -se em termos de “permitir o controle jurisdicional 
dos casos em que haja erros claros na decisão judicial ou seja compro-
vadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante 
uma manifesta violação do direito”.

Cfr., cit, pag. 506.

No caso presente, o Ministério Público recorrente aduz o facto de 
estar em causa «a consequência de ser decretada a nulidade insuprível 
decorrente da falta de requisitos essenciais da decisão da autoridade 
administrativa» –, «que tem sido objecto de decisões, transitadas em 
julgado, proferidas por este Tribunal em sentido não coincidente com 
a decisão judicial sob recurso», «bem como de acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo».

Por tal sinal, o Ministério Público recorrente invoca a contradito-
riedade da decisão ora em crise com a generalidade das decisões do 
Tribunal recorrido e do Supremo Tribunal Administrativo sobre o mesmo 
problema.

Como assim, prefigura -se como questão a solucionar a interpretação 
ou aplicação da “regra jurídica” pertinente, e, por tal sinal, apresenta-
-se patenteada a necessidade do recurso para a melhoria da aplicação 
do direito e uniformidade da jurisprudência  - pelo que deve aceitar -se, 
como se aceita, o presente recurso.

E, então, em face das conclusões da alegação, a questão essencial que 
agora se nos coloca é a de saber do sequente procedimento conforme 
com a declaração judicial de nulidade insuprível em processo de contra-
-ordenação tributária.

2.1 Na sentença recorrida, e com interesse para a solução da questão, 
escreve -se principalmente o seguinte – cf. fls. 69 a 72.

[…]
Atento o referido, óbvia é a conclusão de que a decisão sobre apre-

ciação viola o disposto no art°.79, nº.1, do R G. I. Tributárias, assim 
se consubstanciando uma nulidade insuprível consagrada no artº.63, 
nº.1, al. d), do mesmo diploma.

E qual o efeito da procedência da mencionada nulidade?
Para responder a tal questão convém, antes de mais, dizer que a de-

cisão de aplicação de coima vale como acusação, a partir do momento 
em que o Digno Magistrado do M. P. torna presentes os autos ao Juiz 
(cfr.artº.62, nº.1, do Regime Geral das Contra -Ordenações e Coimas, 
aprovado pelo dec. lei 433/82, de 27/10, “ex vi” do art°.3, al. b), do 
R G. I. Tributárias).

Antes deste momento processual, a Fazenda Pública goza de uma 
oportunidade para apreciar e sanar as eventuais nulidades da decisão 
de aplicação de coima, a qual consiste na possibilidade de revogação 
da referida decisão consagrada no artº.62, nº.2, do Regime Geral das 
Contra -Ordenações e Coimas, aprovado pelo dec. lei 433/82, de 27/10, 
possibilidade essa que se preclude com o envio dos autos para o Tribu-
nal. Nova oportunidade surge com a possibilidade de apreciação, detida 
pelo Digno Magistrado do M. P., da petição de recurso e dos próprios 
autos, antes de os tornar presentes ao Juiz, isto é, antes de introduzir 
o feito em juízo, conforme referido acima.

No processo vertente estas duas hipóteses não foram aproveitadas 
para reformular ou revogar a decisão de aplicação de coima.

Diz -nos o artº.63, nº.3, do R G. I. Tributárias, que as nulidades 
referidas no nº.1, do mesmo preceito, têm por efeito a anulação dos 
termos subsequentes do processo que do acto inquinado dependam 
absolutamente, devendo, porém, aproveitar -se as peças processuais 
úteis ao apuramento dos factos.

Pensamos que tal normativo não tem aplicação ao caso vertente. É 
que, uma vez apresentados os autos ao Juiz e, consequentemente, intro-
duzido o feito em juízo, sem que as nulidades referidas hajam sido ob-
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jecto de apreciação pelas autoridades administrativas, o Tribunal deve 
das mesmas conhecer através de despacho, abstendo -se do conhecimento 
do mérito da causa e absolvendo o arguido da instância (cfr. art°s. 64, 
nº.3, do Regime Geral das Contra -Ordenações e Coimas e 311, nº.1, do 
Código de Processo Penal, “ex vi” do artº.3, al.b), do R G. I. Tributárias; 
ac. S.T.A. -2ª. Secção, 13/12/95, rec.17465, Ap. D.R, 14/11/97, pág.2912 
e seg. Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Processo 
Tributário comentado e anotado, Almedina, 3ª.edição, 1997, pág.419). 
Por outras palavras, tais nulidades, na medida em que inquinam a acu-
sação, ou seja, a decisão que aplica a coima, devem visualizar -se como 
excepções dilatórias que obstam ao conhecimento do mérito da causa 
pelo Tribunal (cfr.ac.S.T.A. -2ª. Secção, 30/6/99, rec.23834, Antologia 
de Acórdãos, ano II, nº.3, pág.182 e seg. ac.S.T.A. -2ª. Secção, 27/10/99, 
rec.23619, Ac. Dout., n°.460, pág.527 e seg.).

Atento o referido, o Tribunal deve considerar procedente a excepção 
dilatória sob análise, assim ficando prejudicado o conhecimento do mé-
rito da causa (cfr.artº.368, nº.2, do C.P.Penal, e 660, nº.2, do C.P.Civil), 
ao que se procederá na parte dispositiva da presente sentença.

[…]
Face ao exposto, sem necessidade de mais amplas considerações, 

o TRIBUNAL JULGA PROCEDENTE A EXCEPÇÃO DILATÓRIA 
QUE CONSISTE NA NULIDADE DA DECISÃO DE APLICAÇÃO DE 
COIMA exarada a fls.19 dos presentes autos e, consequentemente, AB-
SOLVE O ARGUIDO “COMAFIL  - CONSTRUÇÕES JOSÉ MANUEL 
& FILHOS, L. DA.” DA PRESENTE INSTÂNCIA e não conhece do 
mérito da causa.

2.2 O tema do sequente procedimento congruente com a declara-
ção judicial de nulidade insuprível em processo de contra -ordenação 
tributária tem sido versado, de modo repetido, uniforme, pacífico e 
unânime, por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de que 
se apresenta como exemplo o seu acórdão de 22 -9 -2004, proferido no 
recurso n.º 531/04.

Deste referenciado acórdão, e para que nele se atente devidamente, 
respigamos do seu conteúdo nuclear o pedaço que segue, data venia.

O art. 63º, n.º 1, al. d) do RGIT preceitua constituir nulidade insuprí-
vel, no processo de contra -ordenação tributário, “a falta dos requisitos 
legais da decisão de aplicação das coimas”  - os previstos no seu art. 79º  -, 
a qual tem por efeito  - n.º 3  - “a anulação dos termos subsequentes do 
processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar-
-se as peças úteis ao apuramento dos factos”.

Tal nulidade  - n.º 5  - é de conhecimento oficioso, podendo ser arguida 
“até a decisão se tornar definitiva”.

A qualificação como insuprível não significa que ela não possa ser 
sanada, mas antes, que o decurso do tempo não tem esse efeito.

Pelo que a sanação respectiva só pode concretizar -se com a supressão 
da deficiência ou irregularidade, designadamente com a prática, de 
acordo com a lei, do acto omitido ou da irregularidade praticada.

Assim, e designadamente, “a nulidade por falta dos requisitos legais 
da decisão de aplicação de coima... não impede que venha a ser proferida 
nova decisão em substituição da anulada”.

E, tal conhecimento pode ocorrer “até ao trânsito em julgado da de-
cisão final”, tanto na fase administrativa como na judicial e nesta tanto 
na 1ª instância como no tribunal ad quem.

O próprio art. 19º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para 
onde subir um processo administrativo tributário deverá tomar a inicia-
tiva de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou irregularidade.

Cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2ª edição, 
págs. 403/05.

O dito n.º 3 é, pois, expresso: apenas são anulados os actos processuais 
consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando -se as peças 
úteis ao apuramento dos factos.

E o limite temporal não é o momento em que os autos são tornados 
presentes ao juiz, ainda que tal apresentação valha como acusação 
 - art. 62º, n.º 1 do RGCO  - mas a definitividade da decisão que aplica a 
coima  - dito n.º 5  - seja, o seu trânsito em julgado que apenas se verifica 
quando aquela deixa de ser impugnável por via de reclamação ou recurso 
ordinário  - art. 677º do CPC.

Não pode, por outro lado, esquecer -se que, em rigor, a decisão que 
aplica a coima constitui, substancialmente, um acto administrativo, 
embora de conteúdo sancionatório, como decisão autoritária de um 
órgão da Administração, que, ao abrigo de normas de direito público, 
visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta, 
cuja apreciação jurisdicional só não cabe exclusivamente aos tribunais 
administrativos e fiscais por razões de praticabilidade.

Cfr. art. 120º do CPA, o preâmbulo do D.L. n.º 232/79, de 24 de 
Julho e ainda Faria da Costa in Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra n.º 62, 1986, pág. 166.

De modo que não pode impedir -se a Administração de renovar o acto 
anulado por vícios procedimentais, como é o caso.

Assim, decretada, em processo judicial de contra -ordenação tributária, a 
nulidade insuprível decorrente da falta de descrição sumária dos factos res-
pectivos, não há lugar à absolvição da instância mas, antes, à baixa dos autos 
à AF para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.

Cfr., aliás, no sentido exposto, os Ac’ deste STA, de 06/11/2002, 
Rec. 1507/02 e 18/02/2004, Rec. 1747/03.

No caso sub judicio, a sentença recorrida dispõe, nos seus dizeres, 
que, «sem necessidade de mais amplas considerações, o Tribunal julga 
procedente a excepção dilatória que consiste na nulidade da decisão de 
aplicação de coima (…) e, consequentemente, absolve o arguido (…) 
da presente instância e não conhece do mérito da causa».

Ora, em face do que vem de ser exposto, e, especialmente, perante o 
teor do n.º 3 do artigo 63.º do Regime Geral das Infracções Tributárias 
(aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho), podemos seguramente 
afirmar que a sentença recorrida não goza de acerto, quando «conse-
quentemente, absolve o arguido (…) da presente instância e não conhece 
do mérito da causa».

Na verdade, a absolvição da instância e o não conhecimento do mérito 
da causa não se impõem como consequência adequada (bem ao invés) 
da procedência da nulidade da decisão de aplicação de coima.

A procedência da nulidade da decisão de aplicação de coima postula, 
sim, que devam, e nos termos da lei, «aproveitar -se as peças úteis ao 
apuramento dos factos».

Razão por que não pode subsistir a sentença recorrida, na parte em 
que assim o não entendeu.

Estamos deste modo a concluir que, em processo judicial de contra-
-ordenação tributária, é admissível recurso jurisdicional, a requerimento 
do arguido ou do Ministério Público, “quando tal se afigure manifesta-
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mente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da 
uniformidade da jurisprudência” – nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei Quadro das Contra -ordenações, e por força da alínea b) do artigo 3.º 
do Regime Geral das Infracções Tributárias.

Em processo judicial de contra -ordenação tributária, a declaração 
de nulidade insuprível consequente da falta de descrição sumária dos 
factos respectivos não desencadeia a absolvição da instância, mas, 
diferentemente, implica a remessa do processo à Administração Fiscal, 
para possível sanação daquela irregularidade e casual renovação do 
pertinente acto sancionatório.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, e re-
vogar a sentença recorrida, no segmento em que absolveu a arguida 
da instância – devendo ordenar -se a remessa dos autos à autoridade 
tributária para os fins referidos.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Prescrição. Inutilidade da lide. Contagem do prazo

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária não constitui, a se, 
fundamento de impugnação judicial, por não respeitar 
à legalidade do acto de liquidação mas, antes, à sua 
eficácia.

 II — Deve contudo conhecer -se da mesma, e oficiosamente, 
em tal meio processual, com atinência à respectiva inu-
tilidade superveniente da lide, determinante da extinção 
da instância, ut. artigo 287.º, alínea e), do Código de 
Processo Civil.

 III — À sucessão de prazos de prescrição da obrigação tribu-
tária — artigos 34.º do Código de Processo Tributário 
e 48.º da Lei Geral Tributária — aplica -se o disposto 
no artigo 297.º do Código Civil.

 IV — Nos termos daquelas primeiras disposições legais, os 
factores interruptivos da prescrição inutilizam todo o 
tempo anteriormente decorrido.

 V — Todavia, tal efeito interruptivo degenera -se em mera 
suspensão, reatando -se o curso do prazo de prescrição, 
se o processo estiver parado, por facto não imputável 
ao contribuinte, durante mais de um ano.

 VI — Em tal hipótese, para cômputo do prazo prescricional, 
soma -se o tempo que decorreu após aquele ano, ao que 
tiver decorrido desde o início de tal prazo até à data da 
autuação do processo ou procedimento respectivo.

 VII — Tal é a consequência da cessação do efeito interruptivo, 
reconduzindo -se a situação a uma suspensão e reata-
mento do curso de prescrição.

 VIII — Nenhum facto posterior ao que faz cessar o efeito in-
terruptivo tem relevância no cômputo do prazo prescri-
cional, designadamente no que concerne a uma nova 
interrupção.

Processo n.º 1129/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade Quiaiense de Construção, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo – Sul que julgou extinta a instância por inutilidade su-
perveniente da lide, dada a prescrição das obrigações tributárias (IRC 
relativo ao exercício de 1993) imputadas à Sociedade Quiaiense de 
Construção, Lda.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
a) A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste 

tipo de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;
b) O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da 

exigibilidade da dívida é a oposição à execução fiscal;
c) A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para 

se conhecer em impugnação – processo cujo objecto é a legalidade do 
acto tributário – da prescrição da dívida exequenda;

d) Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto 
interruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o res-
pectivo prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco 
mais de uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os 
meios de litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, 
designadamente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos 
os casos rapidamente demore o processo mais de um ano…

e) Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução 
parada por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por 
ter sido utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo 
garantia ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve 
ser declarada prescrita;

f) Acresce que o absurdo desta interpretação se evidencia ainda nos 
casos em que fique suspenso o procedimento por infracção (criminal 
ou contra -ordenacional) tributária, à espera da decisão em processo de 
impugnação, não fazendo qualquer sentido que este venha a extinguir-
-se por prescrição quando a execução ficou à espera da decisão sobre 
a relação jurídica tributária;

g) A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais 
evidente quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos 
como a “isenção de garantia” e a “caducidade de garantia”;

h) Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do con-
fronto entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não 
prescreveria) e os que não prestaram garantia (cuja dívida poderia 
prescrever) porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar 
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é entre os que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema 
legal (ou judicial) vigente nestes últimos e castigando os que cumpriram 
(embora não concordando com a interpretação da lei).

Assim, no caso, não deveria o TCAS ter decidido a extinção do 
presente processo por prescrição e, ao fazê -lo, interpretou incorrecta-
mente os preceitos legais aplicáveis, designadamente os artigos 34.º do 
CPT, 48.º e 49.º da LGT e 204.º do CPPT, e aplicando indevidamente a 
alínea e) do artigo 287.º do CPC, pelo que deverá ser anulada a douta 
decisão recorrida, procedendo -se ao julgamento do recurso interposto 
da sentença do tribunal de 1.ª instância, que considerou a impugnação 
procedente.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, dado que “a possibilidade de conheci-
mento da prescrição da dívida tributária, em processo de impugnação 
judicial, não como fundamento desta, já que não se refere à legalidade da 
liquidação, mas em termos da inutilidade superveniente da lide, constitui 
jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo” – cfr., 
entre outros, os acórdãos de 31 de Maio de 2006, processo n.º 156/06, 
e de 9 de Fevereiro de 2005, processo n.º 939/04.

Por outro lado, como também se disse já no acórdão de 23 de Maio de 
2005, processo n.º 116/05, se posteriormente à suspensão da execução 
“se verificou uma paragem do processo de impugnação judicial, por 
período superior a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte, 
recomeçar -se -á a contar o prazo de prescrição, acrescido do período 
de tempo que decorreu antes da instauração da execução fiscal, pois, 
a paragem do processo de execução fiscal derivada da pendência da 
impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se não é a 
este imputável a paragem deste último processo”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem, no ponto, apurado que:
26)  - A presente impugnação foi instaurada em 19.06.1996  - cfr. 

carimbo aposto na 1ª página da p.i..
27)  - Por sentença proferida em 05.01.1998, foi julgada procedente 

a impugnação  - cfr. fls. 740 a 747 e v°.
28)  - Dessa sentença a Fazenda Pública interpôs recurso para o TCA, 

o qual foi motivado, admitido e contra -alegado  - cfr. fls. 749 a 813.
29)  - Os autos subiram ao TCA e o recurso foi tramitado até ficar 

concluso para julgamento em 27.04.1999  - cfr. fls. 814 a 817 v°.
30)  - O processo foi cobrado e redistribuído em 13.02.2006  - vd. 

fls. 818.
31)  - Em 27/07/1996 foi instaurado processo de execução 

n° 3824199601006541 para cobrança coerciva de divida proveniente 
de IRC do ano de 1993, cuja liquidação está impugnada nestes autos 
 - vd. fls. 827, 832/833).

32)  - Em 05.08.1996 foi efectivada a citação da executada (fls. 832, 
834 a 837).

33)  - Desde 19.06.1996, data da instauração da presente impugna-
ção que o processo executivo aguardando a resolução da impugnação 
 - fls. 832.

34)  - Vindo a ser julgado em falhas por despacho do Sr. Chefe de 
Finanças (cfr. fls. 841).

Vejamos, pois:
I. QUANTO AO CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO:
Como é sabido, trata -se na impugnação judicial de um contencioso de 

anulação, que não de plena jurisdição  - cfr. ALBERTO XAVIER, Aspectos 
Fundamentais do Contencioso Tributário, p. 43 e ss.  -, sendo o seu 
objecto o acto tributário, através de “qualquer ilegalidade” ou “vício”, 
em vista da sua “anulação total ou parcial”.

Assim, se o pedido impugnatório procede, o tribunal anula o acto, 
pela existência de qualquer ilegalidade.

Pelo que tem este tribunal entendido que a prescrição da obrigação 
tributária  - “da dívida exequenda”, na expressão legal -, embora de 
conhecimento oficioso, não é fundamento de impugnação judicial mas 
de oposição à execução fiscal.

Na verdade, não pode confundir -se a validade do acto tributário com 
a sua eficácia.

Basicamente, os requisitos de validade dizem respeito aos próprios 
elementos do acto: forma, competência, objecto, pressupostos, fim, su-
jeitos  - cfr. ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, p. 425 e ss.

Por sua vez, a eficácia contende com a realização do acto na ordem 
jurídica, não tem a ver com a sua validade, surgindo só, em regra, com 
a concretização desta, logo que estejam preenchidos os requisitos da 
sua existência e validade.

Acto eficaz é o acto passível de execução material ou jurídica  - cfr. 
ROGÉRIO SOARES, Direito Administrativo, p. 180 e ss.

E, praticado o acto, a sua eficácia há -de consumar -se num determinado 
prazo; decorrido este, ela já não pode ter lugar.

O decurso do prazo de prescrição extingue o direito do Estado à 
“cobrança” do imposto e não tendo pois a ver com a sua validade ou 
existência do acto tributário e, em consequência, com a sua legalidade, 
não é fundamento de impugnação judicial mas de oposição à execução.

No ponto tem, pois, razão a recorrente.
Todavia, não foi essa, em rigor, a abordagem da decisão recorrida.
Esta não considerou a prescrição como fundamento, a se, de ilegali-

dade do acto de liquidação, mas apenas como sustentáculo da inutilidade 
da lide e consequente extinção da instância, nos preditos termos.

E, aí, com inteira razão e plenamente dentro da legalidade.
É que, em tal circunstancialismo, a lide impugnatória não tem qual-

quer utilidade.
Na verdade, a sua procedência não teria quaisquer consequências, 

uma vez que já não poderia, mercê da predita prescrição da dívida, ser 
instaurada execução fiscal, que se instaurada, logo soçobraria, mesmo 
sem oposição, dado o carácter oficioso do conhecimento da mesma.

Ou seja: a questão não radica na inclusão da prescrição da obriga-
ção tributária em termos de ilegalidade da liquidação mas, em termos 
processuais, da utilidade da lide impugnatória que, assim, não pode 
ter qualquer reflexos na relação substancial respectiva, pelo que a sua 
continuação seria para inutilidade.

Cfr. aliás, no sentido exposto, os acórdãos do STA de 3 de Julho de 
2002 – processo n.º 0723/02, de 15 de Maio de 2002 – recurso n.º 365, 
de 30 de Abril de 2002  - recurso n.º 145 e de 20 de Março de 2002 
– recurso n.º 144.

II. Quanto ao modo de contagem da prescrição:
A obrigação tributária em crise respeita a IRC, exercício de 1993, 

pelo que é aplicável o regime do Código de Processo Tributário, apro-
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vado pelo Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, que estatuía no seu 
artigo 34.º:

“1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se 
outro mais curto estiver fixado na lei.

2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele 
em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.

3. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração 
da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o 
processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante 
mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.”

Por sua vez, a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 398/98, de 17 de Dezembro, veio determinar que “as dívidas tri-
butárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito 
anos (…)” – artigo 48.º, n.º 1, primeira parte  -, sendo que, nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1, deste último Decreto -Lei, “ao novo prazo de prescrição 
aplica -se o disposto no artigo 297.º do Código Civil (…)”.

Assim, antes de Janeiro de 1999, o prazo de prescrição das obrigações 
tributárias era de 10 anos, nos termos do CPT, e, após a entrada em vigor 
da LGT, este prazo passou a ser de 8 anos.

Ou seja, verificou -se uma sucessão de leis no tempo no que respeita 
ao prazo de prescrição.

E, para saber qual a lei aplicável, há que convocar o artigo 297.º, n.º 1, 
do CC que dispõe que “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um 
prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos 
prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da 
entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte 
menos tempo para o prazo se completar”.

Isto é: se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na 
lei antiga, então:

 - se segundo a lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado pela lei 
nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei antiga; mas

 - se segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, 
a lei nova é aplicável aos prazos que já estiverem em curso, sendo que 
o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei.

O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do 
legislador – reduzir o prazo  -, sem operar qualquer efeito retroactivo.

Em 1 de Janeiro de 1999, data da entrada em vigor da LGT, tinham 
decorrido 5 anos do prazo prescricional, faltando outros tantos para este 
se completar. E, assim sendo, segundo a lei antiga (CPT) faltava menos 
tempo, do que o fixado pela lei nova (8 anos), para o prazo se completar, 
sendo então aplicável o prazo de 10 anos previsto no CPT.

Ora, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do CPT, “o prazo de prescrição 
conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 
facto tributário, salvo regime especial”, ou seja, dizendo a dívida respeito 
ao exercício de 1993, o prazo de prescrição de 10 anos começou a correr 
em 1 de Janeiro de 1994.

Todavia, com a dedução da impugnação em 19 de Junho de 1996 
– cfr. ponto 26 do probatório  -, interrompeu -se o prazo de prescrição 
– dito artigo 34.º, n.º 3, primeira parte  -, tendo, então, decorrido 2 anos, 
5 meses e 18 dias.

Entretanto, no período compreendido entre 27 de Abril de 1999 e 
13 de Fevereiro de 2006, a impugnação esteve parada, em recurso, por 
facto não imputável ao contribuinte – cfr. pontos 29 e 30 do probatório 

e fls. 817 e 818 dos autos  -, pelo que se retoma a contagem do prazo de 
prescrição em 27 de Abril de 2000, somando -se o tempo que decorreu 
a partir deste momento ao que tinha decorrido até à data da autuação 
– cfr. aquele último inciso normativo, segunda parte.

De 27 de Abril de 2000 a 17 de Janeiro de 2007 decorreram 6 anos, 
8 meses e 21 dias, a que acrescem os ditos 2 anos, 5 meses e 18 dias. E, 
assim sendo, falta pouco menos de um ano para o prazo prescricional 
se completar.

E não se sustente que o prazo prescricional poderia aproveitar -se de 
outros factos interruptivos, posteriores ao primeiro, designadamente da 
instauração da execução – cfr. ponto 31 do probatório.

Com efeito, nenhum facto posterior ao que faz cessar o efeito interrup-
tivo tem relevância no cômputo do prazo prescricional, designadamente 
no que concerne a uma nova interrupção.

De outro modo, ficaria sem aplicação a parte final do dito n.º 3 que 
manda ter em consideração, no cômputo do prazo, o tempo que tiver 
decorrido desde o seu início “até à data da autuação”, já que esta é 
diferente para cada um dos sucessivos actos interruptivos.

Assim, uma vez cessado o efeito interruptivo, já não é possível 
“ressuscitá -lo” para o fazer operar de novo pois, tendo -se já contado o 
tempo decorrido “até à data da autuação” do processo em que se verifica 
o primeiro facto, não pode efectuar -se nova e idêntica contagem, já 
que é necessariamente diversa a data da autuação do processo em que 
se verificou o segundo acto interruptivo (isto sempre e evidentemente, 
parando o processo mais de um ano).

Estando o processo parado, por facto não imputável ao contribuinte, 
por mais de um ano mas diversas vezes, por força da sucessão no tempo 
dos vários factores interruptivos – reclamação, recurso hierárquico, im-
pugnação e/ou instauração da execução – só o primeiro tem relevância 
legal, contando -se, então, nos sobreditos termos, o tempo decorrido 
desde o início do prazo de prescrição até à data da autuação do processo 
em que ocorreu o facto interruptivo, mais o decorrido posteriormente 
ao ano referido na lei.

Como referem RUBEN CARVALHO e FRANCISCO PARDAL, citando MANUEL 
ANDRADE, face a idêntica disposição legal do Código de Processo das 
Contribuições e Impostos (artigo 27.º), a situação em causa “reconduz-
-se a uma suspensão e reatamento do curso da prescrição” – cfr. Có-
digo de Processo das Contribuições e Impostos anotado, 2.ª edição, 
pp. 182/183.

Em tal hipótese, e ao contrário do que acontece no Código Civil 
– artigo 326.º  -, não começa a correr um novo prazo de prescrição 
a partir do acto interruptivo, inutilizando -se todo o tempo decorrido 
anteriormente.

Uma vez que a lei faz cessar o efeito interruptivo, não se inutiliza o 
prazo já decorrido, procedendo -se à contagem do prazo em termos da 
dita suspensão e reatamento do prazo prescricional.

Como refere BENJAMIM RODRIGUES, Problemas Fundamentais de Di-
reito Tributário, p. 285, na dita hipótese, o efeito interruptivo – que, 
de outro modo, inutilizaria todo o tempo decorrido anteriormente – 
degenerou -se em simples suspensão por um ano.

Ou, de outro modo: aí, a interrupção da prescrição converte -se em 
mera suspensão.

É, assim, de concluir não estar prescrita a obrigação tributária em 
causa.
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Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, conceder 
provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida e ordenando -se 
a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para que conheça do objecto do 
recurso, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Questão de facto. Questão de direito. IRS. Manifestações de 
fortuna. Ónus da prova. Fixação do rendimento colectável 
por métodos indirectos. Rendimento padrão.

Sumário

 I — As conclusões das alegações de recurso versam matéria 
exclusivamente de direito se resumirem a sua diver-
gência com o decidido à interpretação ou aplicação 
da lei ou à solução dada a qualquer questão jurídica; 
versarão questão de facto se manifestarem divergência 
com a questão factual, quer porque se entenda que os 
factos levados ao probatório não estão provados, quer 
porque se considere que foram esquecidos factos rele-
vantes, quer porque se defenda que a prova produzida 
foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações 
de facto que se devem retirar dos mesmos.

 II — Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável 
quando falte a declaração de rendimentos e o contri-
buinte evidencie manifestações de fortuna ou quando 
declare rendimentos que mostrem uma desproporção 
superior a 50 %, para menos, em relação ao rendimento 
padrão resultante da tabela prevista no n.º 4 do ar-
tigo 89.º -A da LGT.

 III — Cabe ao sujeito passivo a prova de que correspondem 
à realidade os rendimentos declarados e de que é outra 
a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, no-
meadamente herança ou doação, rendimentos que não 
esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou 
recurso ao crédito.

 IV — Quando o sujeito passivo não faça tal prova, considera-
-se como rendimento tributável em sede de IRS, a en-
quadrar na categoria G, o rendimento padrão apurado 
nos termos da tabela constante do n.º 4 do artigo 89.º -A 
da LGT, quando não existam indícios fundados que 
permitam à AT fixar rendimento superior.

Processo n.º 1225/06 -30.
Recorrente: Susete Maria de Oliveira Custódio.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Susete Maria de Oliveira Custódio, e marido Ernesto Ramires 
Alverca, residentes em Setúbal, vieram recorrer da decisão do Exmo. 
Director -Geral dos Impostos que fixou, nos termos do artigo 89.º -A da 
LGT, a matéria colectável, em sede de IRS, com recurso a avaliação 
indirecta, no montante de € 51.290,00, relativamente ao ano de 2002, no 
montante de € 46.161,00, relativamente ao ano de 2003 e no montante 
de € 41.032,00, relativamente ao ano de 2004.

Por sentença de 11/9/2006, a Mma. Juíza do TAF de Almada julgou 
parcialmente procedente o recurso, mantendo a decisão de fixação do va-
lor tributável, relativamente ao ano de 2002, no montante de € 51.290,00, 
e anulando a decisão relativamente aos anos de 2003 e 2004.

Não se conformando com tal decisão, dela vêm agora os recorrentes 
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclu-
sões:

i. Nos termos do n.º 3 do art.º 89.º -A da LGT, verificadas as situações 
previstas no n.º 1 deste artigo, cabe ao sujeito passivo a comprovação de 
que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra 
a fonte das manifestações de fortuna ou dos acréscimos de património 
ou de consumo evidenciados.

ii. Cabe ao contribuinte demonstrar que os bens adquiridos que evi-
denciam manifestações de fortuna foram adquiridos com meios que 
não estavam sujeitos a declaração para efeitos de IRS, neste sentido 
se pronunciou o Acórdão do TCA Sul de 05 -07 -2005, proferido no 
Recurso n.º 00649/05.

iii. Na douta sentença de que ora se recorre, foi dado como provado 
que na aquisição das duas viaturas que originaram a fixação de valor 
tributável com recurso a manifestações de fortuna foram efectuadas duas 
retomas nos valores de ESC. 1.900.000 e ESC. 1.800.000, no montante 
total de ESC. 3.700.000 (€ 18.455,52), (Vide, Ponto III. 1., al. N da 
douta sentença recorrida).

iv. Pelo que, ficou provado que nessa medida os recorrentes tiveram 
outra fonte de rendimento, a qual foi adstrita à aquisição das viaturas 
em causa.

v. O valor obtido pela retoma das viaturas não estava sujeito a decla-
ração para efeitos de IRS.

vi. Valor que deveria ser tomado em conta na douta sentença e, em 
consequência, corrigida a decisão de fixação do valor tributável com 
recurso a manifestações de fortuna, nos termos do art.º 89.º -A da LGT, 
relativamente ao ano de 2002, fixando -se aquele em € 42.062,24 (50 % 
de (102.580,00  - 18.455,52).

vii. A avaliação indirecta é subsidiária da avaliação directa, aplicando-
-se sempre que possível e a lei não prescrever em sentido diferente as 
regras da avaliação directa (art.º 85.º, n.ºs 1 e 2 da LGT).

viii. A lei só permite o recurso à avaliação indirecta quando não for 
possível proceder à fixação da matéria tributável através da avaliação 
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directa e, mesmo nestes casos, utilizar -se -ão na avaliação indirecta, na 
medida do possível, as regras da avaliação directa.

ix. A tal obriga o princípio da capacidade contributiva, consagrado 
no n.º 1 do art.º 4.º da LGT.

x. Princípio de que resulta, directamente, a tributação pela riqueza, 
rendimento ou despesa reais.

xi. A CRP aponta claramente no sentido da tributação da matéria co-
lectável real e só desta expressamente quanto à tributação das empresas 
que deve incidir fundamentalmente sobre o seu rendimento real,

xii. Implicitamente, quanto à tributação do rendimento pessoal, na 
medida em que se refere às necessidades e rendimentos do agregado 
familiar, necessariamente as necessidades e rendimentos concretos de 
cada agregado familiar, o que conduz ao rendimento real.

xiii. Assim, no respeito pelo princípio da capacidade contributiva, 
atendendo ao carácter subsidiário da avaliação indirecta, deveria o 
montante das retomas ter sido tomado em conta e, em consequência, 
corrigido o valor tributário fixado nos termos acima expostos, pelo que, 
salvo o devido respeito e melhor opinião, a douta sentença recorrida 
enferma de erro de julgamento.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que este Tribunal se deve julgar incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do presente recurso, por este versar também 
matéria de facto.

Os recorrentes sustentam, porém, que o que está somente em causa 
é a interpretação da norma jurídica aplicável pelo que sempre seria 
competente para conhecer do recurso este Tribunal.

II – Com relevo para a decisão, mostram -se provados os seguintes 
factos:

A) Os recorrentes declararam para efeitos de IRS, e relativamente 
ao ano de 2002, o rendimento global de € 8.440,47 sendo efectuadas 
deduções específicas no montante de € 5.568,47 apurando -se um ren-
dimento colectável no montante de € 2.872,00.

B) Os recorrentes adquiriram em 2002 dois veículos automóveis, 
novos, ligeiros e de passageiros, marca Mercedes -Benz, Classe E, 220 
CDI Elegance, de matrícula 86 -91 -TI e 81 -01 -TR, à sociedade “Stut-
tcar – Comércio de Veículos, SA”, respectivamente pelo montante de 
€ 56.400,00 e € 46.180,00, no montante total de € 102.580,00.

C) Os recorrentes não apresentaram nos anos de 2003 e 2004 as res-
pectivas declarações de IRS uma vez que se encontravam dispensados 
da sua entrega nos termos do disposto na alínea b) do art.º 58.º do CIRS.

D) Os recorrentes não declararam a aquisição do veículo mencionado 
na alínea B) na declaração de IRS de 2002.

E) No âmbito de uma acção de inspecção aos recorrentes em sede de 
IRS os serviços de inspecção elaboraram o respectivo relatório onde 
propõem a fixação do rendimento colectável do recorrente em sede de 
IRS no montante de € 51.290,00 para o ano de 2002, no montante de 
€ 45.161,00 para o ano de 2003, no montante de € 41.032,00 para o ano 
de 2004, a título de rendimentos da categoria G, nos termos da alínea d) 
do art.º 87.º e 89.º -A da LGT, considerando que os recorrentes declararam 
rendimentos que se mostraram numa desproporção a 50 %, para menos, 
em relação ao rendimento padrão resultante da tabela constante do n.º 4 
do art.º 89.º -A da LGT.

F) Para o apuramento da desproporção mencionada na alínea anterior 
os serviços consideraram que:

a. Os recorrentes adquiriram em 2002 dois veículos automóveis, 
novos, ligeiros e de passageiros, marca Mercedes -Benz, Classe E, 220 
CDI Elegance, de matrícula 86 -91 -TI e 81 -01 -TR, à sociedade “Stuttcar 
 - Comércio de Veículos, SA”, pelo montante total de € 102.580,00;

b. Apuraram o rendimento padrão para o ano de 2002 de € 51.290,00 
(50 % do valor de aquisição do veículo), de € 46.161,00 (valor de aquisi-
ção  - [valor de aquisição do veículo x 0,10] x 0,50) para o ano de 2003 
e de € 41.032,00 (valor de aquisição  - [valor de aquisição do veículo x 
0,20] x 0,50) para o ano de 2004;

c. O rendimento declarado pelos contribuintes no ano de 2002, de 
€ 2.872,00;

d. Com base no mencionado nas alíneas anteriores os serviços apu-
raram uma diferença para menos no montante de € 48.418,00 para o 
ano de 2002, de € 46.161,00 para o ano de 2003 e de € 41.032,00 para 
o ano de 2004;

e. Concluíram pela desproporção de 94,40 % para o ano de 2002, de 
100,00 % para o ano de 2003 e de 100,00 % para o ano de 2004;

f. Analisaram todas as declarações de rendimentos apresentadas pelos 
contribuintes, verificando que foram declarados os seguintes rendimen-
tos colectáveis:

i. Ano de 1989  - € 15.067,19
ii. Ano de 1990  - € 19.409,99
iii. Ano de 1991  - € 16.070,19
iv. Ano de 1992  - € 919,59
v. Ano de 1993  - € 2.658,96
vi. Ano de 1994  - € 2.098,24
vii. Ano de 1995  - € 6.560,75
viii. Ano de 1996  - € 15.053,72
ix. Ano de 1997  - € 7.755,94
x. Ano de 1998  - € 9.096,42
xi. Ano de 1999  - € 6.547,30
xii Ano de 2000  - € 10.991,81
xiii Ano de 2001  - € 12.356,50
G) Foi remetida aos recorrentes por registo n.º RS 8522 86169 PT, 

o ofício n.º 8007 de 15/03/2006 do projecto de decisão de aplicação da 
avaliação indirecta mencionada na alínea E), para efeitos de exercício 
do direito de audição prévia.

H) Os recorrentes não exerceram o direito de audição.
I) Por despacho de 30/06/2006 do substituto legal do Director -Geral 

dos Impostos, de concordância com o parecer de 19/06/2006 que con-
siderou que os recorrentes não fizeram prova da proveniência de tais 
capitais e com o relatório de inspecção mencionado na alínea E), foi 
fixado aos recorrentes o rendimento tributável em sede de IRS com re-
cursos a métodos indirectos nos termos da alínea d) do art.º 87.º e 89.º -A 
da LGT, no montante de € 51.290,00 para o ano de 2002, no montante 
de € 46.161,00 para o ano de 2003, e no montante de € 41.032,00 para 
o ano de 2004, a título de rendimentos da categoria G.

J) Foi remetido aos recorrentes o ofício n.º 22854 datado de 19/07/2006 
por carta registada com aviso de recepção, que os notifica da fixação do 
rendimento tributável em sede de IRS com recurso a métodos indirectos 
mencionado na alínea anterior.
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K) Em 20/07/2006 foi assinado o aviso de recepção relativo ao ofício 
mencionado na alínea anterior.

L) Os recorrentes adquiriram em 07/02/1995 o certificado de Bi-
lhetes do Tesouro n.º 0752 da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
Esc. 11.000.000 com data de início de 07/02/1995 e data de vencimento 
em 26/01/1996, com reembolso à taxa de 09,50 %.

M) Foi efectuada em 12/06/1998 um levantamento da conta bancá-
ria n.º 0752000770300 da Caixa Geral de Depósitos, no montante de 
Esc. 23.724.000.

N) Na aquisição das viaturas mencionadas em B) a sociedade “Stut-
tcar, SA” efectuou a retoma da viatura de marca Mercedes, C 180 do 
ano de 1993, de matrícula 02 -70 -CX, à qual foi atribuída o valor de Esc. 
1.900.000 e a viatura de marca Mercedes 200 D do ano de 1992, de 
matrícula 03 -37 -JS, à qual foi atribuída o valor de Esc. 1.800.000.

O) O recurso foi apresentado em 31/07/2006 junto da Direcção de 
Finanças de Setúbal.

III – 1. Suscita -se nos presentes autos a questão prévia da incompe-
tência deste Tribunal, em razão da hierarquia, por versar o recurso, no 
entendimento do Exmo. Magistrado do MP, também matéria de facto.

Vejamos. Alega o MP que os recorrentes, como se constata das con-
clusões das alegações, põem em causa os juízos de apreciação da prova 
feitos pelo tribunal recorrido, manifestando divergência com questões 
factuais, concluindo nomeadamente ter ficado provado que tiveram 
outra fonte de rendimento, o valor obtido pela retoma das viaturas que 
não estava sujeito a declaração para efeitos de IRS, valor esse que não 
foi tido em conta pela sentença recorrida na fixação do valor tributável 
com recurso a manifestações de fortuna, nos termos do artigo 89.º -A 
da LGT, relativamente ao ano de 2002.

Como se refere no acórdão de 14/4/99 deste Tribunal, proferido 
no processo 22908, e a que o MP alude, “…tais conclusões versarão 
matéria exclusivamente de direito se resumirem a sua divergência com 
o decidido à interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qual-
quer questão jurídica. IV – Versarão questão de facto se manifestarem 
divergência com a questão factual, quer porque se entenda que os factos 
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que 
foram esquecidos factos relevantes, quer porque se defenda que a prova 
produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de 
facto que se devem retirar dos mesmos.”.

Ora, contrariamente ao alegado pelo MP, em conclusão alguma das 
suas alegações os recorrentes manifestam divergência com os factos 
fixados na sentença recorrida ou com as ilações que deles se retiram 
ou alegam factos que tenham sido levados ao probatório e que em 
seu entender não estariam provados ou que tenham sido esquecidos 
factos relevantes e muito menos que a prova produzida tenha sido 
insuficiente.

O que os recorrentes se limitam a afirmar é que, face aos factos dados 
como provados na sentença de que ora recorrem, designadamente que 
na aquisição das duas viaturas que originaram a fixação do valor tri-
butável em sede de IRS com recurso a manifestações de fortuna foram 
efectuadas duas retomas, e cujo valor foi adstrito à aquisição daquelas 
viaturas, se deveria ter concluído que afinal os recorrentes também 
tiveram outra fonte de rendimento para além da declarada e que, ao 
menos em parte, justifica a manifestação de fortuna evidenciada com 
a referida aquisição.

Ou seja, os recorrentes não questionam a factualidade fixada na sen-
tença recorrida mas sim a interpretação que dela faz a Mma. Juíza “a 
quo” para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT.

A sua divergência com o decidido resume -se, assim, à aplicação da 
lei perante o quadro factual apurado que não contestam.

O recurso versa, por isso, matéria exclusivamente de direito, sendo 
nessa medida este Tribunal competente para dele conhecer.

2. Vem o presente recurso interposto do segmento da sentença pro-
ferida pela Mma. Juíza “a quo” que manteve a decisão de fixação do 
valor tributável com recurso a manifestações de fortuna, nos termos 
do artigo 89.º -A da LGT, relativamente ao ano de 2002, no montante 
de € 51.290,00.

Entendeu a Mma. Juíza “a quo” que, no que se refere ao ano de 2002, 
se mostram reunidos os pressupostos para o recurso à avaliação indirecta, 
definidos no n.º 1 do artigo 89.º -A da LGT, porquanto os recorrentes não 
lograram provar que tinham outras fontes de rendimento nos termos e 
para os efeitos do n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT.

Determina o n.º 1 deste preceito que há lugar a avaliação indirecta 
da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos e o 
contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela 
prevista no seu número 4 ou quando declare rendimentos que mostrem 
uma desproporção superior a 50 %, para menos, em relação ao rendi-
mento padrão resultante da referida tabela.

Verificadas as situações previstas neste n.º 1, cabe ao sujeito passivo, 
por força do que dispõe o n.º 3 do mesmo normativo, a prova de que 
correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a 
fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nomeadamente herança 
ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, utilização 
do seu capital ou recurso ao crédito.

No caso em apreço, tendo os ora recorrentes no ano de 2002 eviden-
ciado manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 
do artigo 89.º -A da LGT (aquisição de duas viaturas, no valor total de 
€ 102.580,00, que não declararam na declaração de IRS referente a 
esse ano), e declarado um rendimento que mostrava uma despropor-
ção superior a 50 % (94,40 %), para menos, em relação ao rendimento 
padrão resultante da referida tabela, impunha -se a avaliação indirecta 
da matéria colectável.

Foi o que a Administração Fiscal fez, cabendo, então, aos recorrentes, 
nos termos do n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT, a prova de que correspon-
diam à realidade os rendimentos declarados e de que era outra a fonte 
da manifestação de fortuna evidenciada.

E foi isso exactamente o que eles pretenderam fazer, alegando, para 
o efeito, a aquisição de bilhetes do tesouro, o levantamento de conta 
bancária de que eram titulares e a entrega de duas viaturas, a título de 
retoma, aquando da aquisição dos dois novos veículos.

E se quanto aos alegados bilhetes do tesouro e levantamento de conta 
bancária se concluiu na sentença recorrida que os documentos apre-
sentados não eram idóneos para fazer a prova que sobre os recorrentes 
recaía já quanto à entrega de duas viaturas, a título de retoma, ficou, 
de facto, provado que a sociedade a quem os recorrentes adquiriram 
os dois veículos novos efectuou a retoma de duas viaturas, no valor 
global de € 18.455,52.
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Ou seja, os recorrentes lograram provar que para a aquisição dos 
veículos em causa tiveram essa fonte de rendimento, a qual não estava 
sujeita a declaração para efeitos de IRS.

De resto, na própria sentença se afirma expressamente que apenas 
ficou por provar o restante montante despendido com a aquisição, isto 
é, € 84.124,48 (€ 102.580,00  - € 18.455,52).

Assim sendo, tendo os recorrentes feito essa prova, o rendimento 
tributável a fixar pela AF de acordo com o estabelecido no n.º 4 do 
artigo 89.º -A da LGT não pode ser superior a 50 % da parcela do va-
lor dos veículos cuja fonte de rendimento ficou por provar [50 % de 
€ 84.124,48 (€ 102.580,00  - € 18.455,52)], ou seja, € 42.062,24, e não 
os € 51.290,00, fixados pela AF e confirmados pela sentença recorrida, 
que correspondem a 50 % do valor dos veículos, sem retoma.

A sentença recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, 
manter -se nessa parte, sendo que é apenas este segmento da mesma que 
é objecto do presente recurso.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do STA em, concedendo provimento ao recurso, 
revogar a sentença recorrida no segmento em apreço, considerando -se 
como rendimento tributável, relativamente ao ano de 2002, o montante 
de € 42.062,24.

Sem custas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Baeta de Queiroz (vencido em parte. Afigura -se me 
que o rendimento a fixar deve ser igual a 50 % do valor dos veículos 
adquiridos, deduzido do montante cuja fonte a recorrente demonstrar, já 
que esse montante não está sujeito a IRS, pelo que inexistia a obrigação 
de o declarar, não podendo, consequentemente, ser presumido como 
rendimento tributável).

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Artigo 678.º, n.º 2, do Código de Pro-
cesso Civil. Admissibilidade. Violação das regras de com-
petência em razão da hierarquia.

Sumário:

Mau grado o disposto no artigo 678.º, n.º 2, do Código de 
Processo Civil, não é admissível recurso da decisão do 
Tribunal Central Administrativo, ainda que com funda-
mento em violação das regras de competência em razão 
da hierarquia, se este tribunal decidiu em segundo e último 
grau de jurisdição.

Processo n.º 83/06 -30.
Recorrente: Modelo Continente, SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Modelo Continente – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
SA, vem recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo – Sul 
que negou provimento ao recurso que a mesma interpusera da sentença 
do Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto, na parte em que foi 
julgada improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a 
liquidação de IRC de 1990.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
60. Com o devido respeito, parece -nos que o douto Acórdão recorrido, 

ao apreciar o recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública para 
o Supremo Tribunal Administrativo, violou as regras de competência 
em razão da hierarquia.

61. Esse recurso era restrito a questões de direito (artigo 280° n° 1 
“in fine” do CPPT).

62. Pelo que, competente para o seu conhecimento, era este Venerando 
STA (artigos 32° n° 1, alínea b), 33° n° 1, alínea b), 41° n° 1, alínea a), 
e 42° n° 1 alínea a), do E.T.A.F. e artigo 280° n° 1 do CPPT).

63. Assim violados pelo douto Acórdão recorrido.
64. Nos termos do n° 1 do artigo 16° do CPPT, a infracção das regras 

de competência em razão da hierarquia determina a incompetência 
absoluta do Tribunal.

65. Dispõe o n° 2 do mesmo preceito que a incompetência absoluta é 
de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado 
da decisão final.

66. O seu conhecimento é de ordem pública e precede o de qualquer 
outra questão (artigos 3° da LPTA e 13° do CPTA).

67. Por despacho de fls. 117, transitado em julgado, o recurso jurisdi-
cional da Fazenda Pública foi retido até trânsito em julgado do recurso 
jurisdicional do contribuinte.

68. A Fazenda Pública não reclamou deste despacho, que reteve o 
seu recurso (artigo 688° n° 1 e 5 do CPC).

69. Pelo que o despacho de retenção do recurso transitou em jul-
gado.

70. E o douto Acórdão recorrido, ao conhecer “prima facie” do recurso 
jurisdicional da Fazenda Pública, além de ter violado as regras de com-
petência em razão da hierarquia, violou também o “caso julgado”.

Por outro lado,
71. A dívida tributária emergente da liquidação já prescreveu (arti-

gos 7° n° 7 do CIRC, 27° do antigo CPCI, 34° n° 1 e 3 do CPT, 2° n° 1 
do DL 154/91, de 23/4, 297° n° 1 do CC).

72. Conforme se reconhece no douto despacho de fls. 258 a 261.
73. Nos termos do § 3° do artigo 27° do CPCI, o Mmo. Juiz deverá 

conhecer oficiosamente da prescrição (cfr. tb. os artigos 259° do CPT 
e, hoje, o 175° do CPPT).

74. A verificação da prescrição importa a inutilidade superveniente 
da lide impugnatória e a extinção da instância (artigo 287° e) do CPC).

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de 
V. Exas., concedendo provimento ao presente recurso e, consequente-
mente, revogando o douto Acórdão recorrido ou declarando a extinção 
da instância por inutilidade superveniente da lide, com fundamento em 
prescrição, V. Exas. farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.
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E, contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo por sua vez:
 - Porque o TCAS era competente para decidir ambos os recursos 

interpostos da sentença do Tribunal de 1.ª Instância, o acórdão pro-
ferido em 3 de Maio de 2005 não violou as regras de competência em 
razão da hierarquia;

 - Sendo esse o fundamento que permitiu o presente recurso, e sendo o 
mesmo improcedente, não parece que possa também o STA reapreciar, 
neste recurso, o julgamento realizado substituindo -se ao TCAS, quanto 
à análise (não efectuada) da prescrição.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso.

Mostram -se corridos os vistos legais, havendo que conhecer, em 
primeiro lugar, da admissibilidade do recurso.

Como se mostra dos autos, a impugnação judicial foi deduzida em 
30 de Outubro de 2000.

O Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, extinguiu, no con-
tencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, sendo que tal extinção 
apenas produz efeitos relativamente aos processos instaurados após a 
sua entrada em vigor – artigo 120.º do Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, 
na redação dada por aquele primeiro diploma legal.

Este entrou em vigor em 15 de Setembro de 1997, nos termos do seu 
artigo 5.º e da Portaria 398/97, de 18 de Junho.

Assim, o presente recurso, porque em terceiro grau de jurisdição, 
não é admissível.

Certo que ele vem interposto nos termos do artigo 678.º, n.º 2, do 
Código de Processo Civil, ex vi do artigo 2.º, alínea e), do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, “com fundamento em violação 
das regras de competência em razão da hierarquia”.

Dispõe aquele n.º 2 que o recurso é sempre admissível, seja qual 
for o valor da causa, se tiver por fundamento a violação das regras de 
competência, nomeadamente em razão da hierarquia, como é o caso.

Todavia, tal tem de entender -se subordinantemente à respectiva ju-
risdição, ou, de outro modo, dentro dos respectivos graus de jurisdição.

Como é sabido, são as leis orgânicas e estatutárias específicas que esta-
belecem a medida de jurisdição por cada categoria e espécie de tribunais, 
determinando a categoria dos pleitos que a cada um deles é destinada.

Neste sentido, a respectiva competência, em geral, resulta da medida 
de jurisdição atribuída aos diversos tribunais, repartindo o poder judicial 
que, em bloco, pertence ao seu conjunto.

Cfr. MANUEL ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, 
pp. 88 -89.

As regras de competência judiciária, em razão da hierarquia, são 
pois as atinentes à distribuição das matérias pelas diversas espécies de 
tribunais dispostos verticalmente.

Pelo que, onde não há jurisdição, não pode haver competência.
Aquela possibilidade de recurso só pode, pois, equacionar -se com 

relação, ou até, ao tribunal que constitua o último grau de jurisdição.
E tanto assim é que o dito artigo 678.º, n.º 2, admite sempre o recurso, 

“seja qual for o valor das causas”, reportando -se, pois, como logo resulta 
do seu n.º 1, às alçadas.

Aí, porém, há jurisdição, ou seja, só o valor da causa – o mesmo 
é que dizer, o regime das alçadas – impediria o recurso que, de outro 
modo, seria admissível.

Não é assim no caso dos autos, abolido que foi, nos preditos termos, 
o terceiro grau de jurisdição.

Objecta a recorrente que tal entendimento consequência que a questão 
da competência em razão da hierarquia não será objecto de qualquer 
apreciação jurisdicional, em recurso entenda -se, já que o Tribunal Central 
Administrativo – Sul se considerou competente.

Todavia, tal sempre sucede quando a questão seja apreciada em último 
grau de jurisdição.

Se a questão da incompetência fosse decidida primariamente pelo 
Supremo Tribunal Administrativo, obviamente que a respectiva apre-
ciação jurisdicional por aí se quedaria.

E o mesmo se tem de passar, no caso, face à decisão do Tribunal 
Central Administrativo, uma vez que julgou em último grau de jurisdição.

Pelo que se não concretiza qualquer violação do direito de acesso aos 
tribunais e tutela jurisdicional efectiva consagrado nos artigos 20.º, n.º 1, 
e 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa.

O Tribunal Central Administrativo, ao julgar a causa, fê -lo no entendi-
mento da sua competência que, assim, ao menos implicitamente julgou.

Por outro lado, aqueles direitos – como repetidamente vem afirmando 
o Tribunal Constitucional  -, não implicam a obrigatoriedade, para todas 
as decisões, de um duplo grau de jurisdição – cfr. elencagem em Consti-
tuição da República Portuguesa – anotada, J.J. ALMEIDA LOPES.

“Prevendo a Constituição tribunais de recurso, o legislador está impe-
dido de eliminar pura e simplesmente a faculdade de recorrer em todo e 
qualquer caso ou de a inviabilizar na prática, mas já não está impedido 
de regular, com larga margem de liberdade, a existência dos recursos e a 
recorribilidade das decisões” – cfr. o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 31/87, publicado no Boletim do Ministério da Justiça 363 -191 – nem, 
muito menos, que esteja constitucionalmente garantido o triplo grau de 
jurisdição – cfr. acórdão n.º 51/88, ibidem, 375 -109.

Por fim, a garantia do recurso contencioso consagrada no artigo 284.º, 
n.º 4, da Constituição, tendo por conteúdo a possibilidade de acesso aos 
tribunais para defesa dos direitos, não está prejudicada uma vez que, no 
caso, está até garantido o duplo grau de jurisdição.

Termos em que se acorda em, dada a inadmissibilidade do recurso, 
dele não tomar conhecimento.

Custas pela recorrente com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa (vencido. Vem arguida a incompetência absoluta 
do tribunal recorrido. Entendo que, neste caso, o recurso é admissível, 
independentemente da abolição do 3º grau de jurisdição.).

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Reparação de agravo. Nova sentença. Extinção do poder 
jurisdicional.
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Sumário:

 I — É de afastar a possibilidade de reparação de agravo nos 
casos em que a decisão recorrida é uma sentença em 
que se conhece do mérito da causa, caso este em que, 
no domínio do processo civil, tal possibilidade não é 
admitida, por o recurso a interpor ser a apelação e não 
o agravo (artigos 691.º, n.os 1 e 2 e 733.º do CPC).

 II — Assim, se o juiz julgou improcedente a oposição à execu-
ção fiscal, da qual o oponente veio a interpor recurso e, 
após as alegações, aquele magistrado solicitou certidão 
da petição inicial e dos depoimentos das testemunhas 
prestados noutro processo de oposição e na sequência 
do ali certificado, sem que tivessem sido alegadas quais-
quer das excepções previstas no artigo 666.º, n.º 2 do 
CPC, veio a fazer novo julgamento da matéria contro-
vertida, já anteriormente submetida à sua apreciação, 
decidindo -se pela procedência da referida oposição à 
execução fiscal e tudo isto, na própria expressão literal, 
«reparando o agravo», tal reparação não é possível, 
uma vez que estava esgotado o poder jurisdicional do 
juiz quanto à matéria da causa, nos termos do disposto 
no artigo 666.º, n.º 1 do CPC.

Processo n.º 159/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Olinda Adelaide Lemos Henrique Medeiro Greno.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com o despacho datado 
de 30/9/05, do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 
que reparou o agravo interposto pela oponente Olinda Adelaide Lemos 
Henrique Medeiro Greno, melhor identificada nos autos, da sentença 
de fls. 115 e segs., datada de 17/5/04, que havia julgado improcedente a 
oposição à execução fiscal para cobrança da quantia de 16.099.775$00, 
respeitante a IRC, do exercício de 1992, que contra si revertera, dele 
vem interpor o presente recurso, pedindo a sua revogação e formulando 
as seguintes conclusões:

I - De uma forma simplista, e com o devido e merecido respeito, 
podemos observar que se produziram sobre a mesma matéria e pelo 
mesmo órgão jurisdicional duas decisões de mérito em sentidos dia-
metralmente opostos.

II - Embora a lei preveja a reforma pelo juiz “a quo” de despachos e 
decisões de fundo, restringe -os a casos excepcionais de erros manifestos 
de índole material, na determinação da norma aplicável ou na qualifi-
cação jurídica dos factos, que impliquem a violação de lei expressa, 
ou ainda quando se não levem em conta determinados elementos ou 
documentos que constem do processo, nos precisos termos dos artºs 667º, 
nº 1 e 669º, nº 2 do CPC.

III - Estes limites estão bloqueados, não só pela forma taxativa em 
que são enumerados os casos de rectificação do decidido, como também 

pelo próprio principio da estabilidade das decisões judiciais plasmado 
no art° 666° do CPC.

IV - O acesso, posterior à decisão, do conteúdo de depoimentos pro-
feridos num processo congénere, trazidos também “à posteriori” aos 
autos, não constituem elementos e documentos contidos na previsão da 
al. b) do n° 2 do art° 669° do CPC, com força susceptível de implicar 
uma decisão em sentido diverso.

V - O texto da lei parece subentender que os elementos e os docu-
mentos sejam os já existentes nos autos aquando da decisão e não os 
recolhidos de outra origem, mas mesmo que assim se não entenda, os 
depoimentos não podem só por si ter a capacidade de produzir uma 
inexorável convicção em sentido contrário sem terem sido submetidos 
ao filtro do contraditório.

VI - Se houve erro, e admitimos até que nem tenha havido face à 
prova produzida, ele foi de julgamento, isto é o juiz na primeira peça 
decisória disse o que queria dizer, mas porventura decidiu mal, porque 
decidiu contra lei expressa ou contra os factos apurados, mesmo que 
depois se convença que errou não pode “emendar a mão” valendo -se 
do art° 667° do CPC, antes terá de esperar por decisão em recurso se 
as partes para o efeito o propuserem.

VII - O recurso deduzido pela outra parte terá que seguir para o Tri-
bunal competente e aí sim reparar -se o erro se é que ele subsiste, o que 
parece é que não o pode ser nesta sede por colidir frontalmente com 
a previsão do art° 666° do CPC, que neste entendimento, em nossa 
opinião, e com respeito por entendimento contrário, redundaria em 
perfeita letra morta.

Ao decidir -se como se decidiu, alargou -se o conceito de reforma da 
sentença para além dos limites considerados razoáveis e perfeitamente 
tipificados na lei, não constituindo erro material, esse sim susceptível de 
reparação, a desconsideração de elementos ou documentos não existentes 
no processo mesmo que tenham a virtualidade de, só por si, levarem a 
decisão diversa, — porém, os elementos que vieram efectivamente a 
ser determinantes pelo ilustre julgador não lhe pode ser conferida essa 
virtualidade pois não existiam nos autos, ao tempo da decisão definitiva, 
e não foram submetidos ao princípio do contraditório, pelo que nestes 
termos e nos que Vªs. Exas sempre, muito doutamente não se pouparão 
a suprir, a sentença em causa não poderá manter -se como nos parece 
ser mais consentâneo

Com o Direito e a Justiça.
A recorrida não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer de fls. 250 

e 251 e pelas razões aí referidas, que aqui se dão por integralmente 
reproduzidas para todos os efeitos legais, suscitou a questão prévia do 
não conhecimento do recurso.

Por sua vez e por despacho lavrado a fls. 259, o Relator também 
suscitou a questão prévia de saber se o despacho proferido a fls. 222 
era um despacho de “reparação de agravo” ou se, pelo contrário, não se 
tratava, antes, de uma nova sentença que conheceu do mérito da causa, 
o que, a ser assim, acarretaria, como consequência, a sua inexistência 
jurídica, uma vez que se tinha já esgotado o poder jurisdicional do juiz, 
sendo certo também que, havendo aquela conhecido do mérito da causa, 
inexistia a possibilidade legal de “reparação de agravo” (cfr. artºs 733º, 
691º e 744º,nº 1, in fine do CPC).
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Destas questões prévias foram notificadas as partes (artº 704º do 
CPC), tendo apenas a recorrida respondido à primeira, para se louvar 
“inteiramente no douto Parecer do Digno Procurador -Geral Adjunto a 
fls. 250 e 251, comungando, portanto, o entendimento de que o presente 
Recurso não poderá ser conhecido”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Comecemos, então por apreciar a questão prévia suscitada pelo 

Relator, por que prejudicial.
A abordagem desta questão pressupõe os seguintes factos processuais 

constantes do processo e que, por isso, são do conhecimento do tribunal 
(cfr. artº 514º, nº 2 do CPC):

a) por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a 
fls. 115, foi julgada improcedente a oposição à execução fiscal que 
Olinda Adelaide Lemos Henrique Medeiro Greno havia deduzido contra 
a cobrança da quantia de 16.099.775$00, respeitante a IRC de 1992, 
que contra si revertera;

b) notificada dessa decisão veio dela a oponente a interpor recurso 
para o TCANorte (vide fls. 129);

c) este recurso foi admitido por despacho de 8/6/04 (fls. 130);
d) em 13/7/04, a mesma oponente veio apresentar a sua motivação 

do recurso;
e) entretanto e por despacho de 22/12/04, o Mmº Juiz ordenou que 

fosse junta a estes autos “certidão da petição inicial de fls. 2 a 32, dos 
depoimentos prestados pelas testemunhas a fls. 171, 172, 173, 174, 175, 
210 e 211, dos autos de oposição nº 1188/2004, deste tribunal (antigo 
145/1998 do T.T. de Aveiro)”;

f) em consequência, o Mmº Juiz proferiu o despacho de fls. 222 e segs., 
datado de 30/9/05, decidindo que “pelo exposto, reparando o agravo, 
anulo a decisão de fls. 115 e, nos termos das disposições legais citadas, 
por provada, julgo procedente a presente oposição e consequentemente, 
a oponente Olinda Adelaide Lemos Henrique Medeiro Greno parte ile-
gítima na instância executiva, pelo que julgo extinta a execução fiscal 
na parte em que corre termos contra a aqui Oponente”;

g) notificada desta decisão, a Fazenda Pública veio dela interpor o 
presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, concluindo 
pela forma supra referida.

3 – Posto isto e como é sabido “proferida a sentença, fica imediata-
mente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa” 
(cfr. artº 666º, nº 1 do CPC).

No entanto, esta regra sofre a excepção prevista no artº 744º do CPC 
que estabelece, no seu nº 1, que “findos os prazos concedidos às partes 
para alegarem, a secretaria autua as alegações do agravante e do agravado 
com as respectivas certidões e documentos e faz tudo concluso ao juiz 
para sustentar ou reparar o agravo”.

Sendo assim, “parece ser de afastar a possibilidade de sustentação 
ou reparação nos casos em que a decisão recorrida é uma sentença em 
que se conhece do mérito da causa ou uma excepção peremptória, casos 
estes em que, no domínio do processo civil, tais possibilidades não 
são admitidas, por o recurso a interpor ser a apelação e não o agravo 
(arts. 691.º, n.ºs 1 e 2, e 733.º do C.P.C.)” (Jorge Sousa, in CPPT ano-
tado, 4ª ed., pág. 1078).

No mesmo sentido, pode ver -se Alfredo José de Sousa e José da Silva 
Paixão, in CPT anotado, 4ª ed., pág. 398.

E isto embora esteja em causa o processamento do recurso  - arts. 281.º 
do CPPT e 744 do CPC.

No caso vertente e como vimos, o Mmº Juiz “a quo”, pela sentença 
de fls. 115 e segs., julgou improcedente a oposição à execução fiscal. 
Tendo a oponente recorrido, alegando que o tribunal havia incorrido 
em errada apreciação da prova quanto ao exercício por si da gerência 
de facto da sociedade originariamente executada.

Após as alegações do recurso, o Mmº Juiz resolveu solicitar “certidão 
da petição inicial de fls. 2 a 32, dos depoimentos prestados pelas teste-
munhas a fls. 171, 172, 173, 174, 175, 210 e 211, dos autos de oposição 
nº 1188/2004, deste tribunal (antigo 145/1998 do T.T. de Aveiro)”;

E foi na sequência do ali certificado e sem que tivessem sido alegadas 
quaisquer das excepções previstas no nº 2 do artº 666º do CPC, que veio 
a fazer novo julgamento da matéria controvertida, já anteriormente sub-
metida à sua apreciação na referida sentença de fls. 115, que, por sinal, foi 
objecto de recurso interposto, também, pela ora recorrida, decidindo -se 
pela procedência da referida oposição à execução fiscal.

E tudo isto, na própria expressão literal, “reparando o agravo”.
Todavia, tal como se disse, tal reparação não é possível, a menos que 

se trate de mera decisão que substancialmente o admita, isto é, quando 
não esteja em causa o conhecimento do mérito da causa ou de alguma 
excepção peremptória – artigos 733.º e 691.º do CPC.

O que não é o caso.
Pelo que, estando, assim, esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto 

à matéria da causa, nos termos do disposto no artigo 666.º, n.º 1, do 
CPC, não podia fazê -lo.

A este respeito, refere Alberto dos Reis, in Código de Processo Civil 
anotado, vol. V, pág. 127, que “ao decidir a questão controvertida que lhe 
foi submetida pelas partes, o Juiz procede à definição da relação jurídica 
material em certos termos. Fá -lo porque está habilitado legalmente com 
o poder para tanto. A lei confere -lhe o poder jurisdicional precisamente 
para dirimir o conflito existente entre as partes.

Dirimido o conflito, ainda que este respeite a questão processual, 
e porque o poder jurisdicional só está conferido ao juiz como mero 
instrumento legal para o decidir, deixa de estar habilitado logicamente 
com o poder que já exerceu. Este esgotou -se.

Mas, além desta razão doutrinal, uma outra, de ordem pragmática vai 
no mesmo sentido. Ela propicia que o juiz, interiorizando a consciência 
de que apenas pode exercer o poder de decidir a questão de uma vez, o 
faça com ponderação de todas as regras legais. Por outro lado, só assim 
se pode estruturar um sistema ordenado de recursos, pois, de contrário, 
ficaria por saber que reconsideração da anterior decisão haveria de ser 
elegida para objecto do recurso. A possibilidade de livre alteração do 
decidido por banda do juiz seria “de todo em todo intolerável, sob pena 
de criar a desordem, a incerteza, a confusão”.

“Proferida a decisão fica, pois, por regra, precludida a possibilidade 
legal de o juiz definir no mesmo processo em novos termos a relação 
jurídica apreciada, salvo em caso e por virtude do decidido em recurso 
da sua decisão” (Acórdão desta Secção do STA de 17/1/96, in rec. 
n.º 19.458).

4 – Nestes termos, acorda -se conceder provimento ao recurso, 
revogando -se o despacho ora em causa, devendo os autos prosseguir 
seus regulares termos para apreciação, pelo TCA Norte, do recurso 
interposto a fls. 125 e admitido a fls. 130, se a tal nada mais obstar, 
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ficando assim prejudicadas as demais questões postas pelo Ministério 
Público e pela Fazenda Pública.

Sem custas.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Taxa de ocupação de subsolo. Agravamento. Notificação. 
Ilegalidade da liquidação.

Sumário:

 I — O agravamento previsto num regulamento municipal 
pelo atraso no pagamento de uma taxa tem a mesma 
natureza desta.

 II — A notificação para pagamento duma taxa, e respectivo 
agravamento, na medida em que é susceptível de alterar 
a situação tributária do titular devedor da licença deve 
ser efectuada por carta registada com aviso de recepção, 
nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do CPPT.

 III — É ilegal a liquidação do agravamento duma taxa por 
falta de um pressuposto prévio essencial — a notificação 
por carta registada, com aviso de recepção, do aviso 
com o montante da taxa actualizado e com o período 
de pagamento.

Processo n.º 463/06 -30.
Recorrente: Câmara Municipal do Barreiro.
Recorrido: CATVP — TV Cabo Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – CATVP - TV CABO PORTUGAL, SA, com sede em Lisboa, veio 
impugnar judicialmente a liquidação do agravamento em 50 % das taxas 
para renovação das licenças para ocupação da via pública efectuada pela 
Câmara Municipal do Barreiro, referentes ao ano de 2003.

Por sentença de 21/12/05 da Mma. Juíza do TAF de Almada foi a 
impugnação julgada procedente e, em consequência, anulada a referida 
liquidação.

Inconformada com tal decisão, dela vem a Câmara Municipal do 
Barreiro interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1. Nos presentes autos está em causa a liquidação do valor parcial de 
€ 44.498,09 correspondente ao agravamento de 50 % incluído no valor 
das taxas para renovação das licenças para ocupação da via pública da 

Câmara Municipal do Barreiro ao abrigo dos art.ºs 6.º, n.º 3 e 64.º, n.º 4 
da Tabela Anexa ao Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança 
de Taxas e Licenças da Câmara Municipal do Barreiro.

2. A recorrida foi notificada da liquidação da taxa, nos termos do 
art.º 38.º, n.º 4 do CPPT, ou seja, por via postal simples.

3. Notificação que não pode deixar de ter -se por válida e eficaz por-
quanto respeitante a uma taxa periodicamente renovável.

4. Na douta sentença recorrida, entendeu -se que a notificação em 
apreço deveria ter sido efectuada por carta registada com aviso de 
recepção, nos termos do n.º 1 do art.º 38.º do CPPT.

5. Todavia, a obrigação de pagamento da taxa decorrendo, como 
decorre, da pré -ocupação do solo municipal pela recorrida estava há 
muito constituída.

6. A liquidação ocorreu no prazo previsto, entre Janeiro e Março, 
nos termos que haviam sido antecipadamente e à partida comunicados 
à recorrida.

7. A notificação da recorrida para pagar o agravamento da taxa ocorreu 
por forma regular.

8. A tanto não obsta o facto de a notificação ter sido enviada para a 
antiga sede da recorrida.

9. É que, tendo ocorrido alteração da sede, sobre ela impendia o dever 
de comunicar tal alteração – o que não fez.

10. Além de que, na sede anterior manteve e mantém em funciona-
mento serviços diversos.

11. A douta sentença considerou ilegal a norma do art.º 6.º do Regu-
lamento da recorrente que determina o agravamento da taxa em 50 % 
sempre que o respectivo pagamento ocorre fora do prazo.

12. O entendimento sufragado na douta sentença decorre de nela 
se haver concluído que tal agravamento não configura uma taxa ex 
vi do disposto no art.º 4.º, n.º 2 da LGT, e que, dada a sua expressão, 
corresponde a um valor manifestamente exagerado, violando, assim, o 
princípio da proporcionalidade.

13. Ora, tal entendimento substancia, uma vez mais, uma deficiente 
interpretação dos normativos citados.

14. O agravamento da taxa – que não deixa de o ser por a montante 
ocorrer incumprimento do obrigado – não desvirtua ou descaracteriza 
a contraprestação a que a recorrida ficou obrigada.

15. O seu quantitativo foi fixado pela recorrente em paridade com o 
que sucede na generalidade dos Regulamentos Municipais da maioria 
das autarquias.

16. E foi fixado ao abrigo da margem de discricionariedade que à 
Administração assiste na fixação destes montantes.

17. Mas em perfeita sintonia com soluções tradicionais no direito 
português – v. g. em matéria locatícia que à Constituição da República 
não repugnam.

18. Em síntese: o agravamento de 50 % da taxa em caso de falta de 
pagamento tempestivo constante do art.º 6.º do Regulamento de Taxas 
e Licenças da recorrente não é ilegal, não deixa de ser uma taxa e não 
viola o princípio constitucional da proporcionalidade.

Contra -alegando veio a impugnante dizer que:
1. A obrigação de pagamento das taxas de ocupação do solo e subsolo 

pressupõe a prévia emissão do acto tributário de liquidação, devendo 
o sujeito passivo “ser notificado do quantitativo certo da taxa para 
determinado ano, pois a actualização terá que ser feita pelos Serviços 
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da Câmara, e ainda, por força do n.º 4 do artigo 64.º do Regulamento, 
precisa de ser avisado do mês para efectuar o pagamento”.

2. A liquidação das taxas em apreço consubstancia um acto tributário 
susceptível de alterar a situação tributária do contribuinte, pelo que se 
impunha à recorrente a respectiva notificação por carta registada com 
aviso de recepção, nos termos previstos no artigo 38.º, n.º 1, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

3. A liquidação do “agravamento” das taxas em 50 % pressupõe que 
seja ultrapassada a data constante do aviso(s), nos termos previstos na 
parte final do já citado artigo 64.º, n.º 4, da Tabela anexa ao Regulamento 
de Taxas e Licenças do Município do Barreiro.

4. Sendo assim e como bem decidiu o Tribunal a quo “os actos 
tributários ora impugnados, na parte relativa ao agravamento de 50 % 
das taxas, são inválidos, por falta de um pressuposto prévio essencial, 
a notificação por carta registada com aviso de recepção do aviso com 
o montante das taxas actualizado e com o período de pagamento, pelo 
que contrariam o artigo 64.º, n.º 4 do Regulamento”.

5. De acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 4.º da Lei Geral 
Tributária, “As taxas assentam na prestação concreta de um serviço 
público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção 
de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”, sendo, 
portanto, imperativo que exista uma relação bilateral ou sinalagmática 
entre o pagamento de um determinado valor e a prestação, em concreto, 
de um serviço por parte de um ente público ou, como acontece com os 
casos de licenças, a remoção de um obstáculo jurídico.

6. No caso presente, o acréscimo previsto no n.º 4 do artigo 64.º da 
Tabela não traduz qualquer pagamento de um serviço ou remoção de 
um obstáculo jurídico em concreto resultante do pagamento fora de 
prazo a que alude o “aviso”, uma vez que o atraso no pagamento destas 
licenças não obriga o Município do Barreiro ao desenvolvimento de um 
qualquer esforço, ou actividade adicional.

7. O agravamento em apreço, como bem decidiu a sentença recorrida, 
“não é uma taxa, tal como estabelecido no artigo 4.º, n.º 2 da LGT e 
não se integra no elenco de taxas que os municípios podem estabelecer, 
previsto no artigo 19.º da Lei 42/98, de 6 de Agosto”.

8. E o referido agravamento não tem natureza de coima uma vez que 
pode ser cumulado com coima aplicável pela verificação de uma contra-
-ordenação, não se enquadrando, por isso, no artigo 29.º da Lei 42/98, 
de 6 de Agosto.

9. O agravamento em causa pretende, como reconhece a recorrente, 
compensar o Município pelo atraso no pagamento. Contudo, este agrava-
mento não configura uma taxa, como o valor cobrado é manifestamente 
exagerado, assim, ilegal.

10. Com efeito, não se tratando da contrapartida de um serviço pres-
tado ou da autorização para utilização de um bem dominial, é forçoso 
concluir que se trata de um valor manifestamente exagerado, violando, 
portanto, o princípio da proporcionalidade, previsto nos artigos 18.º, 
n.º 2, e 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa.

11. Acresce que a compensação pelo atraso no pagamento já é as-
segurada através da cobrança de juros de mora à taxa de 1 % ao mês.

12. Por último – e mais uma vez bem julgou o Tribunal a quo, na douta 
sentença recorrida – “o artigo 8.º, n.º 2, alínea d) da LGT estabelece 
que a definição das sanções fiscais sem natureza criminal está sujeita 
ao princípio da legalidade tributária. Assim, a sua inclusão no Regula-

mento das Taxas e Licenças da Câmara Municipal do Barreiro, sem que 
estejam previamente previstas em lei anterior, contraria o princípio da 
legalidade ínsito no artigo 5.º, n.º 2 da LGT e o facto de se tratar de um 
agravamento na ordem dos 50 % contraria ainda o princípio da justiça 
material decorrente do mesmo artigo.”.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal suscita a questão da 
incompetência deste Tribunal, por o recurso não versar exclusivamente 
matéria de direito, ou, se assim se não entender, emite parecer no sentido 
de que se confirme o julgado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A – Na apresentação 61 de 2003 -01 -30 da Certidão de Registo Co-

mercial da impugnante – CATVP – TV CABO PORTUGAL, S.A., 
consta que:

“FUSÃO, por incorporação mediante a transferência global do patri-
mónio das sociedades (…) TV CABO SADO, S.A.” (…)”.

B – Em 2003 -05 -16, a Câmara Municipal do Barreiro dirigiu à TV 
Cabo Sado, S.A. na morada Rua Galileu Saúde Correia, 13, 2800 Al-
mada, os ofícios para o pagamento dos débitos a seguir indicados, cujo 
texto é o seguinte:

“Assunto: Pagamento de débito (…)
Fica avisado para pagar na Tesouraria da Câmara Municipal, dentro 

do prazo das operações preliminares do relaxe, que termina no próximo 
dia 30 de Maio de 2003, as taxas e contribuições abaixo indicadas, 
acrescidas dos respectivos juros de mora, a liquidar no acto do paga-
mento, sob pena de relaxe:

(…) (…)
Juros de mora 1,00 % (…)
Total: (…)”
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C – Em 2003 -05 -29 foi registada a entrada na Câmara Municipal do 
Barreiro do ofício dirigido ao Senhor Vereador da Divisão das Activi-
dades Económicas pela TV Cabo Portugal, através do qual foi requerido 
que:

“(…) seja aceite o pagamento do valor das taxas no montante de 
88.996,16 Euros, sem aplicação de juros ou penalidades, para o que 
remete cheque no referido montante. (…)”.

D – Em 2003 -06 -04, a Câmara Municipal do Barreiro emitiu certidões 
de dívida, relativas aos processos e nos montantes a seguir indicados:

Processo nº Montante da taxa

506 € 3.325,02
507 € 1.766,70
508 € 2.881,08
509 € 362,40
492 € 10.938,60
493 € 9.451,80
494 € 8.283,60
495 € 5.681,70
496 € 2.177,10
497 € 1.858,50
498 € 1.646,10
499 € 2.070,90
500 € 477,90
501 € 33.213,96
502 € 15.302,34
503 € 14.586,60
504 € 15.619,44
505 € 3.850,50

E – A TV Cabo Sado, SA foi citada para o Processo Executivo nº 
492/03 e Apensos.

F – Em 2003 -07 -03, através do ofício nº 3702 foi comunicado pela 
Câmara Municipal do Barreiro à TV Cabo Portugal, S.A., o seguinte:

“Assunto: Renovação das Licenças de Ocupação da Via Pública 
– TV Cabo

(…) através do requerimento (…) de 29.05.2003, informamos que 
por despacho de 4 de Julho de 2003, (…) foi indeferido o vosso pe-
dido relativamente ao pagamento do valor das taxas, no montante de 
88.996,16 €, referente às licenças do ano de 2003, sem aplicação de 
juros ou penalidades, pelos seguintes motivos:

 - A TV Cabo Sado, SA, é titular de 43 licenças de ocupação da via 
pública no solo com postos de transformação (armários) e 43 licenças 
de ocupação da via pública no subsolo com cabos condutores (…);

 - A renovação destas licenças encontravam -se a pagamento à boca do 
cofre no período de 2 de Janeiro a 31 de Março de 2003, no montante 
global de 88.996,16 €, ou nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo 
indicado no aviso, acrescido da taxa de 50 %, no montante global de 
133.494.24 €. Findo o prazo e tendo -se verificado que não procederam 
ao pagamento destas licenças, foi processado o Débito à Tesouraria no 
valor de 133.494.24 €, já incluído o agravamento de 50 %, cfr. nº4 do 
Artigo 64º do Regulamento (…);
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 - Como tem sido hábito, o aviso a informar o valor das licenças 
referente ao ano de 2003, foi remetido para o titular das mesmas em 
meados do mês de Janeiro de 2003, após processamento informático. O 
aviso foi remetido em nome da TV Cabo Sado, SA, para a Rua Galileu 
Saúde Correia, nº13 – 2800 Almada, cf. consta nas licenças;

 - Através do requerimento atrás mencionado, é referido por V. Exas, 
que a TV Cabo Sado, SA, fundiu -se, por incorporação, na TV Cabo Por-
tugal, SA, passando para a titularidade desta, por consequência, todos, 
os direitos e obrigações daquela, cuja nova sede é na Av. 5 de Outubro, 
208 10º  - (…) Lisboa. A Divisão de Actividades Económicas e Turismo 
só tem conhecimento desta passagem de titular e da nova sede, no acto 
da recepção do referido requerimento, em 30 de Maio de 2003;

 - V. Exas referem que não receberam o aviso com o valor aplicável 
ao ano de 2003, daí que não tenha pago as taxas devidas relativas a 
2003;

 - Na verdade a TV Cabo Sado, SA, até ao ano de 2002, procedeu 
sempre ao pagamento das suas licenças dentro do prazo, ou seja, até 31 
de Março, contudo não poderá a TV Cabo Portugal, SA, alegar que não 
renovou as licenças de 2003, pelo facto de não ter recebido o aviso. No 
acto do licenciamento é referido que “Este licenciamento é renovável 
anualmente, no período de Janeiro a Março, enquanto a ocupação se 
mantiver.”, cf. consta nos ofícios remetidos à TV Cabo Sado, S.A.. Por 
outro lado e na sequência da fundição, por incorporação, na TV Cabo 
Portugal, SA, esta tinha por obrigação inteirar -se de todas as licenças 
existentes no concelho do Barreiro, assim como comunicar à Câmara 
o novo titular das licenças e a nova sede, facto que não o fez, tendo em 
conta que passou para a titularidade da TV Cabo Portugal, SA, todos 
os direitos e obrigações da TV Cabo Sado, SA, cf. é referido no vosso 
requerimento apresentado em 29 de Maio de 2003;

Neste sentido, deverão V. Exas, proceder ao pagamento no montante 
global de 133.494,24€, o qual será acrescido dos respectivos juros de 
mora (…) (Assinatura)”.

G – “Este licenciamento é renovável anualmente, no período de 
Janeiro a Março, enquanto a ocupação se mantiver.”.

H  - Em 2003 -08 -08, a CATVP – TV CABO PORTUGAL, SA requereu 
ao Presidente da Câmara Municipal do Barreiro a suspensão do presente 
processo executivo e o pagamento parcial da dívida exequenda.

I  - Em 2003 -08 -14, a Câmara Municipal do Barreiro emitiu certidão 
donde consta:

“(…)
Mais se certifica que a matéria constante do referido aviso é relativa 

à Renovação para 2003 das licenças que a TV -CABO SADO, S.A., já 
renovou, por processo idêntico, em anos anteriores. Desde 1996 que 
a TV -CABO SADO, S.A, vem renovando anualmente as licenças que 
possui neste município em obediência ao Regulamento Municipal de 
Liquidação de Taxas e Licenças, cujo clausulado a observar é comuni-
cado formalmente em cada licenciamento inicial. (…)”.

J – Em 2003 -08 -26, a Câmara Municipal do Barreiro emitiu certidão 
donde consta:

“(…)
No rosto do aviso constava a identificação do titular da licença “TV-

-CABO SADO, S.A” o endereço “R. Galileu Saúde Correia, 13 – 2800 
Almada”, o ano da licença “ANO – 2003”, o número de identificação 
do titular da licença “1091”, a quantidade de licenças “86 CONH.”, o 

valor global das licenças “88.996,16€” e o prazo de pagamento “LIC.
OVP/PUB -pagamento normal até 31 de Março. De 1 a 30 Abril acresce 
50 % agravamento. Findo o prazo será debitado à Tesouraria.

(…)
A forma de expedição do aviso é correio normal, sem registo nem 

aviso de recepção.
Quanto à data de expedição do aviso, informamos que entre o dia 10 

de Janeiro e o dia 20 de Janeiro do ano de 2003, foram remetidos para 
o correio cerca de 1900 avisos a todos os titulares de licenças anuais, 
após processamento informático, entre os quais encontrava -se o aviso 
remetido à TV -CABO SADO, S.A. pelo que não podemos certificar a 
data exacta de expedição daquele aviso.

Quanto à data em que o aviso terá sido recepcionado e tendo em 
conta a forma de expedição, correio normal, sem registo nem aviso 
de recepção, não nos é possível certificar a data da recepção do aviso 
pela TV -CABO SADO, S.A..

Mais se certifica que a matéria constante do referido aviso e relativa 
à Renovação para 2003 das licenças que a TV -CABO SADO, S.A já 
renovou, por processo idêntico, em anos anteriores. (…)

Para a renovação das licenças relativas ao ano de 2003, foi informa-
ticamente emitido aviso dirigido à TV Cabo, Sado S.A., com a morada 
em Rua Galileu Saúde Correia, 13 – 2800 Almada donde constava que 
devia ser feito pagamento do montante global de 88.996,16 €, relativo 
a 86 conhecimentos/licenças no prazo de pagamento até 31 de Março 
de 2003 e que de 1 a 30 de Abril a este valor acrescia 50 %. Findo Abril 
seria feito o débito à Tesouraria para efeitos da sua cobrança (…)”.

L – Em 2001, a Câmara Municipal do Barreiro – Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbana dirigiu à TV CABO SADO, SA, R. 
Galileu Saúde Correia, 13 -A -B, 2804 -525 Almada, o ofício 2344, com 
o seguinte teor:

“Assunto: Instalação da rede de distribuição de televisão por cabo, 
Célula 20 (Urb.Qta dos Fidalguinhos) – Processo – OVP/79/01

No seguimento do n/ ofício nº 2258 de 21 -SET -01, informamos V. 
Ex.as. que deverão comparecer na Divisão Actividades Económicas e 
Turismo, sito no Largo Alexandre Herculano, 85 -1º Esq. – Barreiro, no 
prazo de 8 dias a contar da data da recepção do presente ofício, afim 
de proceder ao pagamento da respectiva licença para o ano de 2001, 
no valor de €60,63 (…) ou 12.156$00 (…).

Mais se informa que este licenciamento é renovável anualmente, no 
período de Janeiro a Março, enquanto a ocupação se mantiver.

(…) A Responsável da Divisão de Actividades Económicas e Turismo 
(…) (Assinatura).

M – Em 2002 -02 -04, a Câmara Municipal do Barreiro – Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbana dirigiu à TV CABO SADO, SA, R. 
Galileu Saúde Correia, 13 -A -B, 2804 -525 Almada, o ofício 198, com 
o seguinte teor:

“Assunto: Instalação da rede de distribuição de televisão por 
cabo, Célula 3 – Urb. Das Gateiras – Alto Seixalinho – Processo 
– OVP/2/02

No seguimento do n/ ofício nº 43 de 09 -JAN -02, informamos V. Ex.as. 
que deverão comparecer na Divisão Actividades Económicas e Turismo, 
sito no Largo Alexandre Herculano, 85 -1º Esq. – Barreiro, no prazo de 
8 dias a contar da data da recepção do presente ofício, afim de proceder 
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ao pagamento da respectiva licença para o ano de 2002, no valor de 
€336,63 (…) ou 67.488$00 (…).

Mais se informa que este licenciamento é renovável anualmente, no 
período de Janeiro a Março, enquanto a ocupação se mantiver.

(…) O Presidente da Câmara (Assinatura)”.
N – A impugnante só comunicou a alteração de sede em Maio de 

2005.
O  - Em 2003 -09 -22 deu entrada na C.M. do Barreiro a presente 

impugnação.
P  -Em 2003 -09 -30, a impugnante efectuou o pagamento total da 

dívida, conforme guias de receita e carimbos nelas apostos, de fls. 146 
a 164 dos autos.

III – 1. Vem o Exmo. PGA junto deste Tribunal suscitar a incompetên-
cia, em razão da hierarquia, do STA para conhecer do presente recurso 
por este não versar exclusivamente matéria de direito.

Alega, para tanto, que a Mma. Juíza “a quo”, para decidir como de-
cidiu, estabeleceu, além do mais, que a impugnante, ora recorrida, não 
recebeu o aviso de liquidação da taxa remetido pela Câmara Municipal 
do Barreiro por correio simples e que, não obstante, esta, aqui recorrente, 
nas conclusões 7.ª e 10.ª das suas alegações articula factos donde se extrai 
a conclusão de facto de que a impugnante recebeu tal aviso.

Não cremos, porém, que o Exmo. PGA tenha razão.
Com efeito, o que resulta dos autos é que a Câmara Municipal do Bar-

reiro procedeu ao envio do aviso, por correio normal, para o pagamento 
das taxas, no período de Janeiro a Março do ano em causa, de acordo 
com a prática usual dos serviços, não se provando que a impugnante 
os não tenha recebido.

E a recorrente não contesta tal factualidade, apenas alegando que a 
notificação da recorrida para pagar o agravamento da taxa ocorreu por 
forma regular enquanto na sentença recorrida se entendeu que tal noti-
ficação deveria ter sido feita por carta registada com aviso de recepção.

A questão que se coloca é, assim, a de se saber se à recorrente se 
impunha que a referida notificação fosse feita por carta registada com 
aviso de recepção ou se bastava o aviso simples, ou seja, tendo essa 
notificação sido feita por aviso simples se a mesma é ou não válida.

Sendo que tal matéria é exclusivamente de direito.
Razão por que improcede a questão prévia suscitada pelo MP.
2. Passemos, então, a conhecer do objecto do recurso.
Está em causa, nos presentes autos, a liquidação do montante de 

€ 44.498,09, correspondente ao agravamento de 50  % do valor das taxas 
devidas pela renovação das licenças para ocupação da via pública da 
Câmara Municipal do Barreiro, ao abrigo do disposto nos artigos 6.º, n.º 3 
e 64.º, n.º 4 da Tabela anexa ao Regulamento Municipal de Liquidação 
e Cobrança de Taxas e Licenças da Câmara Municipal do Barreiro.

A recorrida veio impugnar tal liquidação com fundamento na sua 
ilegalidade, quer por falta de notificação do acto pressuposto desse 
agravamento, quer pela ilegalidade abstracta deste, em virtude da in-
constitucionalidade do n.º 4 do artigo 64.º da referida Tabela na parte em 
que prevê esse agravamento, por violação dos princípios da legalidade, 
da proporcionalidade e da igualdade.

Na sentença recorrida, a Mma. Juíza “a quo” julgou procedente a 
impugnação deduzida, ordenando a anulação da liquidação impugnada, 
atenta a sua invalidade, por falta de um pressuposto prévio essencial (a 
notificação por carta registada com aviso de recepção do aviso com o 

montante das taxas actualizado anualmente e com o período de paga-
mento), e a ilegalidade da norma do citado Regulamento que determina 
o agravamento da taxa em 50  %.

Não se conformando com esta decisão, dela recorre, então, a Câmara 
Municipal do Barreiro para este Tribunal alegando, em síntese, que, 
ao invés do que entendeu o tribunal “a quo”, o recebimento da notifi-
cação não é essencial, nem indispensável para constituir a obrigação 
tributária, pela simples razão de que a obrigação de pagar a taxa se 
renova automaticamente, enquanto se mantiver a ocupação, e resulta do 
próprio Regulamento, e, por outro lado, a liquidação do agravamento 
em causa também não é ilegal, por não violar nenhum dos princípios 
constitucionais invocados, e a sua fixação se inserir no exercício de 
poderes discricionários da Administração.

Começando por apreciar, então, se a liquidação em causa padece do 
vício de violação de lei, em virtude da inconstitucionalidade do n.º 4 
do artigo 64.º da Tabela anexa ao Regulamento das Taxas e Licenças 
do Município do Barreiro, na parte em que este prevê o agravamento de 
50 %, por violação dos princípios da legalidade, da proporcionalidade 
e da igualdade, por ser este o vício cuja procedência determina mais 
estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos, vejamos.

O agravamento impugnado foi liquidado ao abrigo do disposto no n.º 4 
do artigo 64.º da Tabela anexa ao Regulamento das Taxas e Licenças do 
Município do Barreiro, segundo o qual “quando se trate de renovação, o 
pagamento das licenças decorre durante o mês indicado no aviso, após 
o que poderão ainda ser pagas com a taxa acrescida de 50  %, se pagas 
nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo”.

Na sentença recorrida concluiu -se, a este respeito, que o agravamento 
seria ilegal por, não revestindo a natureza de taxa, coima ou sanção 
pecuniária, ser desconforme com o artigo 5.º, n.º 2 da LGT e com os 
artigos 19.º e 29.º da Lei das Finanças Locais.

Não podemos concordar com tal entendimento na medida em que o 
agravamento impugnado não tem outra natureza que não a da própria 
taxa agravada, ou seja, estamos perante a mesma taxa, só que exigida 
em montante diverso, por não ter sido paga no prazo previsto.

Não se questiona a legitimidade da recorrente, face aos preceitos 
citados, para lançar mão do aludido tributo, cuja legalidade também 
se não contesta.

E que já foi qualificado como taxa por este STA (v. Ac. de 27/4/2005, 
no recurso 1338/04), por ter natureza sinalagmática.

Assim, o agravamento impugnado tem, pois, a natureza de taxa, tendo 
cobertura legal no referido artigo 19.º da Lei das Finanças Locais.

Tal agravamento constituirá, a nosso ver, antes uma “penalização” 
pelo atraso no pagamento da taxa devida no prazo previsto.

Sendo certo que o artigo 29.º da Lei das Finanças Locais permite 
às autarquias o estabelecimento de coimas pela violação de posturas e 
regulamentos de natureza genérica.

É o que se extrai também do n.º 3 do artigo 64.º da Tabela anexa ao 
Regulamento de Taxas e Licenças do Município do Barreiro ao pres-
crever que “sempre que o pedido de renovação das licenças ou o seu 
pagamento for efectuado fora de prazo será o seu montante acrescido 
de 50  % não havendo lugar ao pagamento de coima, salvo se já tiver 
sido autuado o processo de contra -ordenação”.
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Pelo que, tratando -se duma “penalização”, o valor do agravamento 
não tem que ter qualquer correspondência com qualquer contrapartida 
por parte da Câmara Municipal do Barreiro.

Daí que não faça sentido o apelo à violação do princípio constitucional 
da proporcionalidade.

Como, de resto, não há também aqui qualquer violação do princípio 
da igualdade pelo pagamento dum montante diferente da mesma taxa 
por contribuintes que usufruem do mesmo tipo de bens, já que tal di-
ferenciação radica no facto de uns terem pago a taxa devida no prazo 
previsto, cumprindo assim a lei, e outros não.

Não ocorre, pois, aqui o alegado vício de violação de lei, por incons-
titucionalidade do n.º 4 do artigo 64.º da Tabela anexa ao Regulamento 
das Taxas e Licenças do Município do Barreiro.

Já quanto à invalidade do acto de liquidação impugnado (agravamento 
de 50  % das taxas) por falta de um pressuposto prévio essencial, a notifi-
cação por carta registada com aviso de recepção do aviso com o montante 
das taxas actualizado anualmente e com o período de pagamento, o 
decidido pela Mma. Juíza “a quo” parece ser de confirmar.

Com efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 64.º da Tabela anexa ao 
Regulamento citado, quando se trate de renovação, o pagamento das 
licenças decorre durante o mês indicado no aviso, após o que ainda 
poderão ser pagas com a taxa acrescida de 50  %, se pagas nos 30 dias 
subsequentes ao termo do prazo.

As taxas constantes desse Regulamento, de acordo com o seu ar-
tigo 3.º, serão objecto de actualização anual automática, segundo o índice 
de inflação anual publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, com 
efeitos a partir do dia um do mês seguinte ao da sua publicação.

Assim, o prazo para pagamento da renovação das taxas será sempre 
o do mês indicado no aviso, sendo que só no caso de não pagamento 
durante o prazo aí indicado haverá lugar ao pagamento com o agrava-
mento de 50  %.

Ou seja, para que o interessado possa pagar atempadamente a reno-
vação da taxa devida em cada ano necessário se torna que a Câmara 
Municipal do Barreiro o notifique do montante exacto a pagar naquele 
ano e do prazo dentro do qual o pode e deve fazer.

Como se diz na sentença recorrida, o facto de a licença em causa 
ser renovável anualmente, no período de Janeiro a Março, não exime 
a recorrente de anualmente notificar o devedor das taxas do seu quan-
titativo devidamente actualizado e do mês e prazo de pagamento 
porque a isso o impõe o n.º 4 do artigo 64.º da Tabela anexa do citado 
Regulamento.

Por outro lado, a sua actualização automática não garante só por si 
que o prazo de pagamento seja sempre o mesmo na medida em que essa 
actualização está pendente da publicação do índice de inflação anual 
pelo INE, como também não é exigível que seja o contribuinte a fazer 
o cálculo dos novos valores das taxas a pagar.

Assim sendo, há que apurar se para efectuar essa notificação a lei se 
basta com o aviso simples ou se, pelo contrário, impõe a notificação 
por carta registada com aviso de recepção.

O n.º 4 do artigo 64.º da Tabela anexa do Regulamento em causa 
fala apenas em aviso e o n.º 4 do artigo 38.º do CPPT estabelece que as 

notificações relativas a liquidações de impostos periódicos feitas nos 
prazos previstos na lei são efectuadas por simples via postal.

Já o n.º 1 do mesmo artigo 38.º do CPPT dispõe que as notificações 
são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de re-
cepção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis 
de alterarem a situação tributária dos contribuintes.

Por isso se tem entendido que, mesmo relativamente a impostos pe-
riódicos, aquela regra do n.º 4 do artigo 38.º do CPPT se reporta apenas 
aos casos em que o acto de liquidação não envolve uma alteração da 
situação tributária dos contribuintes, que é o que sucedia na contribui-
ção autárquica e sucede actualmente com o imposto municipal sobre 
imóveis, liquidados em regra oficiosamente com base nos elementos 
já existentes.

Diferente é o que sucede com o IRS e IRC em que a liquidação é 
feita anualmente com base em elementos diferentes e em que, por isso, 
aquela envolve sempre uma alteração da situação do contribuinte, por 
constituir uma obrigação tributária que não existia anteriormente e 
cujos pressupostos não estavam definidos (v. Jorge de Sousa, in CPPT 
anotado e comentado, p. 349).

No caso em apreço, a obrigação do pagamento da taxa anual só se 
constitui após um acto de liquidação da Câmara Municipal, tornando 
a dívida certa, e que fixe em concreto o prazo de pagamento, tornando 
a dívida exigível.

Tal acto, porque susceptível de alterar a situação tributária do con-
tribuinte, por revelar ao mesmo o valor concreto que lhe é exigido e o 
momento em que deve proceder ao seu pagamento, findo o qual fica 
sujeito ao agravamento previsto no n.º 4 do artigo 64.º citado, tem 
de ser notificado obrigatoriamente por carta registada com aviso de 
recepção aos titulares devedores das licenças, nos termos do n.º 1 do 
artigo 38.º do CPPT.

No caso dos autos, apenas resulta provado que a recorrente se limitou 
a enviar aviso para pagamento das taxas através de correio normal, sem 
registo nem aviso de recepção.

Sendo certo que recaía sobre ela o ónus da prova dos pressupostos de 
que depende o seu direito de exigir a obrigação tributária, designada-
mente que houve uma notificação validamente efectuada (v. Ac. deste 
Tribunal de 6/10/2005, no recurso 500/05).

E, assim sendo, forçoso é concluir pela ilegalidade da liquidação do 
agravamento das taxas devidas em 50  %, por falta de um pressuposto 
prévio essencial – a notificação por carta registada com aviso de recep-
ção do aviso com o montante das taxas actualizado para o ano e com a 
indicação do período de pagamento – em violação do disposto no n.º 4 
do artigo 64.º da Tabela anexa ao Regulamento das Taxas e Licenças 
do Município do Barreiro.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando a decisão recorrida, com a presente fundamentação.

Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-
dão de Pinho — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRC. Provisões. Dedução ao lucro tributável. Créditos de 
cobrança duvidosa. Empresa participada.

Sumario:

 I — Para efeitos de dedução ao lucro tributável de provisões 
por créditos de cobrança duvidosa, não são considera-
dos de cobrança duvidosa os créditos sobre empresas 
participadas em mais de 10 % do capital — nos termos 
da alínea d) do n.º 3 do 34.º do Código do IRC (actual 
artigo 35.º).

 II — A «participação indirecta» não é senão uma modalidade 
de «participação» — e, assim, no conceito de «empresa 
participada» está incluída, também, a noção modal de 
«participação indirecta» na empresa.

Processo n.º 491/06 -30.
Recorrente: SCC — Sociedade Central de Cervejas, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “SCC -Sociedade Central Cervejas, SA” vem interpor recurso da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 2 (Loures), de 
20 -5 -2005, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira 
contra a liquidação adicional de IRC do exercício do ano de 1999 – cf. 
fls. 209 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 242 a 244.

I. A Recorrente não se conforma com a incorrecta interpretação do 
art.º 34º, nº 3, al. d) IRC, pois a sentença recorrida ao interpretar o 
art.º 34º, n.º 3, al. d) no sentido de que o mesmo é aplicável às partici-
pações directas e indirectas no capital da sociedade viola o princípio da 
legalidade e da tipicidade fiscal, ignorando as regras da hermenêutica 
jurídica.

II.A boa hermenêutica jurídica está clara e inequivocamente plasmada 
no artigo 11º, n.º 1 da Lei Geral Tributária portuguesa que na determi-
nação do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam, são observadas as regras e princípios gerais de 
interpretação e aplicação das leis; não permitindo que se faça tábua 
rasa do texto da lei.

III  - A legalidade/tipicidade (art.º 103º, 2 da CRP) também exige 
particular rigor no recorte do tipo legal, por razões de certeza e segu-
rança, com particular vínculo a uma interpretação objectiva, assente 
no texto da lei.

IV  - A matéria colectável em IRC determina -se em função do ren-
dimento facturado e não do rendimento recebido, sendo que só o ren-
dimento recebido permite cumprir na íntegra o primado constitucional 
da tributação pelo lucro real.

V  - Assim, a possibilidade de dedução de provisões para créditos de 
cobrança duvidosa surge, exactamente, para diminuir a diferença entre 

rendimento facturado e rendimento recebido, e desta forma permitir a 
tributação das empresas (quase) pelo lucro real.

VI  - Com efeito, os casos previstos no n.º 3 do artigo 34º (hoje, 35º) 
do CIRC são limitações à dedução fiscal de provisões.

VII  - Não podendo ser interpretados no sentido do alargamento dos 
casos aos quais se aplica a excepção ao direito de dedução fiscal, que, 
por seu turno, se destina a cumprir um primado constitucional.

VIII  - Reforça -se que, quando o legislador fiscal pretende abarcar 
a participação indirecta, di -lo expressamente no texto da lei, sendo 
inúmeros os exemplos: artigo 26º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
artigo 58º, nº 4, alínea b), artigo 60º, n.º 1 e artigo 63º, nº 2 do CIRC.

IX  - Invoca -se também na sentença recorrida que “ubi lex non distin-
guit nec nos distinguere debemus” para justificar que as participações 
em causa no art.º 34º, n.º 3, al. d) CIRC são as directas e as indirectas, 
sendo certo que deste (definitivamente ultrapassado) princípio herme-
nêutico não pode o intérprete retirar uma conclusão que se traduz num 
alargamento de uma norma excepcional, por entender que o legislador 
disse menos do que aquilo que quis efectivamente dizer, alargando o 
âmbito da norma a situações em que as participações são meramente 
indirectas.

X  - Da correcta interpretação do art.º 34º, n.º 3, al. d) do CIRC resulta 
que o mesmo deve ser aplicável e só às sociedades participadas direc-
tamente pela entidade que aprovisiona o crédito de cobrança duvidosa.

XI  - Decidindo no sentido contrário, a sentença recorrida violou o 
art.º 34º, n.º 3, al. d) do CIRC.

XII  - Face à factualidade assente e aos argumentos legais, deve a 
referida correcção decorrente da não aceitação como custo da provisão 
constituída sobre o crédito detido sobre a empresa Distribuidores de 
Cervejas do Vouga Lda. (DC Vouga) no montante de 4.092.438,94€ ser 
anulada, bem como deve ser anulado o acto tributário de liquidação de 
IRC, derrama e juros compensatórios dela decorrente, com as legais 
consequências designadamente a restituição do imposto pago indevi-
damente pela recorrente, acrescido de juros indemnizatórios.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 254v..
A meu ver, nas alegações de recurso faz -se a melhor interpretação 

da norma do artº. 34º. nº 3 al. d) do CIRC, na redacção vigente em 
1999.

Na verdade, por um lado, no direito fiscal vigora o princípio de tipici-
dade e, por outro, o legislador, quando quer distinguir entre participação 
directa e indirecta em sociedades comerciais, expressa -o claramente 
(cfr., além dos exemplos referidos nas alegações, os artºs. 483º, 486º, 
489º, 490º, 493º, 507º etc., do Código das Sociedades Comerciais, 
que tratam de sociedades em relação de grupo, relação em que estão 
a “Centralcer”, a “Cervisul” e a “Distribuidora de Cerveja do Sul” 
– as sociedades do caso dos autos).

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do 

Ministério Público, a questão essencial que aqui se coloca é a de saber 
se, para efeitos de dedução ao lucro tributável de provisões por créditos 
de cobrança duvidosa, a chamada “participação indirecta” no capital 
social da empresa está, ou não, compreendida, também, no conceito de 
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participação na “empresa participada”, a que se refere a alínea d) do 
n.º 3 do 34.º do Código do IRC (actual artigo 35.º).

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. fls. 209 a 218.

1. Em 22/4/1997, a empresa “Centralcer  - Central de Cervejas, S.A” 
celebrou com diversas associações sindicais o acordo de empresa que 
foi publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª. Série, n°. 17, de 
8/5/1997, cuja cópia se encontra junta a fls. 133 a 152 dos autos e cujo 
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;

2. Em 31/5/2000, a empresa “Centralcer  - Central de Cervejas, 
S.A” entregou junto da A. Fiscal a sua declaração m/22, respeitante 
a I.R.C. do exercício de 1999, na qual apurou um lucro tributável de 
€ 16.592.421,32, e imposto a pagar no montante € 1.313.161,04 (cfr. 
documento junto a fls. 187 e 188 dos presentes autos);

3. Em 5/12/2001, mediante escritura realizada no 4°. Cartório Nota-
rial de Lisboa, a sociedade “Centralcer  - Central de Cervejas, S.A”, foi 
incorporada, através de fusão, pela empresa “SCC  - Sociedade Central 
de Cervejas, S.A” (cfr.cópia de certidão do registo comercial junta a fls. 
19 a 34 dos presentes autos; cópia da escritura de fusão junta a fls. 167 
a 184 do apenso administrativo);

4. Em 11/10/2002, a A F. concluiu fiscalização/exame à contabilidade 
da sociedade “Centralcer  - Central de Cervejas, S.A” relativa, além do 
mais, ao ano de 1999, tudo conforme relatório cuja cópia que se encontra 
junta a fls.75 a 89 dos autos e anexos de fls. 90 a 99 dos autos, a qual 
se dá aqui por integralmente reproduzida;

5. No relatório identificado no n°. 4 refere -se, nomeadamente e no 
que aos presentes autos interessa:

a) “...que o sujeito passivo considerou indevidamente como custo 
dedutível para efeitos fiscais, a provisão para créditos de cobrança 
duvidosa no valor de € 4.092.438,94, provisão esta incidente sobre o 
crédito da empresa denominada “Distribuidores de Cervejas do Vouga, 
L.da.”, sendo que o capital social da mesma é detido a 83 % pela so-
ciedade “Cervisul”, cujo capital social, por sua vez, é detido a 100 % 
pela “Centralcer  - Central de Cervejas, S.A”, pelo que, tal provisão 
não pode ser considerada atento o disposto no art°. 34, nº. 3, al. d), do 
C.I.R.C. …” (cfr. anexo 9 ao relatório cuja cópia se encontra junta a 
fls. 99 dos autos);

b)”...que o sujeito passivo considerou indevidamente como custo 
dedutível para efeitos fiscais encargos em nome de terceiros no valor 
de € 68.711,95, referentes ao pagamento dos seguros das viaturas per-
tencentes a funcionários da empresa, sendo que tais viaturas não são 
propriedade da mesma sociedade, nem são por ela utilizados em regime 
de locação, pelo que tal custo não pode ser considerado dedutível atento 
o disposto no art°. 41, nº. 1, al. c), do C.I.R.C. …”;

6. Em 14/10/2003, com base no relatório identificado no n°.4, a 
Administração Fiscal efectuou liquidação adicional de I.R.C., com 
o n.º 8310017233, relativa ao exercício de 1999 e incidente sobre a 
actividade da empresa “Centralcer  - Central de Cervejas, S.A”, na qual 
corrige para mais o montante da matéria colectável declarado por esta, 
fixando -o em € 22.901.418,28, em virtude do que devia o sujeito passivo 
efectuar o pagamento de I.R.C. no montante total de € 2.252.912,01, 
já incluindo juros compensatórios (cfr. documentos juntos a fls. 35 dos 
presentes autos e a fls. 192 do apenso administrativo);

7. Em 22/10/2003, o impugnante foi notificado da liquidação adicional 
identificada no nº.6, tendo sido fixado o termo do prazo de pagamento 
voluntário em 26/11/2003 (cfr. documentos juntos a fls. 35 dos presentes 
autos e a fls. 192 do apenso administrativo);

8. Em 2/1/2003, a empresa “CENTRALCER  - Central de Cervejas, 
S.A” efectuou o pagamento parcial da liquidação identificada no nº.6, 
ao abrigo do regime previsto no Dec -Lei 248 -A/2002, de 14/11 (cfr. 
documento junto a fls. 153 dos autos; informação exarada a fls. 28 
dos autos);

9. Em 23/2/2004, a impugnante, “SCC  - Sociedade Central de Cer-
vejas, S.A.”, deduziu a presente impugnação junto deste Tribunal (cfr. 
carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos).

Factos não Provados
Dos factos, com interesse para a decisão da causa, constantes da 

impugnação, todos objecto de análise concreta, não se provaram os que 
não constam da factualidade supra descrita.

2.2 Os vários elementos patrimoniais da empresa podem estar sujeitos 
a deperecimento, ou perda de valor, provocado por acontecimentos mais 
ou menos (im)previsíveis – pelo que a empresa poderá criar diversos 
tipos de provisões para acudir ou minimizar o risco dessa decadência 
de valor.

As provisões que apresentam maior importância são as seguintes: 
provisões para cobranças duvidosas (destinadas a fazer face aos riscos 
que advêm da cobrança das dívidas de terceiros); provisões para riscos 
e encargos (destinadas a cobrir possíveis riscos e encargos, nitidamente 
precisos quanto ao seu objecto, mas de realização incerta, decorrentes de 
acontecimentos já surgidos ou em curso); e provisões para depreciação 
de existências, destinadas a fazer face a possíveis perdas do valor das 
existências.

A constituição de provisões tem como finalidade essencial incluir em 
custos ou perdas de dado exercício uma dotação que de outro modo nele 
não figuraria, por lhe faltar justificação documental para a respectiva 
movimentação – falta de justificação que a constituição da provisão vem 
suprir. As provisões têm também a finalidade de imputar os custos aos 
exercícios a que se referem, evitando, assim, onerar excessivamente o 
exercício em que se concretizam. Para além de permitirem uma maior 
regularidade nos resultados da empresa, possibilitam ainda a retenção 
de recursos (auto financiamento provisório). As provisões poderão ainda 
considerar -se como proveitos retidos (embora não definitivamente) ou 
proveitos suspensos, que se destinam a fazer face aos encargos prováveis 
de montante incerto. De facto, se estes eventos não se verificarem, elas 
serão transformadas em proveitos efectivos. Nesta perspectiva, elas 
assumem um carácter de reservas, distinguindo -se destas, pelo facto 
de as provisões serem constituídas independentemente da existência de 
lucros enquanto que as reservas só serão constituídas como aplicação 
de resultados, sendo portanto condição fundamental destas a existência 
de lucros.

Nesta conformidade, diremos que as contas de provisões são aquelas 
onde se inscrevem as verbas destinadas a contrabalançar encargos ou 
prejuízos estimados e actuais, de provável processamento futuro, ou, 
sendo certa a sua ocorrência futura, apenas o seu montante é actual-
mente incerto.
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Podemos então definir provisões como sendo custos estimados e 
actuais (do exercício) correspondentes a despesas cujo montante ainda 
não é certo ou que são de eventual ocorrência futura.

A necessidade de constituição de provisões surge porque a tributa-
ção do rendimento se processa anualmente, obrigando as empresas a 
fazer paragens teóricas da sua actividade para a periodização do lucro 
tributável, concretizada de acordo com o princípio da especialização 
dos exercícios. E o princípio da prudência adoptado pelo Plano Oficial 
de Contabilidade determina que as diminuições do activo, ainda que 
potenciais, deverão ser relevadas contabilisticamente.

O papel das contas de provisões é importantíssimo: permitem uma 
maior regularidade na escrituração dos prejuízos ou apuramento dos 
resultados, evitando que se venha a afectar desfavorável ou desme-
suradamente os eventos que conduziram anteriormente à constituição 
das provisões.

Cf. Rogério Fernandes Ferreira, Gestão Financeira, vol. I, Parte 
Geral, 4.ª edição, pp. 353 e 354; e Manuel Henrique de Freitas Pereira, 
A Periodização do Lucro Tributável, Cadernos de Ciência e Técnica 
Fiscal (152), p. 172.

Nem todas as provisões, porém, serão consideradas como custos para 
efeitos do apuramento do lucro tributável.

Na alínea a) do n.º 1 do 33.º do Código do IRC, sob a epígrafe “pro-
visões fiscalmente dedutíveis”, prevê -se que possam ser deduzidas para 
efeitos fiscais as provisões «que tiverem por fim a cobertura de créditos 
resultantes da actividade normal que no fim do exercício possam ser 
considerados de cobrança duvidosa e sejam evidenciados como tal na 
contabilidade».

Obviamente que os créditos que estejam acautelados por seguro ou 
por qualquer outra forma de garantia não serão considerados de cobrança 
duvidosa, porque não há o risco de incobrabilidade, visto o credor poder 
promover a execução da respectiva garantia. Assim como não serão 
aceites como custo do exercício as provisões constituídas relativamente 
a créditos cujos devedores sejam entidades que, pela sua condição, não 
ofereçam qualquer risco de incobrabilidade.

A respeito de provisões para cobertura de créditos que não oferecem 
dúvida ou risco de cobrança, leia -se a alínea d) do n.º 3 do 34.º do Código 
do IRC (actual artigo 35.º), que reza como segue.

Não são considerados de cobrança duvidosa os créditos sobre empre-
sas participadas em mais de 10 % do capital, salvo nos casos previstos 
nas alíneas a) e b) do nº 1.

A alínea a) do n.º 1 deste artigo 34.º do Código do IRC preceitua 
interessantemente do modo seguinte.

São créditos de cobrança duvidosa aqueles em que o risco de incobra-
bilidade se considere devidamente justificado, o que se verifica no [caso 
em que] o devedor tenha pendente processo especial de recuperação 
de empresa e protecção de credores ou processo de execução, falência 
ou insolvência.

E a alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 34.º acrescenta que, para 
efeitos de constituição de provisão, são créditos de cobrança duvidosa 
«os créditos [que] tenham sido reclamados judicialmente».

Quer dizer: não se tratando de créditos em relação aos quais «o 
devedor tenha pendente processo especial de recuperação de empresa 
e protecção de credores ou processo de execução, falência ou insol-
vência», nem sucedendo que «os créditos tenham sido reclamados 

judicialmente», deve concluir -se, em face dos termos das alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 34.º do Código do IRC (actual 35.º), que a situação 
não se apresenta como uma daquelas em que «o risco de incobrabilidade 
se considere devidamente justificado».

Porém, a hipótese central prevista na alínea d) do n.º 3 do 34.º do 
Código do IRC (actual artigo 35.º) é a de que «Não são considerados 
de cobrança duvidosa os créditos sobre empresas participadas em mais 
de 10 % do capital (…)».

E o que sejam empresas ou sociedades participadas ou coligadas, sob 
a inscrição “Sociedades coligadas”, diz o artigo 482.º do Código das 
Sociedades Comerciais que se consideram sociedades coligadas: a) - As 
sociedades em relação de simples participação; b) - As sociedades em 
relação de participações recíprocas; c) - As sociedades em relação de 
domínio; d) - As sociedades em relação de grupo.

Por sua vez, o artigo 486.º do Código das Sociedades Comerciais, 
sob o título “Sociedades em relação de domínio”, reza, no seu n.º 1, 
do seguinte modo.

Considera -se que duas sociedades estão em relação de domínio quando 
uma delas, dita dominante, pode exercer, directamente ou por sociedades 
ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483.º, n.º 2, 
sobre a outra, dita dependente, uma influência dominante.

Sob a epígrafe “Sociedade em relação de simples participação”, o 
artigo 483.º do Código das Sociedades Comerciais, no seu n.º 2, dispõe 
como segue.

À titularidade de quotas ou acções por uma sociedade equipara -se, 
para efeitos do n.º anterior, a titularidade de quotas ou acções por uma 
sociedade que dela seja dependente, directa ou indirectamente, ou com 
ela esteja em relação de grupo, e de acções de que uma pessoa seja 
titular por conta de qualquer dessas sociedades.

Podemos assim dizer que, do ponto de vista legal, uma sociedade (a 
principal ou dominante) está em relação de participação ou domínio com 
outra (a dependente), quando puder exercer sobre esta uma influência 
dominante, de modo directo ou indirecto através de sociedades que 
daquela sejam dependentes, directa ou indirectamente, ou que com ela 
estejam em relação de grupo, ou igualmente através de pessoas que sejam 
titulares de acções por conta de qualquer dessas sociedades.

E, então, devemos razoavelmente concluir que as “empresas par-
ticipadas” em mais de 10 % do capital – e em relação às quais, diz a 
alínea d) do n.º 3 do 34.º do Código do IRC (actual artigo 35.º), os 
créditos detidos sobre elas não são considerados de cobrança duvidosa 
–, são as “empresas participadas” por qualquer modo legítimo de sobre 
elas conseguir exercer uma influência dominante: de modo directo ou 
de modo indirecto, através de outras sociedades ou mesmo através de 
pessoas singulares.

Esta é, segundo julgamos, a interpretação imposta pela razão de ser da 
lei: inaceitabilidade como custo fiscal de provisões relativas a créditos 
que não ofereçam risco de incobrabilidade, como acontece evidente-
mente com os créditos que as sociedades dominantes tenham sobre as 
sociedades de si dependentes em mais de 10 % do seu capital social.

E, a nosso ver, não faz sentido distinguir entre influência ou domina-
ção de modo directo, e influência ou dominação por interposta pessoa, 
pois que, para efeitos de irrelevância das provisões como custos por 
“dívidas de cobrança duvidosa”, o que à lei importa é que a influência 
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e dominação da sociedade participante ou dominante se faça sentir na 
empresa participada em mais de 10 % do capital social desta.

E é também esta, segundo cremos, a interpretação exigida, ou ao 
menos permitida, pela letra da lei: a de que as “empresas participadas” 
em mais de 10 % do seu capital são aquelas sobre as quais é exercida 
uma influência dominante, de modo directo ou de maneira indirecta 
– pois, na verdade, «o limite das hipóteses de interpretação é “o sentido 
possível de letra”», para sermos sucintos e empregarmos as palavras 
de Heck, apud Karl Engish, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6.ª 
edição, p. 294.

2.3 A sentença recorrida faz da situação em presença a interpretação 
que segue.

De acordo com a matéria de facto (cfr. nº. 5, al. a), da matéria de facto 
provada), a empresa “CENTRALCER  - Central de Cervejas, S.A.” de-
tinha uma participação de 100 % sobre a sociedade “Cervisul” que, por 
sua vez, detinha uma participação de 83 % sobre a “Distribuidores de 
Cerveja do Vouga, L.da.”, pelo que se conclui existir uma participação 
da “CENTRALCER  - Central de Cervejas, S.A.” sobre a “Distribuidores 
de Cerveja do Vouga, L.da.”, em mais de 10 % do capital. E a natureza 
da participação não tem relevância para efeito do disposto no art°. 34, 
nº. 3, al. d), do C.I.R.C. Efectivamente, aquele normativo não faz qual-
quer distinção entre participação directa e/ou indirecta, pelo que terá de 
se entender que o legislador quis abarcar tanto a participação directa, 
como a indirecta no normativo em análise, desde logo ao abrigo do velho 
brocardo “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”. Por outro 
lado, deve o aplicador do direito concluir que o legislador no preceito 
em causa, quis abranger todas as formas de participação com mais de 
dez por cento do capital (cfr. art° 483, do C.S.Comerciais).

E a sentença recorrida avança dizendo nomeadamente que:
 - no art°. 34, nº. 3, al. d), do C.I.R.C., o legislador consagra como 

não sendo de cobrança duvidosa os créditos detidos sobre empresas 
participadas em mais de 10 % do capital;

 - esta disposição, previne, assim, o gestor de que não pode, para 
efeitos fiscais, considerar todo e qualquer crédito como passível de 
inclusão na referida provisão;

 - a justificação do risco de incobrabilidade pode assentar em qualquer 
das alíneas referidas no n.º 1, do preceito, as quais por si só apontam 
para a improbabilidade do pagamento por parte do devedor (cfr. F. 
Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas, anotado e comentado, Rei dos Li-
vros, 5ª. edição, 1996, pag. 308; ac. S.T.A -2ª.Secção, 2/6/99, rec. 23089, 
C.T.F. 396, pág. 406 e seg.).

Por nós, julgamos que a sentença recorrida fez correcta interpretação 
e aplicação da lei – sob a égide aliás da seguinte máxima inspiradora 
fundamental que acolhe, e muito bem:

(…) é hoje pacífico que as leis fiscais se interpretam como quaisquer 
outras, havendo que determinar o seu verdadeiro sentido de acordo com 
as técnicas e elementos interpretativos geralmente aceites pela doutrina 
(cfr. art°. 9, do C. Civil; art°. 11, da L.G.Tributária; José de Oliveira 
Ascensão, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Editorial Verbo, 4ª. 
edição, 1987, pág. 335 e seg.; J. Baptista Machado, Introdução ao Direito 
e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1989, pág. 181 e seg.; Nuno Sá 
Gomes, Manual de Direito Fiscal, II, Cadernos de C.T.Fiscal, nº. 174, 
1996, pág. 363 e seg.).

Consoante deflui dos elementos dos autos, e se encontra, de resto, 
assente especificadamente na alínea a) do n.º 5 do probatório, está em 
causa neste processo a liquidação adicional de IRC do exercício do ano 
de 1999, na medida em que nela se fez acrescer ao lucro tributável o 
valor de € 4.092.438,94, quantia esta que, no entendimento da Adminis-
tração Fiscal, «não pode ser considerada atento o disposto no art.º 34.º, 
n.º 3, al. d), do C.I.R.C.», porquanto a impugnante, ora recorrente, 
«considerou indevidamente como custo dedutível para efeitos fiscais» 
«a provisão para créditos de cobrança duvidosa» «incidente sobre o 
crédito da empresa denominada “Distribuidores de Cervejas do Vouga, 
L.da.”, sendo que o capital social da mesma é detido a 83 % pela socie-
dade “Cervisul”, cujo capital social, por sua vez, é detido a 100 % pela 
“CENTRALCER  - Central de Cervejas, S.A”» – sendo certo ainda (e 
nem isso está em causa) que, como resulta dos elementos dos autos, a 
impugnante, ora recorrente, “SCC -Sociedade Central Cervejas, SA”, é 
a legítima sucessora desta dita por último “CENTRALCER  - Central 
de Cervejas, S.A”.

A impugnante, ora recorrente, como se viu, contrapõe essencialmente 
o seguinte:

 - a sentença recorrida ao interpretar o art.º 34.º, n.º 3, al. d) no sen-
tido de que o mesmo é aplicável às participações directas e indirectas 
no capital da sociedade viola o princípio da legalidade e da tipicidade 
fiscal, ignorando as regras da hermenêutica jurídica;

 - da correcta interpretação do art.º 34.º, n.º 3, al. d) do CIRC resulta 
que o mesmo deve ser aplicável e só às sociedades participadas direc-
tamente pela entidade que aprovisiona o crédito de cobrança duvidosa.

A coberto da invocação dos princípios da legalidade e da tipicidade 
fiscal (que, a nosso ver, não vêm ao caso), o que a ora recorrente ver-
dadeiramente defende e requer, mas sem qualquer justificação, é uma 
interpretação correctiva, restritiva, da lei: pretende a ora recorrente que 
o Tribunal leia na lei “participadas directamente” onde na lei está escrito 
(tão -somente) “participadas”.

A ora recorrente deseja, mas sem motivo, postar o legislador a dizer 
menos do que aquilo que ele efectivamente disse. A ora recorrente pre-
tende que o legislador tenha dito “participadas, apenas directamente”. 
Mas o legislador disse “participadas” (simplesmente). Como se vê, o 
legislador disse mais do que, no caso, convinha à ora recorrente.

Como assim – e assente como está que a ora recorrente, “SCC-
-Sociedade Central Cervejas, SA”, é a sucessora da “CENTRALCER 
 - Central de Cervejas, S.A”, que detém 100 % do capital social da so-
ciedade “Cervisul”, a qual, por sua vez, detém 83 % do capital social da 
devedora da ora recorrente, a sociedade “Distribuidores de Cervejas do 
Vouga, L.da.” –, é forçoso concluir que esta devedora “Distribuidores 
de Cervejas do Vouga, L.da.” é uma empresa participada em mais de 
10 % do seu capital social pela impugnante, ora recorrente, a qual, por 
tal sinal, e por força do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 34.º do 
Código do IRC (actual 35.º), não pode considerar de cobrança duvidosa 
os créditos que tenha sobre a sua participada “Distribuidores de Cervejas 
do Vouga, L.da.”, motivo pelo qual não pode deduzir ao lucro tributável 
as provisões que haja operado relativamente a tais créditos.

Pelo que está a razão do lado da Administração Fiscal por ter feito 
acrescer ao lucro tributável de IRC do exercício do ano de 1999 o valor 
de 4.092.438,94 euros, que a impugnante, ora recorrente, nas palavras do 
relatório da Fiscalização Tributária, «considerou indevidamente como 
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custo dedutível para efeitos fiscais» a título de «provisão para créditos de 
cobrança duvidosa» «incidente sobre o crédito da empresa denominada 
“Distribuidores de Cervejas do Vouga, L.da.”», sua participada.

Estamos deste modo a concluir – e em resposta ao thema decidendum 
– que, para efeitos de dedução ao lucro tributável de provisões por 
créditos de cobrança duvidosa, a chamada “participação indirecta” no 
capital social da empresa está compreendida, também, no conceito de 
participação na “empresa participada”, a que se refere a alínea d) do 
n.º 3 do 34.º do Código do IRC (actual artigo 35.º).

E, por ter laborado neste entendimento, e decidido em concordância, 
deve ser confirmada a sentença recorrida.

Havemos, então, de convir, a finalizar, que, para os efeitos de dedução 
ao lucro tributável de provisões por créditos de cobrança duvidosa, 
não são considerados de cobrança duvidosa os créditos sobre empresas 
participadas em mais de 10 % do capital – nos termos da alínea d) do 
n.º 3 do 34.º do Código do IRC (actual artigo 35.º).

A “participação indirecta” não é senão uma modalidade de “partici-
pação” – e, assim, no extenso conceito legal de “empresa participada” 
está incluída, também, a noção modal de “participação indirecta” na 
empresa.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Cumulação de impugnações do acto tributário da liquidação 
de IVA e IRC. Indeferimento liminar. Aplicação subsidiá-
ria do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
(CPTA). Artigos 4.º, n.º 5 e 47.º, n.os 5 e 6. Despacho de 
aperfeiçoamento.

Sumário:

 I — É ilegal a cumulação das impugnações dos actos tri-
butários de liquidação de IVA e IRC relativos aos anos 
de 1997 a 1999, atento o disposto no artigo 104.º do 
CPPT.

 II — Todavia, apresentada, em 22 de Novembro de 2005, uma 
petição de impugnação judicial naquelas condições, não 
deve ser liminarmente indeferida, mas notificar -se o im-
pugnante para indicar qual das liquidações pretende ver 
apreciada, nos termos do disposto nos artigos 4.º, n.º 5 
e 47.º, n.º 5 do CPTA, aqui aplicável ex vi do artigo 2.º, 
alínea c) do CPPT.

Processo n.º 667/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Maria da Trindade da Encarnação e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – O Ministério Público, não se conformando com o despacho do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que indeferiu liminarmente 
a impugnação judicial do acto tributário da liquidação de IVA e IRC 
relativos aos anos de 1997 a 1999, absolvendo, consequentemente, a 
Fazenda Pública da instância, dele vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1ª – Nos termos do disposto no artigo 104º do CPPT só é admissível 
a cumulação de pedidos relativa a mais de um acto tributário, quando 
este se reportem a um mesmo tributo, sejam idênticos os fundamentos 
de facto e de direito e seja o mesmo tribunal competente para a decisão.

2ª – Ora, a impugnante cumulou pedidos relativos a IVA e IRC, tri-
butos diferente, pois que enquanto o primeiro incide sobre o consumo, 
o segundo incide sobre o rendimento.

3ª – A impugnante formula, assim, pedidos substancialmente incom-
patíveis, facto gerador da ineptidão da PI, nos termos do estatuído no 
artigo 193º c) do CPC, ex vi do artigo 2º e) do CPPT e determinante da 
nulidade de todo o processado.

4ª – A nulidade de todo o processado integra excepção dilatória, 
do conhecimento oficioso, que obsta ao conhecimento de mérito da 
causa, atento o disposto nos artigos 493º, 494º e 495º do CPC, ex vi do 
artigo 2º e) do CPPT.

5ª – Nos termos do estatuído nos artigos 4º/5 e 47/5 do CPTA, ex vi 
do artigo 2º e) do CPPT, deveria a Senhora Juíza de 1ª instancia ordenar 
a notificação da impugnante para, no prazo de 10 dias, esclarecer o 
pedido que quer ver apreciado nestes autos, sob pena da absolvição da 
instância da Fazenda Pública.

6ª – Só no caso da impugnante nada dizer, poderia e deveria a Se-
nhora Juíza da 1ª instância absolver a Fazenda Pública da instância, sem 
prejuízo da impugnante poder, nos termos do disposto no artigo 47º/6 
do CPTA, interpor nova impugnação no prazo de um mês, a contar do 
trânsito em julgado da decisão, considerando -se as petições apresentadas 
na data de entrada da primeira.

7ª – Ao absolver a Fazenda Pública da instância antes das notificações 
da impugnante referida na conclusão 5ª, a decisão recorrida violou, ex-
pressamente, os normativos insertos nos artigos 4º/5 e 47º/5 do CPTC, 
ex vi do artigo 2º e) do CPPT.

A Fazenda Pública e a recorrida não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto, tendo vista do processo, não 

emitiu parecer, uma vez que, sendo o Ministério Público o recorrente, 
não tem intervenção no Tribunal de recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Desde logo, importa referir que o recorrente reconhece, na sua 

motivação do recurso, que não é possível impugnar, cumulativamente, 
as liquidações adicionais de IVA e IRC, dado que se trata de tributos com 
diferente natureza, o que viola o disposto no artº 104º do CPPT.
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A sua discordância prende -se, apenas, com o facto de que, tendo 
sido detectada essa cumulação ilegal, a Mmª Juiz “a quo” não devia ter 
rejeitado liminarmente a petição, mas antes ter ordenado a notificação 
da impugnante para, nos termos do disposto nos artºs 4º, nº 5 e 47º, 
nº 5 do CPTA, ex vi do artº 2º, al. c) do CPPT e no prazo de dez dias, 
“esclarecer o pedido que quer ver apreciado nestes autos, sob pena de 
absolvição da instância da Fazenda Pública…

Só no caso da impugnante nada dizer, poderia e deveria a Senhora 
Juíza da 1ª instância absolver a Fazenda Pública da instância, sem 
prejuízo da impugnante poder, nos termos do disposto no artigo 47º/6 
do CPTA, interpor nova impugnação no prazo de um mês, a contar do 
trânsito em julgado da decisão, considerando -se as petições apresentadas 
na data de entrada da primeira”.

E com razão.
Como vinha sendo entendido por esta Secção do STA, não havendo 

no CPPT norma que refira quais as consequências para a hipótese de não 
se verificar os respectivos pressupostos, nomeadamente, como é aqui o 
caso, quando falte a “identidade da natureza dos tributos”, aplicava -se, 
então o regime consagrado no artº 38º, nº 4 da LPTA, de harmonia com 
o disposto no artº 2º, al. c) do CPPT.

Contudo, a LPTA cessou a sua vigência em 1/1/04, data em que 
entrou em vigor o Código de Processo dos Tribunais Administrativos 
(CPTA), aprovado pela Lei nº 15/02 de 22/2 (cfr. artº 2º da Lei nº 
4 -A/03 de 19/2).

Pelo que a LPTA deixou de ter aqui aplicação subsidiária, para passar 
a aplicar -se o regime consagrado no CPTA, uma vez que a impugnação 
judicial foi proposta em 22/11/05.

Ora, estabelece o artº 4º, nº 5 do CPTA que “a cumulação de impug-
nações de actos administrativos rege -se pelo disposto no artigo 47º”.

Por sua vez, dispõe o nº 5 do predito artº 47º que “havendo cumulação, 
sem que entre os pedidos exista a conexão exigida no número anterior, 
o juiz notifica o autor ou autores para, no prazo de 10 dias, indicarem 
o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob pena de, não o 
fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos”.

Estipula o nº 6 do mesmo artigo que, “em caso de absolvição da ins-
tância por ilegal cumulação de impugnações, podem ser apresentadas 
novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado, 
considerando -se estas apresentadas na data de entrada da primeira para 
efeitos da tempestividade da sua apresentação”.

“Conclui -se, deste modo, que o Tribunal recorrido, verificando, como 
verificou, estar perante uma cumulação ilegal de impugnações, devia 
 - neste ponto, como pretende o recorrente  - ter notificado a impugnante 
para, em dez dias, indicar a impugnação que pretendia ver apreciada no 
processo, sob pena de integral absolvição da instância; sobrando ainda 
à impugnante, se não reagisse à notificação, a possibilidade de deduzir 
novas impugnações separadas, no prazo de um mês, contado do trânsito 
em julgado da decisão que extinguisse a instância, com o benefício de 
se considerarem, essas novas impugnações, como apresentadas na data 
da entrada daquela em que se verificara a ilegal cumulação, para efeitos 
da tempestividade da sua apresentação” (Acórdão desta Secção do STA 
de 10/3/05, in rec. nº 1.390/04).

4. Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e revogar o despacho recorrido, para ser substituído por outro 
que determine a notificação da recorrente, nos termos e para os efeitos do 
artigo 47º nº 5 do Código de Processo dos Tribunais Administrativos.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Consequência da falta, no requeri-
mento de interposição do recurso, da declaração da inten-
ção de alegar. Artigo 282.º, n.º 4 do CPPT, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho.

Sumário:

Nos termos do disposto no artigo 282.º, n.º 4 do CPPT, na 
redacção do Decreto -Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho, 
no recurso da sentença que conheceu do mérito da opo-
sição à execução fiscal, o recurso não deve ser julgado 
deserto por o recorrente não ter feito nele a declaração 
de intenção de alegar no tribunal a quo, uma vez que tal 
exigência não encontra naquele preceito legal a mínima 
correspondência.

Processo n.º 873/06 -30.
Recorrente: Maria Fernanda Ferreira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Maria Fernanda Pereira da Silva, melhor identificada nos autos, 
deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel oposição à 
execução fiscal por dívidas de IRC, IVA e Coimas dos anos de 1998, 
1999, 2000 e 2001, no montante global de € 6.871,72.

Aquele Tribunal rejeitou liminarmente a referida oposição, por ter 
sido deduzida fora de prazo, absolvendo a Fazenda Pública da instância, 
atento o disposto no artº 209º, nº 1, al. a) do CPPT.

Inconformada, a oponente interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, a fls. 46, não manifestando nele «intenção de alegar», 
por forma expressa.

Relativamente a este requerimento, foi proferido o despacho de fls. 50, 
em que foi declarado deserto o recurso.
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Novamente inconformada, a impugnante interpôs o presente recurso 
jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando 
alegações com as seguintes conclusões:

A. O douto despacho recorrido é manifestamente ilegal;
B. Viola manifesta e grosseiramente a lei;
C. Aliás aplica lei que já não está em vigor vai para 3 anos;
D. De facto o texto do n° 4 do art° 282°, do CPPT foi alterado pelo 

art° 5° do DL 160/2003 de 19/07/2003;
E. Se tal não bastasse a interpretação que é feita do anterior n° 4 do 

art° 282° do CPPT, pelo douto despacho também não tem suporte legal, 
já que é manifesto que o texto do referido artigo continha uma redacção 
no mínimo infeliz, razão essa pelo qual foi alterado, sendo que a actual 
redacção não levanta quaisquer dúvidas;

F. Assim é manifesto que o despacho recorrido viola a lei de forma 
grosseira aplicando disposição legal que está revogada e foi substituída, 
vai a esta data, para mais de 3 anos;

G. No entanto continua o douto despacho recorrido a aplicar disposi-
ção anterior à actualmente em vigor, sem qualquer razão ou fundamento, 
prejudicando a oponente que tem de pagar para que se reconheçam erros 
manifestos e grosseiros da aplicação da lei;

H. Melhor, paga para que se reconheça que a lei em vigor não é a lei 
aplicada, quando deveriam ser os tribunais a aplicar a lei em vigor e 
não leis revogadas há mais de 3 anos.

I. Violou assim a douta sentença o disposto no n° 4 do art° 282° do 
CPPT.

J. Revogarão V. Exas o douto despacho recorrido substituindo -o por 
outro aceite o recurso e que mande notificar a oponente para apresentar 
as respectivas alegações nos termos do disposto no n° 4 do art° 282° 
do CPPT na redacção que lhe foi dada pelo art° 5° do DL 160/2003 de 
19/07/2003.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser concedido provimento ao presente recurso, uma vez que “o artº 5º do 
DL nº 160/03, de 19.7, suprimiu, no nº 4 do artº 282º do CPPTributário, 
o segmento inicial “Na falta de declaração da intenção de alegar, nos 
termos do nº 1, ou”.

De resto, mesmo na sua infeliz redacção inicial, a norma sempre 
deveria ser interpretada no sentido de que tal “intenção de alegar” se 
reportava a alegações no tribunal “ad quem” (faculdade hoje inexistente, 
aliás) e não a alegações no tribunal “a quo”, como é o caso”.

Colhidos os vistas legais, cumpre decidir.
2 – Dispunha o artº 282º, nº 1 do CPPT, na redacção inicial, que “a 

interposição do recurso faz -se por meio de requerimento em que se 
declare a intenção de recorrer”.

E acrescentava no seu nº 4 que “na falta de declaração da intenção 
de alegar, nos termos do n.º 1, ou na falta de alegações, nos termos do 
n.º 3, o recurso será julgado deserto no tribunal recorrido”.

No entanto, tinha vindo esta Secção a entender que a referência feita no 
nº 4 do citado artigo à “declaração da intenção de alegar, nos termos do 
n.º 1”, constitui um lapso, resultante da transposição do nº 4 do artº 171º 
do CPT, por os termos do nº 1 daquele artº 282º não conterem qualquer 
referência a declaração de intenção de alegar e do confronto das normas 
do CPPT com as do CPT referentes aos recursos jurisdicionais resultar 
a existência de uma intenção legislativa de eliminar a possibilidade de 

alegar no tribunal de recurso a que se reportava a referência a “declaração 
de intenção de alegar”, contida no nº 4 do artº 171º do CPT.

Neste sentido pode ver -se, entre outros, os Acórdãos de 6/2/02, 
in rec. nº 26.660; de 4/9/05, in rec. nº 26.822 e de 14/12/05, in rec. 
nº 479/05.

Reconhecendo esse lapso, o Decreto -Lei nº 160/03 de 19/7, veio 
dar uma nova redacção ao nº 4 do artº 282º do CPPT, suprimindo esse 
incisivo legal, passando a ter a seguinte redacção: “Na falta de ale-
gações, nos termos do n.º 3, o recurso será julgado logo deserto no 
tribunal recorrido”.

Ora e voltando ao caso dos autos, tendo a oposição à execução fiscal 
dado entrada no tribunal de 1ª instância no dia 11/5/05 (vide fls. 4) e o 
recurso sido interposto em 3/3/06 (vide fls. 46), que mereceu o despacho 
recorrido, datado de 15/3/06 (vide fls. 50), é evidente que o regime aqui 
aplicável há -de ser o que consta do nº 4 do citado artº 282º, na redacção 
do predito Decreto -Lei nº 160/03.

Assim, no recurso da sentença que conheceu do mérito da oposição 
à execução fiscal, o recurso não deve ser declarado deserto por a recor-
rente não ter feito nele declaração de intenção de alegar no tribunal “a 
quo”, uma vez que tal exigência não encontra naquele preceito legal a 
mínima correspondência.

3 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso e 
revogar o despacho recorrido, que deve ser substituído por outro em que, 
em consonância com o atrás exposto, não se considere o recurso deserto 
por falta, no requerimento de interposição do recurso, da declaração 
de intenção de alegar.

Sem custas.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de 
facto.

Sumário:

 I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos 
factos que não foram levados ao probatório é competente 
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo 
e não o Supremo Tribunal Administrativo, independen-
temente do relevo de tais factos na solução jurídica.

 II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da 
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com 
o quid decisum.
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Processo n.º 895/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A Lojinha — Comércio de Utilidades, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A LOJINHA – COMÉRCIO DE UTILIDADES, LD, com sede 
no Loteamento do Feital, nºs. 39/40, Frossos, Braga, impugnou judicial-
mente, junto do TAF de Braga, a liquidação de Imposto sobre o Álcool 
e Bebidas Alcoólicas, cobrado a posteriori.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação procedente.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este 

Supremo Tribunal.
Formulou as pertinentes conclusões nas respectivas alegações de 

recurso:
Contra -alegou a impugnante.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não versa unicamente 

matéria de facto, pelo que este STA é incompetente, em razão da hie-
rarquia para dele conhecer.

O recorrente discorda.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº 

Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria 

(vide artºs. 101º e 102º do C. P. Civil e 16º do CPPT), prejudicando, se 
procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes questões 
suscitadas no recurso.

Vejamos então.
Dispõe o art. 26º, al. b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com 

exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de 

direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não 

será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao disposto 
no art. 38º, al. a) do referido ETAF.

O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em razão 
da hierarquia, deste Supremo Tribunal.

Escreveu o EPGA no seu douto parecer:
“A conclusão g) das alegações de recurso enuncia facto não contem-

plado na fundamentação da decisão impugnada”.
Vejamos.
É do seguinte teor a conclusão referida:
“O álcool em questão não foi desnaturado com cetrimida”.
Estamos patentemente perante uma conclusão de facto que não obtém 

tradução no probatório.

A isto obtempera o recorrente dizendo expressamente o seguinte:
“… Quando a sentença recorrida fundamenta que o álcool foi “fa-

bricado” em Espanha com o desnaturante permitido nesse país, está 
implicitamente a considerar o facto enunciado na conclusão g), excluindo 
a aplicação, ao caso sub judice, da Portaria 968/98, que prevê como 
desnaturante para fins sanitários a cetrimida”.

Compreensivelmente a recorrente não tem razão. Na verdade, não há 
notícia, na sentença, de como foi desnaturado o álcool, sendo que a refe-
rência, no caso, à Portaria 968/98, é aqui, e para este efeito, irrelevante.

Logra pois êxito a questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado 
do MP.

Há assim efectivamente matéria de facto a apreciar no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir -se que o recurso versa também 

matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo quid 

disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela matéria de 
facto. E isto independentemente dessas questões de facto serem ou não 
relevantes para a solução jurídica da causa. É que o Tribunal ad quem 
define primeiro a sua competência em face das conclusões das alegações, 
e, só depois de definida a sua competência é que, se competente, avança 
para a solução da questão que lhe é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não é este 
Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o Tribunal 
Central Administrativo–Norte, face aos normativos legais atrás citados.

Face ao exposto, decide -se julgar este Supremo Tribunal incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.

3. Face ao exposto, julga -se este Supremo Tribunal incompetente, 
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC e a 
procuradoria em 1/8.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 
Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo em razão da hierarquia. Competência -regra: 
Tribunal Central Administrativo.

Sumário:

 I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento 
de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância 
cabe ao Tribunal Central Administrativo, por regra.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de 
Contencioso Tributário, goza de uma tal competência 
apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito.
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Processo n.º 931/06 -30.
Recorrente: Maria Helena Gomes de Oliveira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Maria Helena Gomes de Oliveira vem interpor recurso do despa-

cho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 28 -6 -2006, que 
decidiu que «vão rejeitados os presentes embargos de terceiro» – cf. 
fls. 21 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 36 e 37.

A) A Douta Sentença recorrida decidiu incorrectamente quanto à 
Petição de Embargos apresentada.

B) Desde logo porque a Recorrente, que o saiba, jamais foi Citada 
na qualidade de co -Executada na Execução Fiscal que pende contra 
seu Marido

C) A Recorrente encontra -se, como alegou, separada de facto, do 
Executado José Carlos

D) As alegadas dívidas que compõem a quantia Exequenda, são, pelo 
menos parte delas, de responsabilidade pessoal,

E) Uma vez que se reportam a Coimas, sendo, por isso, da responsa-
bilidade exclusiva de quem tenha cometido o ilícito que a elas deu azo.

F) Pelo que o acto do Senhor Chefe de Serviço de Finanças de Car-
cavelos que tenha determinado a eventual co -responsabilidade da Re-
corrente pelo respectivo pagamento, deve ser Anulado Oficiosamente 
pelo Tribunal.

G) O bem penhorado é bem comum da Recorrente e de seu, ainda, 
Marido.

H) O que implica necessariamente, a citação do cônjuge do devedor, 
para efeitos do disposto no Art° 220º CPPT,

I) Acresce que a Recorrente desconhece se o seu (ainda) marido, é 
executado directa ou subsidiariamente (o que poderá ter implicações e, 
sendo este último o caso, tê -las -á, na possibilidade de Execução de bens 
da ora Recorrente, na sua qualidade de -ainda -cônjuge).

J) Desconhecendo igualmente a Recorrente, por jamais ter sido citada 
na qualidade de co -Executada, se é parte nos Autos ou não,

K) Tem forçosamente que considerar -se os Embargos de Terceiro, 
como o meio processual adequado à Oposição à Penhora.

L) Sendo certo que, caso a Recorrente seja, como parece resultar da 
Douta Sentença recorrida, co -executada nos Autos,

M) Deve ordenar -se a sua Citação para os mesmos,
N) O que ainda não foi feito (nenhuma assinatura da Recorrente 

constará seguramente dos Autos e a Citação tem intuito e deve fazer -se 
pessoalmente (ainda que por via postal)

O) E deve ser Oficiosamente ordenado pelo Tribunal, posto que se 
trata de Nulidade insuprível,

P) Retroagindo -se os Autos e anulando -se todo o processado, poste-
rior ao momento em que seja ordenada a Citação da Recorrente, para 
os mesmos.

Em face do exposto, deve ser julgado procedente e provado o Recurso 
interposto pela Agravante, revogando -se a Douta Decisão recorrida e 
substituindo -a por outra em que se admitam as pretensões da Recor-
rente.

1.1 Em face do que o relator proferiu o seguinte despacho – cf. 
fls. 39.

Afigura -se que a recorrente nas alíneas B), C), D), G), I) e N) da 
alegação de recurso questiona matéria de facto não assente na decisão 
recorrida.

Como assim, o recurso não versará matéria exclusivamente de direito 
– pelo que ao Supremo Tribunal Administrativo faltará competência em 
razão da hierarquia para conhecimento do recurso.

Sobre a questão, ouça -se a recorrente, no prazo de 10 dias – findos 
os quais abra vista ao Ministério Público.

1.2 Ao que a recorrente, depois de ter pedido “transcrição dactilográ-
fica”, que lhe foi satisfeita, veio dizer no essencial – cf. fls. 44.

«Segundo crê, o Recurso versa Matéria de Direito», e «as alíneas em 
causa visam, exclusivamente, proceder ao enquadramento da situação, 
possibilitando a tomada de posição pelo Tribunal de Recurso».

1.3 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 
– cf. fls. 46.

No despacho de fls. 39 – de leitura bem fácil, de resto – faz -se cri-
teriosa apreciação das conclusões das alegações de recurso, pelo que 
sou de parecer que, por isso, se declare este STA incompetente em 
razão da hierarquia para dele conhecer, e, do mesmo passo, se atribue 
tal competência ao TCA (artos 12º n.º 5, 26º al. b), 38º al. a) e 31º n.º 3 
do ETAF 02).

1.4 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a questão 
prévia da incompetência do Supremo Tribunal Administrativo em razão 
da hierarquia.

1.1 Em matéria de facto, vem assente o seguinte – cf. fls. 21 a 23.
A) Nos autos de execução fiscal nº 3433199601048333 e aps, foi 

penhorado o imóvel objecto do presente incidente, conforme se constata 
do doc. de fls 35 e 36 dos autos de execução apenso aos presentes autos.

B) Em 18.01.2006 foram citados para a execução mencionada em 1, 
José Carlos Ferreira Cabral e a embargante, conforme ofício de fls 81 
e correspondência postal por meio de carta registada com aviso de 
recepção.

C) Nos títulos executivos de dívidas de IRS dos anos de 1998,1999, 
2000 e 2001 constam como devedores a embargante e cônjuge, con-
forme certidão de dívida emitida em 10.02.2000, em 10.02.2001, em 
15.11.2001 e em 07.03.2003, respectivamente, conforme certidões 
apensas aos presentes autos, tendo sido endereçadas e recebidas as 
notas de citação enviadas para a residência do respectivo agregado 
conforme menção constante do cadastro  - cfr Informação constante de 
fls 7 dos autos.

1.1 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, a infracção das regras de competência 
em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência absoluta 
do Tribunal; e a incompetência absoluta do Tribunal é de conhecimento 
oficioso, podendo ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo 
Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao 
trânsito em julgado da decisão final.

A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra 
prioridade de conhecimento em relação a qualquer outra questão, de 
harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil 
(aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).
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Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados 
por um critério de divisão de funções.

À Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Admi-
nistrativo compete conhecer dos recursos das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância. Excepto quando o recurso tenha por ex-
clusivo fundamento matéria de direito. Situação esta em que, então, a 
competência será, per saltum, da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. Cf. os termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 32.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º, ambos do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto -Lei n.º 129/84 de 27 
de Abril), na redacção do Decreto -Lei n.º 229/96 de 29 de Novembro; 
cf. também o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário.

Pela sua Secção de Contencioso Tributário, ao Supremo Tribunal Ad-
ministrativo compete conhecer dos recursos interpostos de decisões dos 
tribunais tributários com exclusivo fundamento de direito, nos termos da 
alínea b) do artigo 26.º do actual Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais (cf. ainda o n.º 5 do artigo 12.º deste mesmo Estatuto).

Como imediatamente se vê, a competência do Supremo Tribunal 
Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão 
do tribunal administrativo e fiscal radica no exclusivo fundamento de 
direito do respectivo recurso. E tal competência (fixada em razão de 
exclusivo fundamento de direito) constitui excepção à competência -regra 
ou generalizada do Tribunal Central Administrativo (cf., a este respeito, 
por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administra-
tivo, de 18 -1 -2006, proferido no recurso n.º 1009/05).

Para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, 
pois, atender -se aos fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar -se 
para as conclusões da alegação do respectivo recurso, onde se contêm 
tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso 
que definem e delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, 
n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de Processo Civil.

O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclu-
sões do respectivo recurso se questionar a questão factual, manifestando-
-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de 
facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos 
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que 
foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se defenda 
que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas 
ilações de facto que se devam retirar dos mesmos – independentemente 
do relevo ou atendibilidade de tudo isso para o julgamento da causa 
(conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo Tribunal 
Administrativo).

No caso sub judicio, a ora recorrente conclui, nomeadamente, que:
■ A Recorrente encontra -se, como alegou, separada de facto, do 

Executado José Carlos [conclusão C];
■ As alegadas dívidas que compõem a quantia Exequenda, são, pelo 

menos parte delas, de responsabilidade pessoal [conclusão D];
■ O bem penhorado é bem comum da Recorrente e de seu, ainda, 

Marido [conclusão G];
■ Acresce que a Recorrente desconhece se o seu (ainda) marido, é 

executado directa ou subsidiariamente (o que poderá ter implicações 
e, sendo este último o caso, tê -las -á, na possibilidade de Execução de 

bens da ora Recorrente, na sua qualidade de -ainda -cônjuge) [con-
clusão I];
■ O que ainda não foi feito (nenhuma assinatura da Recorrente 

constará seguramente dos Autos e a Citação tem intuito e deve fazer -se 
pessoalmente (ainda que por via postal) [conclusão N].

O que de modo preponderante constitui matéria de facto manifesta-
mente não levada em conta na decisão recorrida.

Assim sendo, como é, devemos considerar que a recorrente não se 
contenta com o julgamento da matéria de facto consumado na decisão 
recorrida –, o que logo significa que o presente recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito.

Pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão 
da hierarquia para dele conhecer, cabendo essa competência ao Tribunal 
Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.

E, então, deve concluir -se que a competência em razão da hierarquia 
para o conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª 
instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, por regra.

O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso 
Tributário, goza de uma tal competência apenas quando o recurso tiver 
por exclusivo fundamento matéria de direito.

2 Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo 
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, 
e declarar competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo 
Sul (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pela recorrente.
Taxa de justiça: duas unidades de conta; e procuradoria: um oitavo.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 24 Janeiro de 2007.

Assunto:

Recurso contencioso. Violação de lei. Vício de forma. Ordem 
de conhecimento.

Sumário:

 I — A ordem de conhecimento dos vícios de anulação do acto 
administrativo deve subordinar -se ao prudente critério 
do julgador em termos de assegurar ao interessado a 
mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos 
— de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º 
da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (por 
força do n.º 2 do artigo 97.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário).

 II — A procedência do recurso contencioso, por via de anu-
lação de acto inquinado de violação de lei por erro nos 
pressupostos de direito, seguramente que dá ao interes-
sado uma «mais estável ou eficaz tutela dos interesses 
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ofendidos» do que a procedência por mera anulação 
derivada de vício de forma de preterição do direito de 
audição prévia.

Processo n.º 939/06 -30.
Recorrente: IMOLOC — Promoção Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Imoloc, Promoção Imobiliária, SA” vem interpor recurso da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 28 -4 -2004, 
que concedeu provimento ao recurso contencioso do despacho de indefe-
rimento da isenção de contribuição autárquica – cf. fls. 245 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 324 a 327.

1. A decisão proferida pelo Tribunal a quo não respeitou a ordem de 
conhecimento dos vícios arguidos pela Recorrente, regra imperativa 
consagrada no artigo 57.º da LPTA, aplicável ao presente Recurso 
Contencioso, ex vi artigo 97.º n.º 2 do CPPT.

2. Dispõe o n.º 1 do artigo 57.º da LPTA que o Tribunal conhece i) 
prioritariamente dos vícios que conduzam à declaração de invalidade 
do acto recorrido, e, depois, ii) dos vícios arguidos que conduzam à 
anulação deste.

3. Devendo, no primeiro grupo, dar prioridade aos vícios cuja apre-
ciação determine, segundo o prudente critério do julgador, mais estável 
ou eficaz tutela dos interesses ofendidos; e no segundo grupo, pela 
ordem indicada pelo recorrente, quando estabeleça entre eles uma 
relação de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo 
Ministério Público, ou, nos demais casos, a fixada na alínea anterior 
(n.º 2, alínea a) e b) do artigo 57.º da LPTA).

4. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo por dar prioridade 
ao conhecimento do vício de forma  - preterição do direito de audição, 
nos termos do artigo 60.º da LGT  - prejudicando o conhecimento dos 
demais vícios arguidos pela Recorrente.

5. Cominando tal preterição com a mera anulabilidade do acto recor-
rido, pois que, caso decidisse pela declaração de nulidade  - sentido para 
o qual tem apontado um sector da doutrina e da jurisprudência  - nada 
haveria a apontar à sentença recorrida, porquanto teria respeitado a 
ordem de conhecimento dos vícios constante do artigo 57.º da LPTA.

6. Decorre da decisão recorrida que, para o Tribunal a quo todos 
os vícios arguidos pela Recorrente se integram no chamado “segundo 
grupo”, ou seja, aqueles que conduzem à anulação dos actos adminis-
trativos, cuja ordem de conhecimento se rege pelo disposto na alínea b) 
do nº 2 do artigo 57.º da LPTA.

7. Subsumindo o pedido formulado nos presentes autos àquele nor-
mativo, resulta que, não tendo a Recorrente estabelecido entre os vícios 
geradores de anulabilidade qualquer relação de subsidiariedade, terá 
que ser aplicada a regra da alínea a) daquele mesmo dispositivo, aten-
dendo à remissão constante da alínea b) in fine, nos termos da qual, 
terá o julgador que atender prioritariamente ao vício cuja procedência 
determine, segundo o prudente critério do julgador, mais estável ou 
eficaz tutela dos interesses ofendidos.

8. Segundo a doutrina e jurisprudência firmada, deverá ser dada 
primazia aos vícios atinentes à legalidade interna dos actos  - vícios de 

violação de lei  -, por serem aqueles que melhor tutelam os interesses 
ofendidos, em detrimento dos vícios que respeitam à legalidade externa 
 - vício de forma  -, pois que, verificado que seja um destes últimos, sempre 
poderá a Administração praticar de novo o acto, expurgado do vício 
de forma que o enferma.

9. In casu significa que a AF poderá agora preceder a prática do 
acto da respectiva audição prévia, obrigando a Recorrente a impugnar 
novamente o acto, de forma que se conheça do vício de violação de lei, 
solução aquela que põe em causa o princípio da utilidade das decisões 
judiciais, da segurança jurídica e da economia processual.

10. A decisão recorrida ao prejudicar o conhecimento do vício de 
violação de lei arguido pela Recorrente em sede própria, contraria ainda 
a ratio da norma  - artigo 57.º da LPTA  -, norma que visou precisamente 
reagir contra as decisões que durante muito tempo começavam por co-
nhecer dos vícios de forma em detrimento do mérito, não assegurando 
dessa forma a mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos.

11. Pelos fundamentos expostos, deverá o presente recurso ser julgado 
procedente, e, em consequência, ser ordenado novo julgamento pelo 
Tribunal a quo, dando prioridade ao vício de violação de lei arguido 
pela Recorrente, em respeito pela ordem de conhecimento constante 
do artigo 57.º da LPTA.

12. A decisão recorrida viola o disposto no artigo 57.º da LPTA, 
aplicável ex vi n.º 2 do artigo 97.º do CPPT.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 335 e 336.
1. Recorrente: Imoloc, Promoção Imobiliária, SA.
2. Objecto do recurso: ordem de conhecimento dos vícios de preterição 

do direito de audição e de violação de lei, por erro nos pressupostos de 
direito, arguidos em sede de recurso contencioso de despacho de inde-
ferimento de um pedido de isenção de contribuição autárquica.

Nas conclusões das suas alegações (fls. 320) alega a recorrente que 
a decisão proferida pelo Tribunal a quo não respeitou a ordem de co-
nhecimento dos vícios arguidos, nomeadamente a regra imperativa 
consagrada no artigo 57º da LPTA, aplicável ao Recurso Contencioso 
ex vi artigo 97º nº 2 do CPPT.

E que a decisão recorrida ao prejudicar o conhecimento do vício de 
violação de lei arguido pela Recorrente em sede própria, contraria ainda 
a ratio da norma referida, a qual visou precisamente reagir contra as 
decisões que durante muito tempo começavam por conhecer dos vícios 
de forma em detrimento do mérito, não assegurando dessa forma a mais 
estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos.

3. Fundamentação:
A nosso ver assiste razão à recorrente.
No caso dos autos o Tribunal a quo decidiu dar prioridade ao conhe-

cimento do vício de forma  - preterição do direito de audição, nos termos 
do artigo 60º da LGT  - prejudicando o conhecimento dos demais vícios 
arguidos pela recorrente  - violação da lei por erro nos pressupostos 
de facto.

Ora, nos termos do artº 57º, nº 1 da LPTA o tribunal deve conhecer 
prioritariamente o vício de violação de lei em relação aos vícios de 
forma, nomeadamente quando, procedendo aquele, se obtém melhor 
tutela do interesse do recorrente.
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No caso sub judice, ao considerar prejudicado, pela solução da questão 
do vício de forma, o conhecimento dos vícios substantivos de violação 
de lei imputados ao acto recorrido, a decisão recorrida impediu uma 
mais eficaz tutela dos interesses ofendidos, na medida em que pode 
ser renovado o acto anulado, corrigido que seja o vício de forma que 
o inquinava.

Neste sentido se poderá ver, na mais recente jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo, o Acórdão de 22.03.2006, processo 
916/04: «Nos termos do art. 57.º, n.º 1, 2ª parte, da LPTA, o conhe-
cimento dos vícios que conduzam à anulação do acto deve ter lugar, 
segundo o prudente critério do julgador mas em termos de assegurar 
ao interessado a mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos. 
III  - Tal regra não é, todavia, absoluta, pois determinada pelo concreto 
reporte da situação em juízo, pelo que razões de ordem lógica podem 
impor o conhecimento prioritário de vícios de forma, nomeadamente a 
preterição do direito de audiência. IV  - Não é, todavia, o caso relativa-
mente a um despacho de ratificação -sanação, a que, além daquele, foram 
assacados vícios de violação de lei por erro nos pressupostos de facto 
e de direito, aplicação de norma inconstitucional (art. 57.º do CIRC) e 
violação de princípios constitucionais».

Termos em que, somos de parecer que deve ser dado provimento 
ao recurso.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do 

Ministério Público, a questão que se coloca é a de saber se a sentença 
recorrida respeita, ou não, a ordem legalmente imposta de conhecimento 
dos vícios imputados ao acto recorrido.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. fls. 245 a 249.

a) Em 2000 -11 -21 a Recorrente adquiriu 64 % dos prédios rústicos 
inscritos na matriz da freguesia de Nevogilde sob os artigos 96° e 97º, 
tudo conforme consta do documento de folhas 7 a 15 e aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

b) Em 2001 -10 -23 a recorrente requereu ao Chefe do 6° Serviço de 
Finanças do Porto a isenção de contribuição autárquica nos termos do 
art° 10° al. f) do CCA porquanto adquiriu 64  % dos referidos prédios 
para revenda, tudo conforme consta do requerimento actualmente a 
folhas 36 e que constitui folhas 2 do processo administrativo.

c) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 2001 -10 -24 foi 
aquele requerimento indeferido nos termos lavrados no próprio conforme 
consta de folhas actualmente 36 e 2 do processo administrativo.

d) A recorrente foi notificada daquele despacho por carta registada 
com aviso de recepção assinado este em 2002 -08 -22, tudo conforme 
consta de folhas actualmente 47 e 13 do processo administrativo.

2.2 Os recursos contenciosos de actos administrativos em matéria 
tributária que não comportem a apreciação da legalidade do acto de 
liquidação são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais 
administrativos – por força do disposto no artigo 97.º, n.º 2, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (como já acontecia ao tempo 
do artigo 118.º, n.º 3, do Código de Processo Tributário).

De acordo com o n.º 1 do artigo 57.º da Lei de Processo nos Tribunais 
Administrativos (antecessora do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos), aplicável ao recurso contencioso ex vi do artigo 97.º, 
n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Tribunal 

conhece prioritariamente (i) dos vícios que conduzam à declaração 
de invalidade do acto recorrido e, depois, (ii) dos vícios arguidos que 
conduzam à anulação deste.

Esclarece, depois, o n.º 2 da mesma disposição legal que nos referidos 
grupos de vícios a apreciação é feita pela ordem seguinte:

a) No primeiro grupo, o dos vícios cuja procedência determine, se-
gundo o prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos 
interesses ofendidos;

b) No segundo grupo, a indicada pelo recorrente, quando estabeleça 
entre eles uma relação de subsidariedade e não sejam arguidos outros 
vícios pelo Ministério Público, ou, nos demais casos, a fixada na alínea 
anterior.

Em presença de vícios de que resulte a anulação do acto, a tutela 
mais eficaz dos interesses ofendidos pelo acto impugnado provém da 
sentença que anula esse acto em consequência da verificação de um vício 
impeditivo da prática de um novo acto com o mesmo conteúdo jurídico. 
Por isso, e em regra, deve começar -se pelo conhecimento dos vícios de 
violação de lei em detrimento do conhecimento dos vícios de forma, 
a não ser que, quando, para ver se o acto enferma de vício de violação 
de lei, seja necessário conhecer as razões por que o acto foi praticado, 
e ele as não expresse suficientemente – cf., por todos em sentido idên-
tico, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 
25 -1 -2006, proferido no recurso n.º 915/05.

A talhe de foice, atente -se no que sobre o tema se escreve, com singular 
exactidão, no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 22 -3 -2006, proferido no recurso n.º 916/04.

O art. 57.º da LPTA estabelece a ordem de conhecimento dos vícios do 
acto contenciosamente impugnado, dando prioridade aos que conduzam 
à “invalidade” (leia -se nulidade ou inexistência), situando depois os 
que consequenciam a “anulação”.

E, entre eles, o critério substantivo primacial de conhecimento, em 
termos de procedência, é o da “mais estável ou eficaz tutela dos inte-
resses ofendidos”, “segundo o prudente critério do julgador”.

Trata -se de um “preceito inovador, não obstante, na jurisprudência 
dos tribunais administrativos, se ter vindo a formar determinado enten-
dimento sobre a ordem de conhecimento dos vícios do acto recorrido, 
agora parcialmente consagrada”.

Cf. Artur Maurício e outros, Contencioso Administrativo, p. 170, 
nota 1.

E, apesar da referência legal ao “prudente critério do julgador”, 
tal deve ler -se em termos objectivos pois sem dúvida que determina 
mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos, a procedência 
de vícios que impeçam a renovação do acto” – cf. cit, nota 5 – como, 
em geral, a violação de lei.

Todavia, tal regra não é absoluta pois tem de reportar -se à situação 
concreta em juízo, podendo razões de ordem lógica impor o conheci-
mento prioritário do vício de forma, nomeadamente por preterição do 
direito de audiência. Isto, no sentido de que, constituindo a audiência 
uma importante manifestação do princípio do contraditório e visando 
associar o administrado à tarefa de preparar a decisão final, permite -lhe 
assim participar e influenciar a formação da vontade da administração, 
quer através da carreação de novos elementos de facto, quer pela sua 
argumentação formal. Cf. os Acórdãos do STA de 3 de Março de 2004, 
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15 de Maio de 2004 e 11 de Maio de 2005 in Acórdãos Doutrinais 
respectivamente 512/13 -1212, 511 -1065 e 526 -1517.

Certo que o aresto recorrido, tendo por preterida a formalidade legal 
da audiência, considerou desnecessária a pronúncia “em relação aos 
outros vícios invocados e de que se alegou padecer o mesmo acto”.

Mas não é assim, atento o exposto, uma vez que, no caso, tal pro-
núncia, nomeadamente sobre as invocadas violações de lei, garante 
ao interessado uma mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofen-
didos, dada, em caso de procedência, a impossibilidade de renovação 
do acto – erro nos pressupostos de facto e de direito, aplicação de 
norma inconstitucional (art. 57.º do CIRC) e violação de princípios 
constitucionais.

Pelo que inexiste qualquer relação de prejudicabilidade de apreciação 
entre o dito vício de forma e as invocadas violações de lei.

Tem -se, pois, por infringido o art. 57.º da LPTA.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida expende essencialmente 

do seguinte modo.
Da sinopse dos autos não resulta ter sido dado ao contribuinte o direito 

de audição antes de ser proferida decisão e esta não lhe foi favorável.
Não o tendo sido, enfermam os actos subsequentes, nomeadamente 

o indeferimento do requerimento de vício de forma por preterição de 
formalidade legal essencial traduzida na omissão da concessão daquele 
direito.

No princípio de audição prévia «estamos perante uma manifestação 
ao princípio do contraditório que, enquanto princípio geral do direito, 
não necessita de consagração expressa na lei».

Com a observância do princípio da audição dos interessados, pretende-
-se consagrar o seu direito de defesa, por forma “a reduzir o risco 
de que as sanções (no caso dos procedimentos sancionatórios) sejam 
tomadas com mau conhecimento dos factos ou por motivos não rele-
vantes (cfr. René Chapus, “Droit Administratif General”, tomo I, 5ª ed., 
pág. 766).

Trata -se da melhor garantia procedimental concedida aos interessados 
e que mais não é do que a aplicação ao procedimento administrativo 
do princípio segundo o qual ninguém deverá ser condenado sem ser 
previamente ouvido.»  - cfr. CPA Anotado e citado supra, pág. 378.

Destarte, enferma o acto impugnado de vício de forma por preterição 
do disposto no art.º 60. ° n.º 1 al. b) da LGT, o que, gera a anulabili-
dade do mesmo por força do disposto no art.º 135.° com referência ao 
art.º 133.º, ambos do CPA.

No mesmo sentido veja -se Acórdão do STA de 19/12/96, Recurso 
n° 36897, citado no CPA Anotado supra citado, a pág. 390.

Assim sendo, impõe -se julgar a acção procedente ficando prejudicada 
a apreciação das restantes questões suscitadas.

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, concede -se provimento 
ao recurso anulando -se o acto de indeferimento impugnado.

Como se vê, a sentença recorrida, estabelecendo que «não resulta ter 
sido dado ao contribuinte o direito de audição antes de ser proferida de-
cisão», entendeu que «enfermam os actos subsequentes, nomeadamente 
o indeferimento do requerimento, de vício de forma por preterição de 
formalidade legal essencial traduzida na omissão da concessão daquele 
direito».

Daí concluiu a sentença recorrida que «enferma o acto impugnado 
de vício de forma por preterição do disposto no art.º 60.º, n.º 1, al. b) 

da LGT, o que gera a anulabilidade do mesmo [...]», decidindo «jul-
gar a acção procedente ficando prejudicada a apreciação das restantes 
questões suscitadas».

A sentença recorrida entendeu, assim, dar prioridade ao conheci-
mento do vício de forma, por preterição do direito de audição previsto 
no artigo 60.º da Lei Geral Tributária, e, depois de ter concluído pela 
verificação deste vício, deu por prejudicado o conhecimento dos res-
tantes vícios invocados.

Estamos perante um recurso contencioso interposto em 22 -10 -2002, 
e que tem por objecto um acto administrativo em matéria tributária do 
Chefe do 6.º Serviço de Finanças do Porto, notificado à ora recorrente 
em 22 -8 -2002.

No entender da ora recorrente, aquele acto deveria ser anulado, quer 
porque (i) a sua prolação não foi precedida da legalmente devida audição 
prévia da requerente, (ii) quer porque enfermava de vício de violação de 
lei por erro nos pressupostos de direito, mais concretamente por ter feito 
errada interpretação e aplicação da norma legal prevista no artigo 10.º, 
n.º 1, alínea f), do Código da Contribuição Autárquica.

E o que é certo é que a ora recorrente aduz realmente na sua petição 
inicial que foi «notificada de acto administrativo em matéria tributária, 
pelo qual foi “indeferido” um pedido de não sujeição de Contribuição 
Autárquica»; e que «o acto administrativo em matéria tributária é anulá-
vel, com fundamento em vício de violação de lei por erro nos pressupos-
tos de direito», «como consequência da errada interpretação e aplicação 
da norma legal prevista no artigo 10.º, n.º 1, al. f), do CCA».

Igualmente na mesma petição inicial –, para além de pedir que «se 
digne considerar procedente o presente recurso contencioso, declarando 
nulo o acto administrativo recorrido» com fundamento em violação do 
direito de audição –, a ora recorrente pede ainda que «deve ser declarada 
a anulabilidade do acto administrativo em matéria tributária objecto 
de recurso», com fundamento «em violação do direito de audição» 
e também «violação de lei, por erro nos pressupostos de direito» (cf. 
fls. 2 a 6 e verso).

Quer dizer: revelam os presentes autos de recurso contencioso de acto 
administrativo em matéria tributária que a sentença recorrida, depois de 
ter referido que importava decidir das questões “da preterição do direito 
de audição prévia” e “da legalidade do despacho recorrido”, terminou 
a julgar a acção procedente apenas com fundamento na anulabilidade 
do acto impugnado por este enfermar de vício de forma, acrescentando 
que ficava “prejudicada a apreciação das restantes questões suscitadas”.

Ou seja, a sentença recorrida declinou apreciar o vício de violação 
de lei por erro de direito nos pressupostos igualmente imputado ao 
acto impugnado.

Porém, havemos de convir que, na eventualidade de procedência 
deste invocado vício de «violação de lei por erro nos pressupostos de 
direito», a Administração Fiscal, na execução, a que no caso houvesse 
lugar, da sentença que em tal sentido tivesse sido proferida, não ficaria 
com a possibilidade de manter substancialmente intangível e ileso o 
acto – o que provavelmente poderia vir a acontecer na hipótese de 
procedência apenas do vício formal de audição prévia preterida, como 
decidiu a sentença recorrida.

E, assim sendo, é forçoso concluir – rente aos dizeres do despacho 
proferido na reclamação apresentada neste processo ao Presidente do 
Supremo Tribunal Administrativo – que a procedência do pedido por 
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via desta causa de pedir (fundamento em violação de lei por erro nos 
pressupostos de direito) seguramente que daria à interessada uma “mais 
estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”, na medida em que 
impediria a renovação do acto impugnado, o que a mera anulação por 
vício de forma, por si só, não impede.

Razão por que, sem necessidade de mais alargados considerandos, 
deve ser revogada a sentença recorrida, porquanto dá mostras de não 
ter respeitado a ordem legalmente imposta de conhecimento dos vícios 
imputados ao acto recorrido.

Pelo que, finalizando, podemos concordar que a ordem de conheci-
mento dos vícios de anulação do acto administrativo deve subordinar -se 
ao prudente critério do julgador em termos de assegurar ao interessado 
a mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos – de harmonia 
com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei de Processo nos Tribunais 
Administrativos (por força do n.º 2 do artigo 97.º do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário).

A procedência do recurso contencioso, por via de anulação de acto 
inquinado de violação de lei por erro nos pressupostos de direito, segu-
ramente que dá ao interessado uma “mais estável ou eficaz tutela dos 
interesses ofendidos” do que a procedência por mera anulação derivada 
de vício de forma de preterição do direito de audição prévia.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revo-
gar a sentença recorrida – a substituir por decisão que, nada obstando, 
proceda ao conhecimento dos invocados vícios do acto com respeito 
pelo sobredito critério.

Sem custas.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 24 Janeiro de 2007.

Assunto:

Garantia bancária. Caducidade. Indemnização. Artigo 183.º -A 
do CPPT.

Sumário:

 I — A garantia bancária prestada para suspender a execu-
ção, em caso de impugnação judicial, caduca nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 183.º -A do CPPT.

 II — Em caso de caducidade da garantia, o interessado será 
indemnizado pelos encargos suportados com a sua pres-
tação — n.º 6 do citado artigo.

 III — Tal pedido pode ser apresentado no processo de impug-
nação, mesmo que, aquando da apresentação da petição 
inicial, já a garantia tivesse sido prestada.

Processo n.º 998/06 -30.
Recorrente: Modelo Continente Hipermercados, SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA, impug-
nante nos presentes autos, veio, junto do TAF do Porto, pedir se declare a 
caducidade da garantia prestada, bem como se declare o reconhecimento 
do direito a ser a impugnante indemnizada pela totalidade dos encargos 
suportados com a sua prestação e manutenção.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou verificada a caducidade da 
garantia bancária, mas indeferiu o pedido da impugnante no tocante ao 
reconhecimento do direito a ser indemnizada pelos prejuízos decorrentes 
da prestação e manutenção da garantia.

Inconformada com esta decisão, a impugnante interpôs recurso para 
este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respec-
tivas alegações de recurso:

Com o devido respeito, o douto despacho recorrido, na parte em que 
indefere o pedido indemnizatório, interpreta erradamente o disposto no 
artigo 183º -A nº 6 do CPPT.

E aplica indevidamente o disposto no artigo 53º da LGT e 171º do 
CPPT.

Com efeito, o disposto no artigo 53º da LGT é aplicável apenas na 
medida da remissão do nº 6 do artigo 183° -A do CPPT.

Ou seja, é aplicável tão só no que concerne aos seus nºs 3 e 4.
Não atendeu o Mm. Juiz “a quo” que o artigo 53º da LGT (e o 171º 

do CPPT) se destinam a regular situações distintas daquelas a que se 
reporta o artº 183° -A do CPPT.

Com efeito, aqueles preceitos regulam o direito de indemnização em 
caso de vencimento da petição do contribuinte.

O que não é o caso.
Enquanto o artigo 183° -A do CPPT regula o direito de indemnização 

em virtude de caducidade de garantia, decorrente do atraso na apreciação 
da petição do contribuinte.

Muito respeitosamente, parece -nos que, tendo sido declarada a ca-
ducidade da garantia, impunha -se o reconhecimento do direito de in-
demnização pelos encargos com a sua prestação e manutenção, com o 
limite máximo previsto no nº 3 do artigo 53º da LGT.

Assim determinava e determina o artigo 183° -A nº 6 do CPPT.
Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2.Está em causa no presente recurso a questão de saber se a impug-

nante tem a possibilidade, em articulado apresentado no processo de 
impugnação judicial, de pedir não só a declaração da caducidade da 
garantia, mas também a indemnização pelos encargos suportados com 
a prestação e manutenção da garantia.
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Vejamos então.
O Mm. Juiz a quo julgou verificada a caducidade da garantia bancária, 

ao abrigo do nº 1 do artº 183º -A do CPPT.
Mas indeferiu o pedido formulado pela impugnante no sentido de ver 

reconhecido o direito a ser indemnizada, tendo em conta o disposto no 
artº 171º do CPPT, sustentando, face a este normativo, que tal pedido 
tem que ser formulado autonomamente.

Isto no pressuposto de que, quando a petição inicial foi apresentada, 
já a garantia tinha sido prestada, pelo que era aí que tal pedido indem-
nizatório deveria ter sido apresentado.

E, não o tendo sido feito, então tal pedido tem que ser formulado 
autonomamente.

E daí o indeferimento, nesta parte, da pretensão da recorrente
Que dizer?
Pois bem.
A decisão recorrida, no segmento impugnado, labora, a nosso ver, 

em erro de julgamento.
Na verdade, não é aquele o comando legal aplicável, mas antes o 

disposto no nº 6 do artº 183º -A do CPPT, que estatui que “em caso de 
caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos 
suportados com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos 
nos nºs. 3 e 4 do artigo 53º da Lei Geral Tributária”.

O que desde logo deixa pressupor, que nada obsta a que tal pedido 
seja formulado nos termos em que a recorrente o fez.

Ao invés, o campo de aplicação do artº 171º do CPPT tem a ver com 
a “garantia indevida”, como logo resulta da epígrafe desse normativo 
legal.

Ora, no caso concreto, estamos perante uma hipótese legal, com pre-
visão não neste diploma (que trata, como vimos, da garantia indevida), 
mas antes perante uma simples caducidade da garantia, que é coisa 
diversa – e que opera por mero decurso do tempo – e que haverá de se 
reger pelo citado artº 183º -A, do CPPT.

Sendo que a indemnização devida, face ao nº 6 do citado diploma 
legal, será calculada nos termos e com os limites previstos nos nºs. 3 e 
4 do artº 53º da LGT.

Assim, o pedido do reconhecimento à indemnização pode ser efec-
tuado nos termos em que o foi, não sendo exigível formulá -lo autono-
mamente, como se defende na decisão recorrida.

Esta decisão, nesta parte, não pode pois manter -se.
3.Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso 

interposto, revogando -se a decisão recorrida, no segmento impugnado, 
reconhecendo -se à impugnante, ora recorrente, como consequência da 
declaração de caducidade da garantia prestada, o direito a ser indemni-
zada pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com 
os limites previstos nos nºs 3 e 4 do art. 53º da LGT.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2007.— Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 
Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Sisa. Artigo 11.º, n.º 3, do CIMSISSD. Isenção das aquisições 
de prédios para revenda. Caducidade da isenção. Omissão 
de pronúncia.

Sumário:

 I — A sentença é nula, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, 
alínea d) do Código de Processo Civil e 125.º, n.º 1 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, quando 
o juiz deixa de pronunciar -se sobre questão que devesse 
apreciar, o que está em correspondência directa com o 
dever que lhe é imposto — cf. art. 660º, n.º 2 daquele 
primeiro diploma legal — de resolver todas as questões 
que tenham sido submetidas à sua apreciação, exceptua-
das apenas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou 
infracção a esse dever, que concretiza a dita nulidade.

 II — Nos termos dos artigos 11.º, n.º 3, e 16.º, n.º 1, do Código 
da Sisa (CIMSISSD), a isenção de que goza a aquisição 
dos prédios para revenda, caduca se os mesmos não 
forem revendidos no prazo de três anos (Decreto -Lei 
n.º 91/89, de 27 de Março).

 III — Assim, a isenção é resolutivamente condicionada 
pelo que, não se verificando o evento condicionante, 
produzem -se todos os efeitos fiscais concretizados pela 
transmissão.

Processo n.º 1029/06 -30.
Recorrente: Rodrigues & Névoa, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Rodrigues & Névoa, Lda, vem recorrer da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou improcedente a impug-
nação judicial que deduzira contra a liquidação de sisa, devida pela 
aquisição de um conjunto de imóveis em Lisboa, efectuada em 14 de 
Dezembro de 2000.

Fundamentou -se a decisão em que a caducidade da isenção do im-
posto, por não se ter verificado a revenda do imóvel no prazo de três 
anos, origina “a liquidação da sisa devida (…) com base na taxa de 10 %, 
vigente à data da aquisição do imóvel, e não à taxa de 6,5 %, vigente à 
data da caducidade da isenção”, já que esta isenção está sujeita a uma 
condição resolutiva.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) Não foram analisadas as questões jurídicas suscitadas pela re-

corrente na sua impugnação e, não existindo outras que a elas se so-
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brepusessem e as afastassem, constituía dever do julgador apreciá -las, 
sob pena de se verificar omissão de pronúncia;

B) A omissão de pronúncia acarreta a nulidade da sentença, por 
força do disposto no arts. 660°, n° 2 e 668°, n° 1, al. d) do Código de 
Processo Civil e do art. 125° do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário;

C) A não apreciação pelo Tribunal das questões suscitadas pela im-
pugnante conduz à denegação de justiça, por violação do disposto nos 
arts. 20° e 268°, n° 4 da Constituição da República Portuguesa;

D) A sentença recorrida é contraditória nos seus próprios termos 
e nem sequer reproduz correctamente o que foi dito pela impugnante;

E) O conceito de “transmissão” fiscal não coincide com o conceito ci-
vilístico, apresenta características marcadamente económicas e abrange 
as situações de facto em que alguém passa a deter e a fruir um imóvel 
com animus domini, actuando como proprietário;

F) Não é o que sucede no caso da aquisição de um imóvel para 
revenda já que o titular formal do direito de propriedade não pretende 
usar ou usufruir o bem, apenas o conserva no seu activo como merca-
doria destinada a revenda;

G) Logo que se verifique a “mudança de destino” do imóvel  - ou por 
decisão do titular formal do direito de propriedade, ou por força da lei, 
caso decorram três anos sem que o imóvel seja afecto ao seu destino 
inicial (revenda)  - aquele deixa de estar contabilizado como “existência” 
e passa a integrar o “imobilizado” da empresa ou do empresário, e o 
seu detentor passa a actuar como proprietário pleno;

H) O facto tributário relevante não é, assim, a transmissão onerosa 
do imóvel mas antes a mudança de destino que inicialmente lhe foi 
atribuído;

I) O que bem se compreende face à natureza pessoal da isenção de 
sisa conferida por lei ao adquirente de um imóvel para revenda (artº 11°, 
n° 3 do antigo CIMSISSD) já que ambos os requisitos previstos na lei 
são subjectivos e estão exclusivamente relacionados com a pessoa do 
adquirente;

J) Assim, desde que verificados esses requisitos, a isenção opera 
automaticamente e não se constitui qualquer relação jurídica tributária;

K) A isenção caduca se o titular do direito de propriedade vier a 
atribuir ao imóvel outra finalidade que não seja a revenda, sendo certo 
que a lei presume que tal aconteceu se esse titular não tiver procedido 
à revenda no prazo três anos;

L) Havendo lugar a liquidação da sisa, por se ter verificado mudança 
do destino do imóvel que provocou a caducidade da isenção, a respec-
tiva taxa é de 6,5 %, atenta a redacção do artº 33° do CIMSISSD dada 
pela Lei n° 14/2003, de 30 de Março, e não a de 10 %, efectivamente 
aplicada;

M) Assim sendo, a liquidação efectuada pelo serviço de finanças 
constitui um acto ilegal, vício esse que gera a sua anulabilidade;

N) Para além disso, trata -se de um erro imputável aos serviços pelo 
que a sua correcção, e consequente devolução do imposto cobrado a 
mais, implica ainda o pagamento dos correspondentes juros indem-
nizatórios.

Face ao exposto deve o presente recurso ser julgado procedente e, 
em consequência, ser decretada a nulidade da sentença recorrida ou, 
caso assim se não entenda, deve a mesma ser anulada parcialmente 

e substituída por decisão que contemple o pedido formulado em sede 
de impugnação.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, uma vez que, por um lado, não se verifica 
a alegada omissão de pronúncia, e, por outro, “o facto tributário gerador 
do imposto de Sisa (…) é a transmissão a título oneroso do direito de 
propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis, 
estando a sujeição passiva imputada àqueles para quem se transmitirem 
os bens” e a dita isenção “é uma isenção real, condicionada, a título 
resolutivo”, constituindo “«um facto impeditivo, autónomo e originário 
independente do facto tributário em cuja conformação ele não entra, 
distinguindo -se assim dos elementos que o possam delimitar negati-
vamente». Daí que (…) a não verificação da condição resolutiva da 
isenção determine a caducidade daquela e a subsequente liquidação da 
Sisa de que a impugnante ficara isenta”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1) Em 14/12/2000, a impugnante adquiriu um conjunto de imóveis 

em Lisboa, que destinava ao exercício da sua actividade de promotor 
imobiliário e de compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos 
para esse fim.

2) Por motivos que não interferem com a apreciação da questão em 
causa (“atrasos de ordem burocrática”: vd. fl. 6 dos autos), a impug-
nante não conseguiu alienar os imóveis adquiridos, pelo que caducou a 
isenção de Sisa, prevista no art. 11.°, n.° 3, conjugado com o art. 16.°, 
n.° 1, ambos do CIMSISSD.

3) Assim, a ora impugnante apresentou, em 12/1/2004, no SF de Lis-
boa 4, um requerimento onde declara que pretendia liquidar o imposto 
que fosse devido.

4) A liquidação do referido imposto foi efectuada em 21/1/2004, 
tendo o mesmo sido pago dentro do prazo de pagamento voluntário, a 
20/2/2004 (vd. fl. 29 dos presentes autos).

5) A ora impugnante interpôs reclamação graciosa em 19/5/2004 (vd. 
fls. 2 e ss. do processo de reclamação apenso), a qual foi indeferida 
por despacho de 3/3/2005 (vd. fl. 40 do processo de reclamação). A 
impugnante foi notificada da decisão através do ofício n.° 15138, de 
15/3/2005 (vd. fl. 46 do processo de reclamação).

6) A presente impugnação diz respeito a liquidação de Sisa de 2000, no 
montante de €774.123,15 (vd. fl. 30 dos presentes autos). A impugnante 
pede a restituição do valor de €282.968,51 (= €774.123,15  - €503.180,05 
+ €12.025,41), acrescido dos juros “que se forem vencendo até à data 
da restituição.”

7) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 11/4/2005.
Vejamos, pois:
I. QUANTO À ALEGADA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA:
Nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo 

Civil e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
a sentença ou acórdão, em suma, a decisão, é nula quando o juiz deixe 
de pronunciar -se sobre questão que devesse apreciar, o que está em 
correspondência directa com o dever que lhe é imposto – cfr. art. 660.º, 
n.º 2 daquele primeiro diploma legal  -, de resolver todas as questões 
que tiverem sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas apenas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, por 
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tal modo que é a omissão ou infracção a esse dever, que concretiza a 
dita nulidade.

Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil anotado, Volume V, 
p. 143.

Sustenta a recorrente que o Tribunal a quo “entendeu não dever 
pronunciar -se sobre qualquer uma das questões de direito suscitadas”, 
a saber, qual “o facto tributário relevante para efeitos de liquidação da 
sisa” – cfr. artigo 39.º da petição inicial  -, e qual “a natureza da isenção 
concedida no caso de compra e venda de imóveis para revenda” – cfr. 
ponto V do recurso e artigo 13.º da petição.

Mas, na verdade, a decisão em crise pronunciou -se sobre estas duas 
questões: não só afirmou expressamente que “a taxa a ter em conta é 
a vigente à data do facto tributário, que no caso é a transmissão dos 
imóveis”, como deixou claro que a “isenção de sisa concedida ao abrigo 
do estatuído no artigo 11.º/3 do CIMSISSD é uma isenção sujeita a 
condição resolutiva”.

Pelo que se não verifica a invocada omissão de pronúncia, que se 
refere a questões de direito e não a argumentos: as questões suscitadas 
pela impugnante, ora recorrente, foram apreciadas pelo Tribunal a quo. 
Se o foram erradamente, trata -se de erro de julgamento, que não de 
nulidade da sentença.

II. QUANTO À LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO
A Sisa é um imposto sobre a riqueza que pretende tributar a capacidade 

económica revelada pelo sujeito passivo – o seu enriquecimento  - no 
momento da transmissão (aquisição).

Já não é assim quando tal aquisição se destina a revenda, isto é, entra 
no giro comercial daquele.

Aí, a perspectiva correcta não é, então, tal enriquecimento  - que pode 
até não se verificar  - mas a do lucro real que da posterior transmissão 
poderá resultar, caso em que, consequentemente, a tributação será efec-
tuada em sede de IRC, que não de Sisa, entrando, então, em linha de 
conta com os proveitos e os custos respectivos.

Os prédios adquiridos para revenda fazem parte do activo permutável 
da empresa (mercadorias) e não do seu activo imobilizado (capitais), 
o que aponta para uma tributação como rendimento e não como trans-
missão de capital.

Com efeito, “a sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do 
direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens 
imóveis” – cfr. artigo 2.º do Código do Imposto Municipal da Sisa e do 
Imposto sobre as Sucessões e Doações.

E o artigo 11.º, n.º 3, deste diploma dispõe estarem isentas “as aqui-
sições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º -A, desde 
que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a declaração 
prevista no artigo 105.º do Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), 
consoante o caso, relativa ao exercício da actividade de comprador de 
prédios revenda”.

Deixando, todavia, as mesmas, de beneficiar da isenção se os prédios 
assim adquiridos não forem revendidos no prazo de três anos ou lhes for 
dado destino diferente  - artigo 16.º, n.º 1, do mesmo texto legal.

Ou seja, o facto tributário gerador da obrigação de imposto é a trans-
missão (aquisição) do prédio, pois que a capacidade contributiva rele-
vante é o enriquecimento do adquirente.

Contudo, se o prédio se destinar a revenda, a capacidade contribu-
tiva relevante passa a ser o lucro resultante dessa operação, pelo que a 
tributação se faz em sede de IRC, e não em sede de Sisa em virtude da 
isenção prevista no CIMSISSD.

Mas se a revenda não for efectuada no prazo de três anos, a pos-
sibilidade de tributação em sede de IRC é afastada e a mesma deve 
realizar -se em sede de sisa.

A isenção prevista naquele artigo 11.º, n.º 3, está, pois, sujeita a con-
dição resolutiva, caducando se não for efectuada a revenda no aludido 
prazo ou lhe for dado destino diferente.

Trata -se de uma isenção de natureza real, já que se dirige a uma de-
terminada situação de facto que normalmente estaria sujeita a imposto, 
abstraindo -se da qualidade das pessoas, e condicionada.

E, tal como acontece com a incidência, a lei reguladora das isenções 
é a que vigora à data da transmissão fiscal.

E condicionada de modo resolutivo, com atinência, pois, aos efeitos 
da condição.

Na condição resolutiva, como é sabido, a eficácia do negócio é posta 
na dependência de um evento condicionante pelo que o negócio começa 
por produzir os seus efeitos mas estes são destruídos retroactivamente 
se o evento condicionante se verificar.

O que, nos autos, significa que a transmissão fiscal teve lugar na data 
da escritura de compra e venda; só que os seus efeitos fiscais ficaram 
condicionados, à mercê do evento condicionante: a dita revenda.

Não tendo esta tido lugar, não houve qualquer destruição de tais 
efeitos fiscais que, assim, se produziram em plenitude.

Pelo que é totalmente espúria a pretensão da recorrente de que o 
facto tributário – iniludivelmente a transmissão – é a “mudança de 
destino do imóvel”.

Esta apenas determina a caducidade da isenção, ut artigo 16.º, n.º 3, 1.ª 
parte, do Código da Sisa, sendo legalmente equiparável à não revenda.

Aliás, e ao contrário do que igualmente pretende a recorrente, se os 
bens, decorridos os ditos três anos, continuarem destinados a revenda, 
enquadram as existências e não o activo imobilizado: não é pelo facto 
de serem revendidos passados três anos que passam a integrar o activo 
imobilizado. A venda de bens deste não tem a ver com o imposto de 
sisa (actual IMT) mas com o IRC.

Por outro lado, como parece igualmente óbvio, com a escritura de 
compra, a adquirente passa a ter o gozo e fruição do bem adquirido, 
pois se não vê, nem a recorrente o diz, como é que o condicionamento 
da isenção fiscal lhe retira, suspende ou sequer diminui as faculdades 
inerentes ao adquirido direito de propriedade que, assim, surge na sua 
plenitude e não fraccionado.

E, assim sendo, a liquidação do imposto municipal de sisa, rela-
tivo à transmissão de um prédio realizada em 14 de Dezembro de 
2000, tem que ser efectuada com base na taxa então em vigor, no caso 
10 %  - artigo 33.º do CIMSISSD, na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se 
a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.



228 229

Acórdão de 24 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Recurso judicial. Remessa postal 
endereçada a entidade diferente da que aplicou a coima. 
Entrada no tribunal depois de esgotado o prazo para o 
recurso.

Sumário:

 I — O arguido que pretende recorrer da decisão administra-
tiva que lhe aplicou uma coima por contra -ordenação 
fiscal aduaneira tem a faculdade de remeter a petição 
de recurso pelo correio, valendo como data do exercício 
do direito ao recurso a do registo postal.

 II — Neste caso, não corre por sua conta o risco de um 
eventual atraso na entrega da correspondência, ou de 
um também eventual extravio, desde que correctamente 
endereçada.

 III — Endereçando o arguido a petição de recurso a entidade 
diversa da que proferiu a decisão punitiva, e remetida 
a petição a esta última entidade, mas dando aí entrada 
já depois de esgotado o prazo para recorrer, o recurso 
é intempestivo.

Processo n.º 1099/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: António Augusto Peres e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da sentença 16 de Junho 
de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
que, por extemporâneo, não admitiu o recurso interposto por ANTÓNIO 
AUGUSTO PERES, residente em Sendim, Miranda do Douro, de deci-
são do CHEFE DA DELEGAÇÃO ADUANEIRA DE BRAGANÇA 
DA ALFÂNDEGA DE BRAGA que lhe aplicara uma coima.

Formula as seguintes conclusões:

«1

Apresentado recurso no serviço de finanças de decisão de aplicação de 
coima por delegação aduaneira deve o serviço de finanças de imediato 
remeter a respectiva peça processual à delegação aduaneira, nos termos 
do artº 12º, n° 2, do DL 135/99, 22/04.

2

Se apresentado em tempo o recurso perante o serviço de finanças 
tal peça processual só chega, porém, depois do termo do prazo a de-
legação aduaneira, deve o mesmo ser considerado tempestivamente 
interposto.

3
Assim o exigem o principio “pro actione”, vertente do direito de 

acesso ao direito, o direito de acesso à justiça e o direito à tutela jurisdi-
cional efectiva, constitucionalmente consagrados e de aplicação directa 
e o disposto no artº 12º, nº 2, do citado DL.

4
Ao julgar o presente recurso intempestivo, violou, pois, a decisão 

recorrida, por erro de aplicação e de interpretação, os arts. 20º, n° 1, e 
18, n° 1, da CRP, o artº 12, n° 2, do DL 1135/99 de 22/04, o artº 80º, 
n° 1, do RGIT, e os supra citados princípios.

5
Pelo que se impõe a substituição dessa decisão por outra que receba 

o recurso interposto.
6

Com o que se julgará procedente, como é de lei e justiça, o nosso 
recurso aqui interposto»

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Este o teor da decisão recorrida:
«António Augusto Peres, casado, contribuinte n.° 132 762 994, 

proprietário do posto de combustíveis, sito na EN 221 — Sedim, Mi-
randa do Douro, vem interpor recurso da decisão que o condenou no 
pagamento de uma coima no montante de oitocentos euros, proferida 
no processo de contra -ordenação n° 64/2004 que foi autuado e correu 
termos na Delegação Aduaneira de Bragança.

Tal decisão foi notificada ao arguido em 24 -11 -2005 — fls 35.
A petição de recurso foi enviada pelo arguido por correio registado em 

14 de Dezembro de 2005, dirigido ao “Chefe da Repartição de Finanças 
de Bragança” — fls 56 -57.

O Serviço de Finanças de Bragança remeteu o expediente ao Serviço 
de Finanças de Miranda do Douro que, por seu turno, por ofício datado de 
10 -01 -2006, remeteu o expediente à Delegação Aduaneira de Bragança 
onde deu entrada em 24 de Janeiro de 2006— fls. 41.

Dispõe o n.° 1 do artigo 80° do Regime Geral das Infracções Tribu-
tárias que “As decisões de aplicações das coimas e sanções acessórias 
podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância, 
no prazo de 20 dias após a sua notificação, a apresentar no serviço 
tributário onde tiver sido instaurado o processo de contra -ordenação”.

O prazo de interposição do recurso da decisão de aplicação de coima 
suspende -se aos sábados, domingos e feriados, transferindo -se o seu 
termo para o primeiro dia útil seguinte se, no último não for possível, 
durante o período normal, a apresentação do recurso  - artigo 60° do 
Regime Geral das Contra -Ordenações.

Como tem vindo a decidir o Supremo Tribunal Administrativo, de 
forma uniforme, os termos dos prazos de interposição de recursos ou 
impugnações judiciais de decisões administrativas que terminam em 
férias transferem para o primeiro dia útil seguinte ao termo destas, 
independentemente de o acto dever ser praticado perante autoridades 
administrativas, que servem de intermediários na recepção dos reque-
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rimentos de interposição — cfr. Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas 
Santos, “Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado”, 2001, Áreas 
Editora, página 451 e jurisprudência aí enumerada.

No caso dos autos, o arguido foi notificado da decisão em 24 -11 -2005. 
O prazo para apresentar o recurso terminava, assim, em 26 de De-
zembro de 2005 (e não como refere o arguido a fls. 42 ou o Exmo. Sr. 
Procurador da República a fls. 62, a 14 de Dezembro de 2006, o que 
só aconteceria se a contagem do prazo fosse contínua, sem qualquer 
suspensão). Como o termo do prazo tinha lugar em período de férias 
judiciais, então, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo, que se adopta, o recurso deveria ter sido interposto até 
ao dia 4 de Janeiro de 2006.

Acontece que o recurso só deu entrada na Delegação de Alfândega 
de Bragança em 24 de Janeiro de 2006.

É certo que o arguido remeteu o recurso por carta registada em 14 
de Dezembro de 2006.

E vale, no processo de contra -ordenação, como apresentação do re-
curso a data da efectivação do registo postal da remessa do respectivo 
requerimento à autoridade administrativa que tiver aplicado a coima 
 - cfr. Assento 1/2001 do STJ, de 08 -01 -2001, publicado no Diário da 
República I Série, de 20 -04 -2001  - por aplicação subsidiária do disposto 
no artigo 150°, n.° 1, alínea b) do Código de Processo Civil.

No entanto, a carta não foi dirigida ao “serviço tributário” onde foi 
instaurado o processo de contra -ordenação — cfr. artigo 11º, alínea b) 
do Regime Geral das Infracções Tributárias e artigo 1º n° 3 da Lei Geral 
Tributária sobre o conceito de “serviço tributário” —, acabando por dar 
entrada naquele serviço apenas em 24 de Janeiro de 2006, depois de 
expirado o prazo de recurso. Como a carta não foi dirigida ao serviço 
designado na lei, não tem aqui relevância a data do registo da carta. 
Nesta situação, o eventual risco do atraso é imputável à parte que diri-
giu a petição a entidade diversa — cfr. Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 25 -05 -2005, Processo n.° 0310/05.

Donde se conclui que o recurso é extemporâneo.
Termos em que não admito o recurso (…)».
3.1. Toda a questão posta no presente recurso jurisdicional está em 

saber se é tempestiva a petição inicial do recurso de decisão adminis-
trativa da autoria do chefe de uma delegação aduaneira aplicando uma 
coima, se tal petição foi expedida, em tempo, por correio registado, 
dirigido, não àquela delegação aduaneira, mas ao serviço de finanças da 
área de residência do interessado, tendo chegado à delegação aduaneira 
depois de esgotado o prazo.

3.2. Sendo a petição enviada por registo postal dirigido ao tribunal 
destinatário, é seguro que o que releva para efeito de tempestividade 
não é a data de entrada na secretaria, mas a do registo postal, por apli-
cação subsidiária do artigo 150º nº 1 alínea b) do Código de Processo 
Civil (CPC). O mesmo vale para as petições que devam ser entregues 
em outras entidades que não tribunais, como, aliás, foi decidido, nesta 
parte sem discordância do recorrente.

Mas decidiu -se, também, que, não tendo o requerimento do interes-
sado sido dirigido ao serviço designado na lei, irreleva a data do registo 
da carta, valendo o da entrada no serviço competente, correndo, neste 
caso, o risco do atraso por conta do interessado que mal endereçou a 
sua pretensão.

3.3. A apontada norma do processo civil, aplicável, também, ao tribu-
tário, que faz valer como data de entrada em juízo de um articulado a do 
registo postal, tem, obviamente, como pressuposto que a correspondência 
registada é dirigida ao tribunal aonde deve dar entrada.

A partir do momento em que o interessado procede ao registo, não 
corre por sua conta o risco do atraso dos serviços postais, nem, mesmo, 
o de eventual erro na entrega, na medida em que, como se disse, o que 
releva é a data do registo, e não a da efectiva entrada em juízo.

Mas a questão que aqui se nos coloca é a de saber como tratar a situ-
ação se o interessado errou na identificação da entidade a que dirigiu a 
correspondência e esta, acabando por dar entrada aonde devia, todavia 
o fez já depois de esgotado o prazo em que o articulado havia de ser 
apresentado.

Claro que se o interessado endereçou mal a correspondência mas, 
por qualquer circunstância a que é alheio, ela acabou por entrar em 
tempo, tudo se passa como se não tivesse sido remetida por via postal, 
mas entregue em mão no tribunal. Neste caso, a data do registo postal 
deixa de interessar, para valer a do registo de entrada na secretaria. E a 
petição não pode ser rejeitada por extemporânea.

Já se a correspondência, mal dirigida, não chega ao destino apropriado, 
ou chega demasiado tarde, há, então, que atender à desculpabilidade ou 
indesculpabilidade do erro.

No caso, não vemos como possa entender -se desculpável o erro.
O interessado foi notificado pela delegação aduaneira de Bragança 

para apresentar a sua defesa (fls. 9 e 10) e dirigiu -a, efectivamente, a 
essa delegação (fls. 11 a 13), aonde veio a produzir prova testemunhal 
(fls. 16 a 21). A final do procedimento foi, ainda, da delegação aduaneira 
de Bragança que recebeu a notificação da decisão final (fls. 33 a 36).

Acresce que o interessado constituiu mandatária forense em 27 de 
Setembro de 2004 (fls. 15), e que foi já essa, aliás, ilustre mandatária 
a subscrever a defesa (fls. 11 a 13), a ser notificada da designação de 
data para a inquirição das testemunhas arroladas (fls. 14), a qual teve 
lugar na dita delegação, e na qual interveio (fls. 18 a 21), sendo também 
notificada da decisão final (fls. 34 e 36) pela mesma delegação.

Ora, qualquer arguido minimamente atento e cuidadoso, ainda mais 
quando assistido por advogado, sabedor de que contra si corre na delega-
ção aduaneira de Bragança um processo de contra -ordenação, não dirige 
o recurso da decisão final à repartição de finanças da mesma cidade.

A actuação do interessado, ao endereçar a sua petição de recurso 
àquela repartição, revela uma desatenção ou descuido que claramente 
se afastam, nas concretas circunstâncias em que se achava, do compor-
tamento que teria uma pessoa de diligência média.

3.4. É certo que, nos termos do artigo 12º nº 2 do Decreto -Lei 
nº 135/99, de 22 de Abril, aos serviços de finanças de Bragança se im-
punha a remessa da correspondência aí recebida ao serviço competente, 
cuja identificação não apresentava dificuldades de maior, já que da 
petição constava que o processo «correu termos na Delegação Aduaneira 
de Bragança» (cfr. fls. 49). E que, recebida que foi a petição de recurso 
em 15 de Dezembro de 2005 (fls. 48), bem podia, se diligentemente 
tramitada, ter entrado na delegação aduaneira antes de 4 de Janeiro de 
2006, data em que, de acordo com a sentença impugnada, terminava o 
prazo para apresentação do recurso.
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Mas a obrigação que aquele dispositivo legal impõe aos serviços 
públicos é uma coisa, e outra, diferente, é a do interessado que pretende 
recorrer de uma decisão administrativa.

Os serviços que receberam a petição de recurso não deixaram de 
cumprir a falada disposição, mas não foram lestos o bastante para que 
o erro do interessado se tornasse irrelevante.

A causa directa e imediata da intempestividade da petição não é a 
demora dos serviços de finanças em remetê -la aos aduaneiros, mas a 
do interessado ao não a ter dirigido a estes últimos.

A obrigação que impende sobre os serviços públicos não serve para 
suprir os erros dos administrados, consubstanciando, apenas, um dever 
de colaboração, sem que transfira para os serviços a responsabilidade 
que é dos interessados, de dirigir as suas petições a quem a lei indica.

3.5. Não contraria o que se acaba de dizer a consideração dos invo-
cados princípios pro actione e do acesso ao direito, com consagração 
no artigo 20º nº 1 da Constituição.

O facto de a lei processual dever ser interpretada no sentido de pro-
mover a emissão de pronúncia sobre o mérito das pretensões formuladas 
não implica a dispensa dos interessados de as dirigirem, em tempo, a 
quem as pode e deve decidir.

A lei constitucional não impõe às autoridades públicas o dever de 
suprir, com as suas prontidão e diligência, as que os interessados não 
tiveram.

No caso, não estamos perante «condicionantes processuais desprovi-
das de fundamento racional e sem conteúdo útil ou excessivas», mas de 
uma exigência de óbvia necessidade, qual seja a de dirigir a pretensão 
a quem a lei designa como competente para a apreciar.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recor-
rente.

Em sentido aproximado já este Tribunal se pronunciou em 25 de 
Maio de 2005, no processo nº 310/85, como, aliás, é invocado na de-
cisão recorrida.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes deste Supremo 
Tribunal Administrativo em, negando provimento ao recurso, confirmar 
a sentença impugnada.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Sisa. Direito de superfície. Transmissão. Determinação da 
matéria colectável. Artigo 31.º, regra 7.ª do Código do 
Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre Sucessões 
e Doações (CIMSISSD).

Sumário:

 I — Transmitido o direito de superfície, é devida sisa.
 II — A título de preço pode convencionar -se que o super-

ficiário pague uma única prestação, ou pague certa 
prestação anual, perpétua ou temporária.

 III — Se se convencionou que o superficiário pague certa 
prestação anual temporária, a determinação da matéria 
colectável, para efeito de sisa, faz -se nos termos do 
artigo 31.º, regra 7.ª do CIMSISSD.

Processo n.º 588/06 -30.
Recorrente: SUPERVALENÇA — Supermercados, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. SUPERVALENÇA – Supermercados, Ld, com sede no Lugar 
da Costa da Ervilha, Valença, impugnou judicialmente, junto do então 
Tribunal Tributário de 1ª Instância de Viana do Castelo, a liquidação 
adicional de sisa e imposto de selo, devidas pela transmissão do direito 
de superfície operada entre a impugnante e a proprietária do imóvel.

O Mm. Juiz do TAF de Braga julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo 

Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-

curso:
 A recorrente constituiu, em Maio de 1998, com a proprietária 

do solo Valença Fundiária  - Sociedade Imobiliária, Limitada, sobre o 
prédio urbano sito no Lugar da Costa da Ervilha, em Valença, um direito 
de superfície pelo prazo de 30 anos, e mediante uma retribuição anual 
de Esc. 3.792.612$00.
 Pela constituição desse direito de superfície temporário a recor-

rente liquidou ao Estado, uma sisa no valor de Esc. 6.068.180$00.
 Foi esse valor determinado nos termos do § 2° do artigo 19° 

– tendo em consideração o valor da prestação anual –, em conjugação 
com a regra 7ª do art. 31° do C.S.I.S.S., pelo facto de ter sido consti-
tuído um direito de superfície temporário em que as partes acordaram 
que o preço pela constituição do mesmo consistiria no pagamento de 
uma prestação anual.
 Ora, a fundamentação da douta decisão de que se recorre é muito 

deficiente, efectuando uma interpretação incompreensível do conceito de 
"pensão" definido na regra 7ª do referido art. 31 daquele diploma legal, 
limitando -se a dizer que "...é o de um encargo imposto ao superficiário 
e não de um "preço" que o superficiário haja de pagar" (sic).
 Com efeito, o disposto no artigo 19° § 3° regra 5ª alínea b), aplica-

-se aos casos em que as partes acordam, pela constituição de direito de 
superfície, no pagamento de uma única prestação ou um preço global.
 No caso em apreço, as partes acordaram no pagamento de uma 

prestação anual no va1or de Esc. 3.792.6.12$00, pelo período de 30 anos, 
valendo assim para a determinação da matéria colectável do imposto 
em causa, a aplicação da regra 7ª do artigo 31 ° do código da sisa, que 
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dita que "... são ainda aplicáveis à determinação da matéria colectável, 
quer da sisa quer …, as regras seguintes:

7ª “o valor da pensão a pagar, pelo superficiário será o produto das 
oito décimas partes do seu montante anual pelo número de anos por que 
deva durar, sem que este possa exceder a vinte”.
 O que a recorrente fez, partindo da prestação anual 

de Esc. 3.792.612$00 x 8/10 = 3.034.090$00 x 20 (anos) = 
60.681.800$00
 Sendo este o valor – 60.681.800$00  -da matéria colectável para 

pagamento da sisa, foi liquidado o respectivo imposto à taxa de 10 % 
do valor de Esc. 6.068.180$00
 Pela aplicação da referida disposição legal, a recorrente liquidou 

o imposto que era devido, nada mais lhe sendo exigível.
 Ao decidir pela improcedência da impugnação da ora recorrente, 

mantendo a liquidação impugnada, o Tribunal de cuja sentença se re-
corre, fez uma incorrecta interpretação e aplicação do direito, aplicando 
ao presente caso o disposto no artigo 19º § 3º regra 5ª, quando, na re-
alidade se deve aplicar a regra 7ª do artigo 31º do C.S.I.S.D., violando 
assim o disposto neste preceito legal.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. A ora impugnante foi notificada em 04.09.2000 para pagar adicio-

nalmente a importância de 5.309.656$00 de sisa e 424.773$00 de im-
posto de selo adicional num valor total de Esc. 5.734.429$00, respeitante 
à transmissão do direito de superfície operada em 1998.

2. A transmissão do direito de superfície acima referida foi efectuada 
por escritura pública celebrada em 25 de Maio de 1998, no 4º Cartório 
Notarial do Porto em que entre outros se clausula o seguinte: “Que, pela 
presente escritura, pelo prazo de trinta anos e pela retribuição anual de 
três milhões setecentos e noventa e dois mil setecentos e doze escudos, 
constitui a favor da representada do segundo  outorgante, “Supervalença 
 - Supermercados, Ld”, o direito de superfície sobre o atrás identificado 
prédio”.

3. Por sua vez o documento complementar e constante destes autos de 
fls.26 a 33 refere o seguinte: “(...) A título de preço, a Superficiária pagará 
à Proprietária uma prestação anual no valor de 3.792.612$00(...)”.

4. Em 22 de Maio de 1998, a ora impugnante procedeu ao pagamento 
da sisa na importância de Esc. 6.068.180$00.

5. O montante da sisa referido em 3, foi apurado de acordo com o 
disposto na regra 7ª do art. 31º do CIMSISSD.

3. Para decidir como decidiu, o Mm. Juiz a quo defende que a liqui-
dação adicional da sisa, foi legalmente efectuada de harmonia com o 
§ 3º do art. 19º, regra 5ª, alínea b) do Código do Imposto Municipal da 
Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISSD).

Na verdade, e no seu entendimento, incidindo a sisa sobre o valor por 
que os bens forem transmitidos e, como resulta da matéria de facto,“o 
que foi convencionado pelas partes aquando da transmissão do direito 
de superfície foi a retribuição da importância de Esc. 3.792.612$00, por 
um período de vinte anos, a título de preço”, daí que tenha comungado 
do pensamento da Administração Fiscal, julgando pois improcedente 
a impugnação

Isto porque, na sua óptica, a pensão que o superficiário tem de suportar 
aquando da constituição do seu direito é um encargo e não um preço.

Ora, o que é tributado é o preço.
Daí que tenha, como dissemos, julgado improcedente a impugnação, 

por entender aplicável ao caso aquele preceito legal.
Outra e diversa é a perspectiva da recorrente.
Esta defende, por sua vez, que a hipótese dos autos cai antes numa 

outra previsão legal, a saber: art. 31º, regra 7ª do referido Código.
Vejamos então.
É do seguinte teor o respectivo texto legal (subordinado à epígrafe 

“regras gerais de determinação da matéria colectável”):
“Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 4º do art. 19º e no § 1º do 

artigo 20º, são ainda aplicáveis à determinação da matéria colectável, 
quer da sisa, quer do imposto sobre as sucessões e doações, as regras 
seguintes:

“...
“7ª. O valor da pensão a pagar pelo superficiário será o produto das 

oito décimas partes do seu montante anual pelo número de anos por que 
deva durar, sem que este possa exceder a vinte...”.

Por sua vez, o art. 1530º do CC (sob a epígrafe “preço”), estatui:
“1. No acto de constituição do direito de superfície, pode convencionar-

-se a título de preço, que o superficiário pague uma única prestação, ou 
pague certa prestação anual, perpétua ou temporária”.

“2. O pagamento temporário de uma prestação anual é compatível 
com a constituição perpétua do direito de superfície.

“3. As prestações são sempre em dinheiro”.
Assim, o preço a pagar pela constituição do direito de superfície tanto 

pode consistir numa única prestação, como numa prestação anual, que 
tanto pode ser perpétua como temporária.

Tratando -se de uma única prestação, o preço devido pelo superficiário 
constituirá objecto de uma obrigação autónoma, sujeita, em princípio, 
ao regime próprio do preço no contrato de compra e venda.

Mas se o preço consistir, porém, numa prestação anual, o dever de 
o pagar constituirá já uma obrigação propter ou ob rem, a cargo, por 
conseguinte, de quem for o titular da superfície na data em que cada 
uma das anuidades se vence (1).

Não pode assim sufragar -se a tese do Mm. Juiz a quo, segundo o 
qual, em caso de prestação anual temporária (pensão, nos dizeres da 
regra 7ª do art. 31º do CIMSISSD) estamos perante um encargo e não 
perante um preço.

Na verdade, em contrapartida da constituição do direito de superfície 
pode estabelecer -se, a título de preço, que o superficiário pague uma 
contraprestação em benefício do fundeiro, pagamento através de uma 
única prestação ou certa prestação anual.

Ali (se há uma única prestação) tudo se passa nos termos gerais do 
pagamento de um preço.

Aqui, se estamos perante o pagamento de um cânon superficiário, há 
um ónus real pelo que o crédito do fundeiro é munido da inerência que 
permite seja oposto a quem seja titular do direito de superfície (2).

Olhando o probatório, logo vemos que foi convencionada uma pres-
tação anual temporária, pelo que, a nosso ver, a matéria colectável é 
calculada nos termos do dito art. 31º, regra 7ª do CIMSISSD.

Assim, quando o preço da constituição do direito de superfície consista 
no pagamento de uma prestação anual temporária (como é a hipótese dos 
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autos), o valor por que os bens foram transmitidos é, conforme esta dita 
regra 7ª, o produto de oito décimas partes do seu montante anual pelo 
número de anos por que deva durar, no máximo de vinte (3).

Concluímos assim que o valor por que os bens foram transmitidos 
(sobre que incide a sisa – art. 19º do CIMSISSD) é, no caso, determi-
nado segundo o preceito atrás referido (art. 31º, regra 7ª do referido 
Código).

Movendo -se fora destes parâmetros, a decisão recorrida não pode 
manter -se.

4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, julgando -se, em consequência, pro-
cedente a impugnação, de passo que se anula a liquidação impugnada.

Sem custas.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

(1) Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Vol. III, Coimbra, 1972, 
pág. 550.

(2) Oliveira Ascensão, Scientia Iuridica, 21º, págs. 372 e 373.
(3) F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, CIMSISSD, anotado e comentado, 3ª Edição, 

pág. 424.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prazo. Citação por postal sim-
ples.

Sumário:

 I — O prazo para deduzir oposição à execução fiscal conta-
-se, nos termos do disposto no artigo 203.º, n.º 1, alí-
nea a) do CPPT, a partir da citação pessoal ou, não a 
tendo havido, a partir da primeira penhora.

 II — Por isso, nos casos de citação por postal simples, sem 
se proceder a posterior citação pessoal ou edital, a 
oposição à execução fiscal é tempestiva, na medida em 
que, à data da apresentação da petição inicial, ainda 
não tinha começado a correr o prazo respectivo.

Processo n.º 697/06 -30.
Recorrente: João Manuel Coronha Massano.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – João Manuel Coronha Massano, melhor identificado nos autos, 
deduziu, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, oposição 

à execução fiscal para cobrança do IMI, relativa ao ano de 2004, no 
valor de € 816,55, respeitante ao prédio urbano inscrito na matriz sob o 
artigo 6020, sito na Travessa Fernando Assis Pacheco, nº 7, da freguesia 
de Sobrea -Almada.

Aquele Tribunal indeferiu liminarmente a oposição à execução fiscal, 
uma vez que a mesma era intempestiva.

Inconformado e nos termos do disposto no artº 280º, nº 5 do CPPT, 
interpôs recurso da decisão para este Supremo Tribunal Administrativo, 
invocando como fundamento do mesmo oposição entre esse despacho 
e o acórdão datado de 19/2/03, proferido por esta Secção do STA no 
processo nº 1.059/02, formulando as seguintes conclusões:

A) O Tribunal a quo indeferiu liminarmente a oposição à execução 
deduzida pelo Recorrente, com fundamento na sua alegada extempo-
raneidade, por ter sido apresentada decorridos mais de 30 dias após a 
data constante do postal simples de citação, enviado pelo Serviço de 
Finanças de Almada 3.

B) Conquanto, da interpretação conjugada dos arts. 203º, nº 1, alínea a) 
e 192º, nº 1, ambos do CPPT e do art. 232°, n° 2, do CPC, resulta que 
a contagem do prazo para deduzir oposição à execução fiscal apenas 
se inicia a partir da citação do executado por carta registada com aviso 
de recepção.

C) Com efeito, a citação por via postal simples, prevista no art. 191°, 
n° 1, do CPPT, é uma citação meramente provisória, que não dispensa 
a realização da citação pessoal, só se considerando como tal a citação 
por carta registada com aviso de recepção.

D) Não tendo o Serviço de Finanças chegado a efectuar a citação 
pessoal do executado, através de carta registada com aviso de recepção, 
verifica -se que, à data da apresentação da mencionada oposição, ainda 
não tinha sequer começado a correr o prazo para o efeito, pelo que a 
mesma foi tempestiva.

E) Assim não julgando, no douto despacho recorrido foram violadas, 
nomeadamente, as normas contidas nos arts. 203°, nº 1, alínea a) e 192°, 
nº 1, ambos do CPPT e no art. 232°, n°2, do CPC.

F) Além disso, o douto despacho recorrido perfilhou solução oposta, 
quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência de alteração 
substancial de regulamentação jurídica aplicável, à do douto Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Fevereiro de 2003.

G) Acresce que a citação por carta simples não dá a garantia mí-
nima de que o executado foi intimado e advertido de que contra si foi 
instaurado um processo executivo, ou mesmo que, tendo chegado ao 
seu conhecimento, tenha chegado em tempo útil para exercer o seu 
inalienável direito de defesa.

H) Pelo que a interpretação dada pela Mma. Juíza a quo ao art. 203°, 
nº 1, alínea a), do CPPT, afigura -se materialmente inconstitucional, por 
violação do principio da proibição da indefesa, corolário do princípio 
do acesso ao direito, e do direito fundamental a um processo equita-
tivo, consagrados no art. 20°, n° 1 e 4, da Constituição da República 
Portuguesa (CRP).

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

do provimento do presente recurso, sufragando -se, para o efeito, na 
jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Em primeiro lugar e ainda que a título prejudicial, importa apreciar 

se se verifica a alegada oposição de acórdãos.
Como é sabido, para se poder falar em oposição de julgados legiti-

madora de recurso para esta Secção do STA, nos termos do disposto 
no artº 280º, nº 5 do CPPT, necessário se torna que a decisão perfilhe 
solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na 
ausência substancial de regulamentação jurídica, com uma decisão de 
tribunal de hierarquia superior.

Vejamos, então, se se verificam os referidos requisitos.
E a resposta não pode deixar de ser positiva.
Com efeito, no despacho recorrido decidiu -se que a oposição à exe-

cução fiscal era intempestiva, uma vez que, tendo o oponente sido 
citado para os termos da execução de harmonia com o disposto no 
artº 191º do CPPT, ou seja, citação postal simples, datada de 28/11/05 
e a petição inicial apenas foi apresentada 10/2/05, nesta data já havia 
decorrido o prazo de trinta dias a que alude o artº 203º, nº 1, al. a) do 
CPPT, sendo certo que o oponente não invocou qualquer facto super-
veniente que lhe permitisse deduzir oposição no prazo do nº 3 deste 
último preceito legal.

Por sua vez, no aresto deste STA, junto a fls. 27 e segs., decidiu -se que 
o prazo para deduzir oposição à execução fiscal conta -se, nos termos do 
artº 203º, nº 1, al. a) do CPPT, a partir da citação pessoal ou, não a tendo 
havido, a partir da primeira penhora. Por isso, nos casos de citação por 
simples carta registada, sem se proceder a posterior citação pessoal ou 
edital, a oposição à execução fiscal é tempestiva, na medida em que, 
à data da apresentação da petição inicial, ainda não tinha começado a 
correr o prazo respectivo.

Pelo que é, assim, patente a “antítese discursiva” entre o despacho e 
o aresto em confronto sobre a mesma questão de direito.

Deste modo, passemos, então, à apreciação da questão de fundo do 
presente recurso.

3 –E esta consiste em saber se, tendo o oponente sido citado para 
deduzir oposição à execução fiscal por postal simples em 28/11/05 e 
proposta esta em 10/2/06, para além, portanto, do prazo previsto na al. a) 
do nº 1 do predito artº 203º, é a mesma intempestiva.

Esta questão foi já apreciada e decidida por esta Secção do STA no 
sentido prolatado no aresto junto a fls. 34 e segs., em que o relator é 
o mesmo e cuja jurisprudência, assim, fixada não vemos motivo para 
alterar, pelo que a vamos seguir aqui de perto, tendo em vista a obten-
ção de uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, 
nº 3 do CC).

Sendo assim, dispõe o artº 203º, nº 1, al. a) do CPPT que a oposição 
à execução fiscal deve ser deduzida no prazo de trinta dias a contar da 
citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora.

Como é sabido, este prazo é um prazo judicial, já que o processo de 
oposição tem natureza judicial (cfr. artº 103º, nº 1 da LGT).

Estabelece, porém, o artº 192º, nº 1 daquele diploma legal que as 
citações pessoais são efectuadas nos termos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, determina o artº 233º, nº 2 do CPC que a citação pessoal 
é feita mediante entrega ao citando de carta registada com aviso de 
recepção, nos casos de citação postal (al. a)) ou por contacto pessoal 
do funcionário judicial com o citando (al. b)).

Ora, no caso dos autos, o oponente foi citado para a execução através 
de postal simples, datado de 28/11/05 (vide fls. 11 e informação de 
fls. 17), sem que conste que tenha havido qualquer penhora.

Todavia, não é este o regime legalmente fixado para o efeito. Na 
verdade e como vimos, tal citação havia que ser pessoal, a efectuar 
por carta registada com aviso de recepção ou por contacto pessoal do 
funcionário judicial.

É certo que, no artº 191º, nº 1 do CPPT e para os processos de execução 
fiscal cuja quantia exequenda não exceda 250 unidades de conta, como 
é o caso dos autos, se permite que a citação possa efectuar -se mediante 
simples postal, registado ou não.

Contudo, esta citação não pode deixar de se considerar como tendo 
carácter meramente provisório, que não dispensa, assim, a citação pes-
soal ou edital.

“Uma confirmação de que não se está perante uma verdadeira citação 
definitiva, encontra -se no n.º 1 do art.º 203.º deste Código, de que resulta 
que esta citação provisória não determina sequer o início do prazo para 
deduzir oposição à execução fiscal e restantes faculdades que devem 
ser exercidas no mesmo prazo, pois esse prazo só se conta da citação 
pessoal ou, quando não tenha ocorrido, da primeira penhora.

Por isso, nestes casos de citação por via postal, esta não se considera 
devidamente efectuada sem se proceder à citação pessoal ou edital, pelo que 
não se considerará que ocorreu a citação mesmo que o citando não alegue e 
demonstre que não tomou conhecimento do acto, na sequência do envio do 
postal” (Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 3ª edição, pág. 933).

Aliás, a confirmação de que não se está perante uma citação definitiva 
encontra -se no nº 3 do próprio artº 191º, na medida em que ali se estabelece 
que nos casos não referidos nos números anteriores, bem como nos de 
efectivação de responsabilidade subsidiária, a citação será sempre pessoal.

Sendo assim, não se pode considerar a oposição à execução fiscal 
intempestiva, na medida em que, não tendo o oponente sido citado 
pessoalmente ou por éditos, à data da apresentação da petição inicial 
ainda não tinha começado a correr o prazo respectivo.

No mesmo sentido, pode ver -se, entre outros, os Acórdãos desta Sec-
ção do STA de 2/11/05, in rec. nº 370/05 e de 6/10/05, in rec. nº 416/05, 
citados pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e revogar o despacho recorrido, substituindo -o por outro que 
não seja de indeferimento liminar, com base nos fundamentos agora 
invocados.

Sem custas.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de justiça inicial. Pedido de 
apoio judiciário. Indeferimento liminar. Notificação.
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Sumário:

Não pode ser objecto de indeferimento liminar, com funda-
mento na falta de pagamento de taxa de justiça inicial 
no prazo de 10 dias a contar da notificação do despacho 
que indeferiu o pedido de apoio judiciário, a petição de 
oposição à execução fiscal, se não está estabelecida a data 
em que ocorreu tal notificação.

Processo n.º 751/06 -30.
Recorrente: Fernando do Santos Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Fernando dos Santos Costa, melhor identificado nos autos, não se 
conformando com o despacho do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria, datado de 14/2/06, de fls. 108 e 108 vº, que, por falta 
de pagamento da taxa de justiça inicial, indeferiu liminarmente a peti-
ção inicial de oposição à execução fiscal, que contra si reverteu, para 
pagamento da quantia de € 25.874,16, respeitante a dívida de juros de 
mora e outras dívidas diversas, relativas ao exercício de 1995, de que 
era originária devedora a firma “Baptista, Lda”, dela vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 - Seja por via de peça processual com estrutura de petição inicial, seja 
por via de peça processual com estrutura de contestação, o ordenamento 
jurídico processual civil aplicável não veda à parte que omita o paga-
mento da taxa de justiça inicial o seu direito à apreciação de mérito da 
respectiva peça processual, pelo que assim não decidindo houve errada 
aplicação da lei de processo (art° 755, n° 1 b) do CPC);

2  - Constituindo a oposição à execução um apenso declarativo, a falta 
de junção do documento respeitante ao não pagamento da taxa de justiça 
inicial, ou mesmo o seu não pagamento atempado, não implica a recusa 
da respectiva peça processual, atento o disposto no art° 486° -A do CPC 
aplicável, “ex -vi” art° 28 do CCJ e art° 2° do CPPT;

3  - Embora se assemelhe a uma petição inicial, a oposição do oponente 
à execução fiscal constitui, o exercício do direito do contraditório com 
substrato nos art°s 45° do CPPT e art° 3°, n° 3 do CPC, pelo que nessa 
medida, devem aplicar -se as regras da contestação e não as da petição 
inicial, quanto ao pagamento da taxa de justiça devida e, assim, são de 
aplicar ao caso concreto as disposições conjugadas dos art°s 486° -A e 
512° -B do CPC, por força do n° 2 do art° 150° -A do mesmo diploma, 
aplicáveis “ex -vi” da al. e) do art° 2° do CPPT

4  - Houve manifesto lapso da Secretaria do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria ao não notificar, como devia o oponente, para uma vez 
volvido o prazo referido no n° 2 do art° 486° -A do CPC, já que nesta 
situação à Secretaria está cometida a obrigação estatuída no n° 4 desse 
mesmo artigo e não o fez, em nítida violação desse mesmo preceito e, 
também, do disposto no art° 161, n° 6 do CPC;

5  - Doutro passo a entender -se que uma petição de oposição à exe-
cução fiscal é uma verdadeira petição inicial, então atento o disposto 
no art° 80° n° 1 al. d) do CPTA conjugado com o art° 474º al. f) do 

CPC a Secretaria deveria ter recusado a petição com a indicação do 
respectivo fundamento, procedendo ao desentranhamento da mesma, 
com as legais cominações.

6  - Uma vez conhecedora do indeferimento do pedido de Apoio 
Judiciário e da não junção aos autos do documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça, a Secretaria não recusou a petição, a 
Secretaria não notificou o oponente de tal indeferimento e nem o noti-
ficou para vir aos autos sequer para juntar tal documento, em manifesta 
violação das regras dos art°s 80°, nº 1 al. d) e n° 2 do CPTA e art° 474º 
al. f) do CPC.

7  - Mesmo numa situação de recusa da petição de oposição por falta 
de junção aos autos do documento comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça, o art° 476° do CPC concede à parte faltosa a prerrogativa de 
juntar tal documento, nos 10 dias subsequentes à recusa do recebimento 
da petição;

8  - A Secretaria do Tribunal Adm. e Fiscal de Leiria ao não recusar o 
recebimento da petição de oposição inviabilizou ao oponente as prer-
rogativas legais firmadas nos art°s 475° e 476° do CPC

9  - É manifesta a responsabilidade da Secretaria nas omissões prati-
cadas, que acabaram por relevar na Sentença proferida e com isso foi 
violado o art° 161° n° 6 do CPC, em nítido prejuízo do oponente.

10  - Os preceitos legais em que o Mmo Juiz “a quo” estriba a sua 
decisão de indeferimento liminar  - c.f.r. art° 80°, n° 1 al. d) do CPTA e 
art° 474º al. f) do CPC  - reportam -se a situações de recusa da petição 
inicial pelo que não têm como cominação o indeferimento liminar da 
petição de oposição à execução;

11  - O Mmo. Juiz “a quo” fez tábua rasa dos preceitos da lei processual 
civil respeitantes à omissão do pagamento da taxa de justiça, acabando 
por rejeitar liminarmente a petição de oposição à execução fiscal, sem 
que assente sequer tal decisão nas normas por onde tal indeferimento é 
admitido, quais sejam  - salvo o devido respeito  - os art° 209° do CPPT 
e art° 234°, n° 1 do CPC

12  - Não tendo sido recusada a petição de oposição pela Secretaria 
 - art° 80, n° 1 al. d) do CPTA  - “máxime” por via do desentranhamento e 
podendo fazê -lo, mesmo assim, a Secretaria teria de notificar tal recusa 
fundamentada ao oponente, o que não sucedeu e com isso a Secretaria 
inviabilizou o uso do beneficio concedido ao oponente de juntar o do-
cumento em causa, no prazo de 10 dias previsto no art° 476° do CPC e 
por maioria, também das possibilidades previstas na regras do art° 475° 
do mesmo diploma;

13  - A decisão que se tomou prejudicou de forma grandiosa o opo-
nente, sendo certo que essa mesma decisão fez tábua rasa da falta da 
Secretaria, pelo que, também por aqui é de concluir que a dita omissão 
acabou por prejudicar o oponente em evidente violação do dito n° 6 do 
art° 161° do CPC.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser negado provimento ao recurso, confirmando -se o julgado, embora 
“com outra fundamentação”.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
2 – O oponente deduziu oposição à execução fiscal sem que tivesse 

feito prova de ter liquidado a taxa de justiça inicial, embora tendo alegado 
que havia requerido a concessão de apoio judiciário, para o que juntou 
documento comprovativo.
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A petição inicial não foi rejeitada pela secretaria.
A Segurança Social veio ao processo informar que o pedido de apoio judi-

ciário tinha sido indeferido, pelo que, tendo o Mmº Juiz “a quo” se certificado 
que essa decisão não foi impugnada, proferiu o despacho recorrido.

Esse despacho de indeferimento liminar teve por fundamento o facto 
de não ter sido paga a taxa de justiça inicial “no prazo de 10 dias a contar 
da decisão que indeferira o pedido de apoio judiciário”.

Ora, “ressalta à vista uma razão por que o despacho impugnado não 
pode subsistir.

É que, quer nos termos do artigo 467° n° 5 do Código de Processo Civil 
(CPC), quer nos termos do disposto no artº 24º, nº 3 da Lei nº 34/04 de 29/7 
 - acrescentámos nós  -, que foi entendido aplicável ao caso, o pagamento da 
taxa de justiça inicial dever ser efectuado «no prazo de 10 dias a contar da 
data de notificação da decisão que indefira o pedido de apoio judiciário».

Mas o despacho recorrido afirmou que o prazo se contava «da decisão 
que indefira, em definitivo, o pedido» de apoio judiciário, o que não é 
a mesma coisa. A decisão, enquanto não notificada, não tem qualquer 
efeito sobre o prazo em questão. Só a sua notificação marca o termo 
inicial do prazo. Sem ela, o prazo não começa a correr.

De resto, o Mm°. Juiz não podia ter verificado se o prazo legal já se 
esgotara, nem sequer, se já se iniciara, posto que não estabeleceu em 
que data ocorrera a notificação do indeferimento do pedido de apoio 
judiciário — nem o facto está patenteado no processo.

É quanto basta para que o despacho impugnado não possa subsistir” 
(acórdão desta Secção do STA de 22/11/06, in rec. nº 557/06, tirado em 
caso em tudo idêntico e que temos vindo aqui a seguir de perto).

No mesmo sentido, pode ver -se, ainda, o Acórdão desta Secção do 
STA de 22/11/06, in rec. nº 558/06.

3 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogar o despacho impugnado, para ser substituído por outro 
que não seja de indeferimento liminar da petição inicial pelos funda-
mentos aqui apreciados.

Sem custas.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Suspensão da instância. Causa já proposta. Queixa -crime.

Sumário:

Para efeitos de suspensão da instância por determinação 
do juiz, ao abrigo do disposto no artigo 279.º do Código 
de Processo Civil, a apresentação de uma simples queixa-
-crime não constitui a outra causa já proposta, de que esteja 
dependente a decisão da causa em processo de oposição 
à execução fiscal.

Processo n.º 958/06 -30.
Recorrente: Publicadora Atlântico, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Publicadora Atlântico, SA” vem, nestes autos de oposição à exe-

cução fiscal, interpor recurso do despacho, de 13 -10 -2004, proferido no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 2 (Loures), de indeferimento 
do «pedido de suspensão dos presentes autos ao abrigo do disposto no 
artigo 279.º do Código de Processo Civil» – cf. fls. 171 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 211 a 222.

I. A queixa -crime apresentada pela Recorrente contra o seu TOC 
por este ter dolosamente omitido um conjunto de deveres de natureza 
declarativa e contributiva fiscal  - nomeadamente, o dever de comunicar 
a alteração do domicílio fiscal à Administração Fiscal, bem como a 
falsificação, pelo menos, da declaração de rendimentos e autoliquidação 
de IRC dos exercícios de 1996 e 1997, e de forma ardilosa ter ocultado 
a real situação contributiva da Recorrente dos seus órgãos sociais  - é 
questão prejudicial, ou pelo menos motivo justificado suficiente, para 
suspender a acção de oposição à execução fiscal cujo fundamento é 
a não notificação à recorrente das liquidações exequendas, onde, em 
resposta à Contestação da Fazenda Pública onde esta pretende fazer 
operar a presunção de notificação contida no n.º 5 do art.º 39º do CPPT, 
a Recorrente invocou, para elidir esta presunção, o justo impedimento 
na notificação, resultante, das condutas que imputa ao seu TOC e que 
deram origem ao processo -crime de cuja queixa se juntou cópia.

II. A prejudicialidade ocorre quando na causa prejudicial esteja a 
apreciar -se uma questão cuja sentença possa modificar uma situação 
jurídica que tem de ser considerada para a decisão de outro pleito, só 
existindo quando na primeira causa se discuta, em via principal, uma 
questão que é essencial para a decisão da outra causa.

III. O facto de a queixa -crime e o processo judicial subsequente ter 
efeitos inter partes quanto à responsabilidade dos actos praticados pelo 
referido TOC não obsta a que aquela contenha uma questão prejudicial 
justificadora da suspensão dos presentes autos.

IV. A simples possibilidade de um nexo de prejudicialidade é um 
motivo justificado para suspender a instância, nos termos do art.º 279º, 
n.º 1 do CPC.

V. A averiguação da prejudicialidade ou de motivo justificado para 
ordenar a suspensão da instância deve reger -se necessidade de evitar a 
possibilidade de que a mesma questão seja objecto de decisões desencon-
tradas ou incoerentes, sendo que decisões desencontradas ou incoerentes 
podem ser alcançadas nos presentes autos e no processo -crime referido, 
dado que em ambos os processos se coloca a questão, a responder pelos 
respectivos Tribunais, da verificação ou não das condutas levadas a cabo 
de forma ardilosa imputadas pela Recorrente ao seu TOC.

Termos em que deve ser julgado procedente o presente recurso, 
revogando -se o douto despacho recorrido e, consequentemente, 
proferindo -se um outro onde se ordene a suspensão dos autos de opo-
sição à execução até que seja proferida decisão final no processo -crime 
a que se faz referência no articulado contendo o pedido de suspensão 
da instância, com as demais consequências legais.

1.3 Não houve contra -alegação.
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1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer seguinte 
– cf. fls. 282 a 284.

Objecto do recurso: pretende a recorrente que não seja aplicável, 
in casu, a presunção da notificação contida no artº 39 nº 5 do CPPT, 
dado que, face aos factos ilícitos criminosos perpetrados pelo TOC da 
sociedade, e constantes da queixa -crime apresentada pela recorrente, 
a sociedade tinha sido impedida, de forma «ardilosa e criminosa», de 
ter conhecimento dos factos que a Administração Fiscal pretendeu 
notificar.

Considera a recorrente que os factos constantes da queixa -crime por 
si apresentada são relevantes para a decisão quanto à procedência ou 
improcedência do justo impedimento por si invocado.

Por este motivo entende que os autos de oposição à execução fiscal 
deveriam ficar suspensos até à decisão a proferir no processo -crime, 
onde, segundo alega, ficarão provados os factos ilícitos imputados 
pela recorrente ao seu técnico oficial de contas, e com base nos quais 
pretende demonstrar o justo impedimento em receber as notificações 
das liquidações exequendas.

Afigura -se -me que carece de razão.
Vejamos:
Nos termos do artº 279º nº 1 do Código Civil o tribunal pode ordenar 

a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do julga-
mento de outra já proposta, isto é, quando pender causa prejudicial, 
ou quando ocorrer outro motivo justificado.

Entende -se por causa prejudicial aquela que tenha por objecto pre-
tensão que constitui pressuposto da formulada, ou seja aquela em 
que se discute, em sede principal, uma questão que é essencial para a 
decisão de outra.

Parece -me não ser esse o caso dos autos.
Com efeito a decisão que, na óptica da recorrente, está dependente 

do resultado da queixa crime proposta contra o seu técnico oficial de 
contas, refere -se à verificação do justo impedimento a que se reporta o 
artº 39º nº 5 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Dispõe aquele normativo que em caso de o aviso de recepção ser 
devolvido ou não vir assinado por o destinatário se ter recusado a 
recebê -lo ou não o ter levantado no prazo previsto no regulamento 
dos serviços postais e não se comprovar que entretanto o contribuinte 
comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, a notificação será efec-
tuada nos 15 dias seguintes à devolução por nova carta registada com 
aviso de recepção, presumindo -se a notificação se a carta não tiver 
sido recebida ou levantada, sem prejuízo de o notificando poder provar 
justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança 
de residência no prazo legal.

Consideram -se casos de justo impedimento, além daqueles em que 
o destinatário tiver conhecimento da existência da carta e não a tiver 
podido levantar, todos aqueles em se demonstrar que a sua existência 
não tiver chegado ao seu conhecimento por facto que não lhe seja 
imputável.

Ora no caso essa prova pode perfeitamente ser efectuada nos autos 
sem estar de alguma forma dependente do resultado do inquérito crime 
realizado na sequência da queixa deduzida pela ora recorrente contra 
o seu funcionário.

Mais, nos termos do artº 146º, nº 2 do Código de Processo Civil 
a parte que alegar o justo impedimento oferecerá logo a respectiva 
prova.

Como se refere no Acórdão n.º 132/95 do Trib. Const., de 15.3.1995: 
DR II série, de 11.6.95, pág. 6691, «o justo impedimento é consagrado 
na nossa lei, a título excepcional, por uma questão de justiça material, 
para dar realização a situações excepcionais, por ocorrências estra-
nhas e imprevisíveis ao obrigado à prática do acto. Funciona como 
uma válvula de escape à rigidez estabelecida na lei para a prática de 
certos actos assegurando, pelos limites em que funciona, a realização 
do princípio do art. 20.º supracitado. Um sistema processual que não 
contivesse limites ao funcionamento do princípio do justo impedimento 
introduziria a mais completa anarquia na ordem processual e, isso sim, 
afrontando a realização da justiça e do acesso aos tribunais, violaria 
o princípio constitucional apontado.»

Acresce que no inquérito crime serão investigados apenas os factos 
que possam integrar tipos legais de crime previstos no Código Penas 
não estando em causa, pelo menos de uma forma directa, a investiga-
ção de ilícitos disciplinares da responsabilidade do técnico oficial de 
contas em questão.

Conclui -se pois que a resolução do inquérito crime não é questão 
essencial para apreciação e decisão do alegado justo impedimento pelo 
que se não verifica a invocada prejudicialidade.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso não merece 
provimento, devendo confirmar -se o julgado do tribunal recorrido.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor do despacho recorrido, das conclusões da alegação, 

bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca 
é a de saber se, para efeitos de suspensão dos termos do processo pelo 
Tribunal, ao abrigo do disposto no artigo 279.º do Código de Processo 
Civil, a apresentação de uma simples queixa -crime constitui, ou não, 
a outra causa já proposta, de que esteja dependente a decisão da causa 
em processo de oposição à execução fiscal.

2.1 O despacho recorrido é do seguinte teor integral – cf. fls. 171 
e 172.

Pretende a oponente, ora requerente, que o tribunal dê como pro-
vado o justo impedimento a que se refere o artº 39º nº 5 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, com fundamento de que o 
responsável pela contabilidade não cumpriu de forma diligente as suas 
funções e por isso não lhe pode ser imputada a omissão declarativa de 
alteração do domicilio fiscal.

Referindo ainda que era o Sr. Técnico de Contas que recebia toda a 
correspondência e que face ao prejuízo resultante da actuação do mesmo 
foi pela oponente apresentada queixa crime, requerendo a suspensão 
da presente oposição nos termos do artº 279º do Código de Processo 
Civil.

Cumpre apreciar e decidir.
Quanto à suspensão dos presentes autos nos termos do artº 279º do 

Código de Processo Civil, o nº 1 desse normativo prevê a possibilidade 
de o tribunal ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver 
dependente de julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro 
motivo justificado.

In casu entende este tribunal que não estão verificados os pressu-
postos do referido normativo, porquanto, a decisão dos autos não está 
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dependente de acção que venha ocorrer na sequência da referida queixa 
crime, que terá efeitos inter partes, quanto à responsabilidade dos ac-
tos praticados pelo referido técnico de contas, pelo que se indefere a 
requerida suspensão.

Porquanto, mesmo que se venham a provar em processo -crime os 
factos a que se reporta a queixa, doc. 1 a folhas 157, não é motivo 
justificado para a suspensão dos presentes autos.

Quanto à verificação do justo impedimento a que se refere o nº 5 do 
artº 39º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, relega -se 
para final a decisão.

2.2 O artigo 38.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (em redacção que foi mantida pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 
de Dezembro) dispõe que «As notificações são efectuadas obrigatoria-
mente por carta registada com aviso de recepção, sempre que tenham por 
objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária 
dos contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem 
em actos ou diligências».

Por sua vez, o n.º 5 do artigo 39.º Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (também em redacção inalterada pelo Decreto -Lei 
n.º 160/2003, de 19 de Julho) estabelece como segue.

[…]
5 -Em caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado 

por o destinatário se ter recusado a recebê -lo ou não o ter levantado no 
prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se comprovar 
que entretanto o contribuinte comunicou a alteração do seu domicílio 
fiscal, a notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à devolução 
por nova carta registada com aviso de recepção, presumindo -se a noti-
ficação se a carta não tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo de 
o notificando poder provar justo impedimento ou a impossibilidade de 
comunicação da mudança de residência no prazo legal.

Sob a epígrafe “Suspensão por determinação do juiz”, o artigo 279.º 
do Código de Processo Civil prevê como segue.

1. O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa 
estiver dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer 
outro motivo justificado.

2. Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser or-
denada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi 
intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa depen-
dente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as 
vantagens.

3. Quando a suspensão não tenha por fundamento a pendência de 
causa prejudicial, fixar -se -á no despacho o prazo durante o qual estará 
suspensa a instância.

4. As partes podem acordar na suspensão da instância por prazo não 
superior a seis meses.

Suposto, como devemos supor, que, em processo tributário, por esta-
rem em causa, por regra, direitos indisponíveis da Fazenda Pública, é de 
inverosímil verificação a hipótese prevista no n.º 3, fixemo -nos apenas no 
que dispõe o n.º 1 deste descrito artigo 279.º: «O tribunal pode ordenar a 
suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do julgamento 
de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado».

2.3 No caso sub judicio, a oponente, ora recorrente, tal como já havia 
feito no Tribunal recorrido, alega essencialmente no presente recurso 
que deduziu «oposição à execução fiscal cujo fundamento é a não noti-

ficação à recorrente das liquidações exequendas»; que pretende elidir «a 
presunção de notificação contida no n.º 5 do art.º 39.º do CPPT»; e que 
«invocou, para elidir esta presunção, o justo impedimento na notificação, 
resultante das condutas que imputa ao seu TOC e que deram origem ao 
processo -crime de cuja queixa se juntou cópia».

Ou seja: a oponente, ora recorrente, diz que apresentou queixa -crime 
para provar “justo impedimento”, e, assim, elidir a presunção de no-
tificação resultante do disposto no n.º 5 do artigo 39.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

Ao que despacho recorrido deu a seguinte resposta: por um lado, disse 
que, «mesmo que se venham a provar em processo -crime os factos a 
que se reporta a queixa, doc. 1 a folhas 157, não é motivo justificado 
para a suspensão dos presentes autos»; e, por outro, respondeu que, 
«quanto à verificação do justo impedimento a que se refere o n.º 5 do 
art.º 39.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, relega -se 
para final a decisão».

Quer dizer: o despacho recorrido relega «para final» a decisão «quanto 
à verificação do justo impedimento a que se refere o n.º 5 do art.º 39.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário», e não deixou 
de decidir que, «mesmo que se venham a provar em processo -crime 
os factos a que se reporta a queixa, doc. 1 a folhas 157, não é motivo 
justificado para a suspensão dos presentes autos».

Como assim, no fundo da decisão recorrida está o julgamento de que 
no presente caso «a queixa, doc. 1 a folhas 157, não é motivo justificado 
para a suspensão dos presentes autos».

Neste conspecto, havemos de convir que o despacho recorrido tem 
razão: não há «motivo justificado para a suspensão dos presentes autos», 
porque a oponente, ora recorrente, não alega «motivo justificado». Di-
ríamos: para a suspensão da instância, a oponente, ora recorrente, não 
alega «outro motivo justificado», nos termos da última parte do n.º 1 
do artigo 279.º do Código de Processo Civil.

Mas, em nosso modo de ver, a questão deve ser centrada em torno de 
«a queixa, doc. 1 a folhas 157» e focada à luz dos termos da 1.ª parte do 
n.º 1 do mesmo artigo 279.º do Código de Processo Civil.

Como se viu, nesta disposição, para se suspender a instância por de-
terminação do juiz, requer -se que a decisão da causa esteja dependente 
do julgamento de outra causa já proposta. A verdade, porém, é que, 
nos presentes autos, não se vê como pode a decisão da causa estar, nos 
termos da lei, «dependente do julgamento de outra já proposta» – já 
que evidentemente não constitui a «causa» «já proposta» de que fala a 
lei, e da qual deva estar dependente a decisão destes autos de oposição 
à execução fiscal, a simples queixa -crime «doc. 1 a folhas 157» que 
vem oferecida nos autos.

É certo que a oponente, ora recorrente, poderá elidir a presunção de 
notificação da liquidação exequenda nos 15 dias seguintes à devolução 
da notificação por nova carta registada com aviso de recepção, através 
de prova de «justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação 
da mudança de residência no prazo legal», nos termos do supracitado 
n.º 5 do artigo 39.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Mas essa prova, nestes autos de oposição à execução fiscal, poderá ser 
feita por qualquer meio admitido em direito. É certamente nesta inteli-
gência das coisas que o despacho recorrido relega «para final» a decisão 
«quanto à verificação do justo impedimento a que se refere o n.º 5 do 
art.º 39.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário».
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Estamos deste modo a concluir que no caso não se verificam os pres-
supostos de suspensão da instância por determinação do juiz.

Razão por que, tendo laborado essencialmente neste pendor e com 
acerto, deve o despacho recorrido ser mantido, muito embora com a 
presente fundamentação.

E, assim, em resposta ao thema decidendum, havemos de convir 
que, para efeitos de suspensão da instância por determinação do juiz, 
ao abrigo do disposto no artigo 279.º do Código de Processo Civil, a 
apresentação de uma simples queixa -crime não constitui a outra causa 
já proposta, de que esteja dependente a decisão da causa em processo 
de oposição à execução fiscal.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Reforma da decisão judicial. Lapso manifesto. Erro de jul-
gamento. Extinção do poder jurisdicional.

Sumário:

O disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código 
de Processo Civil, sobre a reforma da decisão judicial, 
permite apenas reparar o lapso manifesto e não o erro de 
julgamento, sob pena de intolerável colisão frontal com o 
que se determina no artigo 666.º do Código de Processo 
Civil a respeito da extinção do poder jurisdicional.

Processo n.º 967/06 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Cruz & Companhia, SA”, recorrente nestes autos de reclama-

ção de actos do órgão de execução fiscal, vem «arguir a nulidade do 
decidido» em relação ao acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 8 -11 -2006, proferido no presente processo – cf. fls. 162 e seguintes.

1.2 Para o efeito, a recorrente, ora reclamante, alega o seguinte – cf. 
fls. 174 e 175.

A) ARGUIR A NULIDADE DO DECIDIDO
Por lapso manifesto, porquanto a decisão recorrida faz efectiva e re-

conhecidamente aplicação da norma contida no artigo 278.º do CPPT na 
dimensão normativa segundo a qual a subida imediata das reclamações 
se restringe aos casos taxativamente previstos nos n.º 3 e n.º 5.

Com efeito: “a sentença recorrida diz expressis verbis que «não 
estão reunidas as condições para apreciação imediata da reclamação, 
pelo Tribunal, nos termos do artigo 278.º, n.º 3 e 5 do CPPT, porque 
«não foi tomada qualquer decisão sobre penhora de bens, nem que 
determine a prestação de uma garantia indevida ou superior à devida, 
nem a reclamante invocou qualquer facto concreto, integrador da ocor-
rência de prejuízo irreparável»”  - ipis verbis – cf. pg. 4 do acórdão sub 
specie iuditio.

O que é, só por si, auto -explicativo sobre o objecto do recurso e contra-
ria a conclusão e decisão final. Os demais fundamentos, ditos tacitamente 
aceites, não encontram qualquer relação lógica de precedência com a 
sobredita conclusão delimitadora do objecto do recurso. Pelo contrário, 
a encontrarem -se em qualquer tipo de relação lógica (o que, sem admitir, 
se concede por mera hipótese de raciocínio) essa seria de sequência: se 
a dimensão normativa encontrada e aplicada pela decisão recorrida for 
conforme à Constituição é que, subsequentemente, haveria de ter lugar 
bosquejo (o que, de resto, vem admitido pelo acórdão e é evidente, face 
ao teor do disposto na secção XI do Capítulo II do Título IV do CPPT); 
e, bem assim, sobre se haverá que convolar o processo para oposição, 
por a tanto corresponderem os respectivos fundamentos e assim ordenar 
o disposto no CPPT.

Deste modo, há manifesto lapso, e consequente erro no douto acórdão 
merecedor de reforma e concomitante provimento da arguida nulidade, 
com as legais consequências como requer.

1.3 Foi notificada a Fazenda Pública, em cumprimento do n.º 1 do 
artigo 670.º do Código de Processo Civil – cf. fls. 179.

1.4 Convidada pelo relator a dizer «qual a disposição legal em que 
se fundamenta ou abriga o “arguir da nulidade do decidido”, dito em 
A) de fls. 174», a ora reclamante «esclarece que a arguida nulidade tem 
como fundamento, além dos demais do douto suprimento, o disposto 
no artigo 669.º, n.º 2, al. b) do Código de Processo Civil» – cf. fls. 180 
a 182.

1.5 Cumpre decidir, em conferência – considerando o teor da alegação 
retratada em 1.2, e complementada com o que se deixou consignado 
em 1.4.

2.1 O acórdão em questão apresenta -se com a fundamentação essen-
cial que segue – cf. fls. 162 a 164.

Ao condicionar a aplicação do regime aí previsto às situações em 
que a «reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável», decorre do 
texto do n.º 3 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário que não basta para o regime de subida imediata, que se esteja 
perante uma situação do tipo das aí arroladas, exigindo -se também que, 
na fundamentação da sua reclamação, o interessado invoque prejuízo 
irreparável. Não sendo feita essa invocação, a tramitação da reclamação 
não terá subida imediata nem o processo será considerado urgente, nos 
termos do n.º 5 do mesmo artigo – cf., neste sentido, v.g., o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 -9 -2005, proferido 
no recurso n.º 949 -05.

A subida imediata da reclamação ao Tribunal só poderá ter lugar 
«quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável», nos 
termos do n.º 3 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário. Se a reclamação não se «fundamentar em prejuízo irrepará-
vel», a subida da reclamação a final é a regra, segundo os termos do n.º 1 
do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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Para estear a decisão de indeferimento da reclamação judicial sob 
recurso, escreve -se na sentença recorrida essencialmente o seguinte.

Entendo que o despacho que ordena a citação do executado, por 
si mesmo, não é um acto lesivo e como tal reclamável nos termos do 
disposto no artigo 276.° do CPPT.

Mas ainda que assim não se entenda e admitindo que o acto recla-
mado possa ser um acto potencialmente lesivo na medida em que é o 
início de uma sucessão de actos que no mínimo causam transtorno ao 
Reclamante, também não estão reunidas as condições para a apreciação 
imediata da reclamação, pelo Tribunal, nos termos do artigo 278.°, n.°s 3 
e 5 do CPPT. Não foi tomada qualquer decisão sobre a penhora de bens, 
nem que determine a prestação de uma garantia indevida ou superior à 
devida, nem a Reclamante invocou qualquer facto concreto, integrador 
da ocorrência de prejuízo irreparável.

Também entendo que não tem lugar a subida diferida a Tribunal 
porque a Reclamante alega a falta de pressuposto processual e a falta 
de requisitos essenciais do título executivo, fundamentos próprios do 
processo de oposição à execução fiscal, nos termos supra expostos.

Em relação à questão em foco, da interpretação e aplicação do ar-
tigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a sen-
tença recorrida, para concluir que «não estão reunidas as condições 
para a apreciação imediata da reclamação, pelo Tribunal, nos termos do 
artigo 278.°, n.°s 3 e 5 do CPPT», fundamenta -se de modo essencial na 
circunstância de a reclamante, ora recorrente, não ter invocado «qualquer 
facto concreto, integrador da ocorrência de prejuízo irreparável».

Com efeito, a sentença recorrida diz, expressis verbis, que «não estão 
reunidas as condições para a apreciação imediata da reclamação, pelo 
Tribunal, nos termos do artigo 278.°, n.°s 3 e 5 do CPPT», porque «não 
foi tomada qualquer decisão sobre a penhora de bens, nem que deter-
mine a prestação de uma garantia indevida ou superior à devida, nem a 
Reclamante invocou qualquer facto concreto, integrador da ocorrência 
de prejuízo irreparável».

E, na verdade, é isso o que acontece no presente caso: a reclamante, ora 
recorrente, não alega qualquer facto concreto, integrador da ocorrência 
de prejuízo irreparável.

Concluímos, deste modo, que a sentença recorrida fez boa inter-
pretação e aplicação do artigo 278.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Pelo que não se vislumbra (e a ora recorrente também não desvenda) 
por que modo é que padece de inconstitucionalidade orgânica e material 
«essa dimensão normativa encontrada e aplicada».

Seja como for, para fundamentar a decisão de indeferimento da 
reclamação judicial, a sentença recorrida apresenta também as duas 
seguintes razões:

1. «o despacho que ordena a citação do executado, por si mesmo, 
não é um acto lesivo e como tal reclamável nos termos do disposto no 
artigo 276.° do CPPT»;

2. «a Reclamante alega a falta de pressuposto processual e a falta 
de requisitos essenciais do título executivo, fundamentos próprios do 
processo de oposição à execução fiscal».

Se o recorrente não trata das questões decididas na sentença recorrida, 
«pode chegar -se a uma situação em que não seja possível conhecer -se 
do objecto do recurso», uma vez que «o Tribunal superior está impe-
dido de tomar posição sobre elas, pois nesta matéria vale o princípio 

do dispositivo, nos termos do qual é o recorrente que delimita o âmbito 
do recurso através das conclusões das alegações» – cf. Jorge Lopes de 
Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado, 4.ª 
edição, 2003, na anotação 15. ao 282.º.

No presente recurso não se apresentam minimamente impugnados 
os dois indicados fundamentos (não ser reclamável o acto de citação; e 
alegação de motivos próprios de oposição), em que, também, se estribou 
a sentença recorrida para indeferir a presente reclamação judicial.

Assim, nenhuma dessas duas questões pode ser conhecida no presente 
recurso, pois que, apesar de na decisão recorrida haverem sido objecto 
de julgamento, nenhuma delas se encontra incluída nas conclusões da 
alegação da ora recorrente.

E, ao contrário, em face da não impugnação dos fundamentos em que 
a sentença recorrida também se suporta e a que se arrima, aquelas duas 
questões (não ser reclamável o acto de citação; e alegação de motivos 
próprios de oposição) devem ser consideradas definitivamente julgadas 
no Tribunal a quo.

Não questionando nenhum dos dois fundamentos indicados, a ora 
recorrente fala, contudo, de «inconstitucionalidade orgânica e material» 
da «dimensão normativa encontrada e aplicada» do artigo 278.° do 
Código de Procedimento e Processo Tributário.

No entanto, devendo ter -se por definitivamente julgadas no Tribu-
nal a quo aquelas duas questões, já que tacitamente aceites aqueles 
dois não impugnados fundamentos da sentença recorrida, tanto im-
porta para o caso a procedência ou a improcedência da questão da 
(in)constitucionalidade da interpretação e aplicação do artigo 278.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário – pelo que se afigura 
evidente a inutilidade do conhecimento desta última questão.

E é bem certo que a única conclusão apresentada [a de (in)cons-
titucionalidade da interpretação e aplicação do artigo 278.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário], por si só, sem a impugnação 
dos outros fundamentos em que se esteou a sentença recorrida, não se 
representa revestida da mínima virtualidade de conduzir ao provimento 
do presente recurso.

E, então, resta -nos dizer a rematar que, em recurso jurisdicional, a 
mera conclusão de inconstitucionalidade «da interpretação e aplicação 
do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário» 
apresenta -se manifestamente inadequada à consecução do provimento 
do recurso, quando, por não impugnação, tenha havido aceitação de 
algum dos fundamentos da decisão recorrida.

2.2 As “causas de nulidade” da decisão judicial estão tipificadas no 
artigo 668.º do Código de Processo Civil: a) quando não contenha a 
assinatura do juiz; b) quando não especifique os fundamentos de facto 
e de direito que justificam a decisão; c) quando os fundamentos estejam 
em oposição com a decisão; d) quando o juiz deixe de pronunciar -se 
sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não 
podia tomar conhecimento; e) quando condene em quantidade superior 
ou em objecto diverso do pedido.

Sob a epígrafe “Esclarecimento ou reforma da sentença”, o artigo 669.º 
do Código de Processo Civil – depois de no n.º 1 preceituar que pode 
qualquer das partes requerer no Tribunal que proferiu a sentença o es-
clarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha, 
e a sua reforma quanto a custas e multa – diz na alínea b) do seu n.º 2 
como segue.
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É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença 
quando:

[…]
b) - Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só 

por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o 
juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

Na alegação tecida no requerimento em que relativamente ao acórdão 
em causa vem “arguir da nulidade do decidido”, a ora reclamante conclui, 
expressis verbis, que «há manifesto lapso, e consequente erro no douto 
acórdão merecedor de reforma e concomitante provimento da arguida 
nulidade, com as legais consequências como requer» – cf. a reprodução 
constante do ponto 1.2 supra.

Mas o que logo se vê é que – falando embora «da arguida nulidade» 
e em «arguir da nulidade do decidido» –, a ora reclamante, na verdade, 
não aponta ao acórdão em causa sequer a mais insignificante das nuli-
dades estabelecidas na lei.

Convidada a explicar -se – conforme se deixou anotado supra no ponto 
1.4 – a ora reclamante explicitamente «esclarece que a arguida nulidade 
tem como fundamento (…) o disposto no artigo 669.º, n.º 2, al. b) do 
Código de Processo Civil».

Ora, certamente (mas isso não é manifesto) só por lapso da reclamante 
é que vem apontada ao caso a alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código 
de Processo Civil, porquanto é evidente que o artigo 669.º do Código de 
Processo Civil não trata das “causas de nulidades” da decisão judicial 
– e, por isso, nenhuma nulidade do acórdão pode ser arguida ao abrigo 
deste dispositivo legal.

Ao abrigo da invocada alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de 
Processo Civil, a reclamante poderia (apenas) ter requerido a reforma do 
acórdão, na hipotética suposição de constarem do processo documentos 
ou quaisquer elementos que, por lapso manifesto, não tivessem sido 
tomados em consideração, e que, só por si, implicassem necessariamente 
decisão diversa da proferida.

Vem afirmar a ora reclamante, incongruentemente de resto, que «há 
manifesto lapso, e consequente erro no douto acórdão merecedor de 
reforma e concomitante provimento da arguida nulidade». No entanto, 
é a mesma ora reclamante que não aponta sequer os “documentos” ou 
“elementos” exigidos pela lei, existentes no processo e que não hajam 
sido tomados em consideração, por causa de “lapso manifesto” aquando 
da prolação do acórdão em causa.

Assim sendo, como é, e porque na realidade esses documentos ou 
elementos não existem no processo, manifesta -se indiscutível a impro-
cedência da presente reclamação.

E o que é certo é que – consoante aliás é indubitável e constitui juris-
prudência corrente –, o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do 
Código de Processo Civil, sobre a reforma da decisão judicial, permite 
apenas reparar o lapso manifesto e não o erro de julgamento, sob pena de 
intolerável colisão frontal com o que se determina no artigo 666.º do Có-
digo de Processo Civil a respeito da extinção do poder jurisdicional.

3. Termos em que se acorda indeferir a presente reclamação.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça de 15 unidades de 

conta.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRC. Artigo 57.º do CIRC. Correcção da matéria colectá-
vel. Fundamentação. Artigo 80.º do Código de Processo 
Tributário.

Sumário:

 I — São pressupostos cumulativos da aplicação do ar-
tigo 57.º, n.º 1, do CIRC:

1) Existência de relações especiais entre o contri-
buinte e outra pessoa;

2) Que entre ambos sejam estabelecidas condições 
diferentes das que seriam normalmente acordadas 
entre pessoas independentes;

3) Que tais relações sejam causa adequada das ditas 
condições;

4) Que aquelas conduzam a um lucro apurado diverso 
do que se apuraria na sua ausência.

 II — O direito à fundamentação do acto tributário, ou em 
matéria tributária, constitui hoje uma garantia espe-
cífica dos contribuintes, devendo aquela obedecer aos 
requisitos expressos no artigo 125.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo.

 III — Particularmente ao que concerne à correcção da matéria 
colectável prevista naquele artigo 57.º, há que cumprir 
as exigências postuladas pelo artigo 80.º do CPT.

 IV — A aplicação do coeficiente de correcção monetária ao 
preço de aquisição de acções é manifestamente desade-
quado para aferir o valor de mercado destas, pois não 
permite apurar que «tenham sido estabelecidas relações 
diferentes das que seriam normalmente acordadas entre 
pessoas independentes» — artigo 57.º, n.º 1, do CIRC —, 
e é meio inidóneo para descrever «os termos em que 
normalmente decorrem operações da mesma natureza 
entre pessoas independentes e em idênticas circunstân-
cias» — artigo 80.º, alínea b), do CPT.

Processo n.º 1016/06 -30.
Recorrente: Companhia de Investimentos Alfa Fininter, SGPS, S. A.
Recorrido: Ministro das Finanças.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Companhia de Investimentos Alfa Fininter, SGPS, SA, vem recorrer 
do acórdão do Tribunal Central Administrativo, que negou provimento 
ao recurso contencioso que deduzira contra o despacho do Secretário 
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de Estado dos Assuntos Fiscais, de 6 de Dezembro de 2000, relativo ao 
IRC do exercício de 1995.

Fundamentou -se a decisão em que a Administração Tributária obser-
vou os requisitos exigidos pelo artigo 57.º do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas, já que “demonstrou a existên-
cia de relações especiais entre a recorrente e as empresas do mesmo 
grupo” e “cumpriu o ónus probatório de que as relações especiais entre 
a recorrente e as citadas empresas levaram ao estabelecimento de con-
dições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas 
independentes, conduzindo a que o lucro apurado na contabilidade fosse 
diverso do que se apuraria na ausência dessas relações”.

A recorrente, convidada para o efeito, formulou as seguintes con-
clusões:

A) O douto acórdão recorrido violou o disposto no art. 57° CIRC.
Com efeito,
B) As correcções permitidas por esse normativo dependem da veri-

ficação cumulativa dos seguintes pressupostos:
i) a existência de relações especiais em virtude das quais
ii) se praticaram condições diferentes das que seriam adoptadas entre 

pessoas independentes conduzindo a que
iii) o lucro apurado com base na contabilidade divirja do que se 

apuraria na ausência dessas relações.
C) Os pressupostos das alíneas ii) e iii) supra não se encontram 

verificados, no caso em apreço.
D) A Administração Tributária, na fundamentação das correcções de 

natureza quantitativa não observou o disposto na alínea b) do art 80° do 
Código de Processo Tributário, que ordena se proceda à descrição dos 
termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza 
entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.

E) A Administração Tributária não apurou ou sequer procurou apurar 
o referencial de mercado que é fundamento essencial para a aplicação 
do art. 57° IRC, sem o qual, logicamente, não se pode aferir se a tran-
sacção foi praticada em condições diferentes das que seriam apuradas 
entre partes independentes;

F) Não tendo sido apurado o valor de mercado para a transacção em 
causa não se pode demonstrar que o lucro apurado com base na conta-
bilidade diverge do que se apuraria na ausência de relações especiais;

G) Não se tendo podido apurar por ausência de referencial de mer-
cado mostram preenchidos os pressupostos de aplicação do artigo 57° 
do Código do IRC,

H) O aliás douto Acórdão recorrido limitou -se a acolher o itinerário 
cognitivo constante do Despacho do Senhor Secretário de Estado, omi-
tindo toda e qualquer apreciação da prova produzida pela Recorrente.

I) Ficou claramente demonstrado pela Recorrente nos presentes autos 
que o preço de Pte 490.229.100, que foi o da venda das 9.998 acções da 
NUTLEY é muito superior ao valor desta empresa em 31 de Dezembro 
de 1994.

J) O preço de mercado pelo qual um comprador interessado e inde-
pendente estaria disposto a pagar pelas referidas acções não ultrapassaria 
os Pte 60.000.000.

K) A ser feita qualquer correcção nos termos do art. 57° do CIRC 
seria esta sempre no sentido da redução do preço praticado na operação 
e, consequentemente apurar -se -ia uma menos -valia fiscal maior que a 
declarada.

L) O critério acolhido pelo Decreto -Lei n° 328/88, de 27 de Setem-
bro, para a alienação das participações sociais do Estado, é claramente 
demonstrativo da ilegalidade do critério adoptado no acto tributário e 
mantido pelo Tribunal “a quo”.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e pro-
vado e em consequência ser anulado o despacho recorrido, por violação, 
e anuladas as correcções efectuadas pela Administração Tributária ao 
abrigo do art.º 57.° Código do IRC.

Contra -alegou, em síntese, a recorrida, alegando que existiam “re-
lações especiais entre a recorrente e as empresas envolvidas na opera-
ção”, nos termos dos “elementos expressos no Relatório da Inspecção 
Tributária”; que, em virtude deste facto, “foram estabelecidas condições 
diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas indepen-
dentes”; “que o lucro apurado com base na contabilidade foi diverso do 
que se apuraria na ausência dessas relações”; e que “o método empregue 
pela Administração Fiscal para apurar e determinar o estabelecimento 
de condições diferentes das normalmente acordadas entre empresas 
independentes foi conforme o previsto no artigo 57.º do CIRC”.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso, uma vez que “a recorrente reconhece 
implicitamente ou, no mínimo, não questiona a existência de relações 
especiais entre as sociedades participantes no triângulo no qual se ins-
creveu a operação financeira de aquisição de acções”, sendo que estas 
foram vendidas em 1995 pelo preço da sua aquisição em 1992 e o 
critério utilizado pela Administração Tributária “para a determinação 
dos termos em que aquela operação seria normalmente acordada entre 
pessoas independentes e em idênticas circunstâncias” – actualização do 
valor de aquisição pelos coeficientes de correcção monetária, decorrentes 
dos efeitos da inflação  -, “inscreve -se no domínio da discricionariedade 
técnica (…), sendo insusceptível de controlo jurisdicional (salvo casos 
de manifesta desadequação do critério, determinante de resultados 
flagrantemente desproporcionados)”, já que era impossível “a adopção 
do critério do preço referencial de mercado”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
a) - A recorrente tem como objecto social é a actividade de gestão de 

participações sociais de outras empresas, estando enquadrada para o 
efeito no CAE 832900 (cfr. doc. n° 3 junto com a p.i.);

b) - Por solicitação dos serviços de Justiça Tributária, no âmbito do 
processo de averiguações n° 1/97.4 IDLSB, foram emitidas as ordens de 
serviço n° 23988, 23989 e 23990, de 24/11/97 PAIT 22158, no sentido de 
se proceder à análise externa da Sociedade Companhia de Investimentos 
Alfa Finninter SGPS AS NIPC 502389206 para os exercícios de 1993, 
1994 e 1995  - ibidem;

c) - De acordo com esse relatório, a matéria foi corrigida para efeitos de 
determinação do lucro tributável de IRC do exercício de 1995, resultando 
correcções na importância de esc. 68.632.074$00, propostas ao abrigo 
do artigo 57° do CIRC com os fundamentos seguintes:

1°. - por existirem relações especiais entre a recorrente e as empresas 
envolvidas na operação “Alfa Capital SGPS”, ‘Nutley Investiments, 
Limited” e “Faianças Subtil, SA” em virtude de a recorrente deter nessas 
empresas participações de, respectivamente, 100 %, 99,98 % e 75,35 %, 
havendo a recorrente, em 1995, adquirido à “Nutley Investiments, Limi-
ted” 100 % do capital da “Alfa Capital SGPS”, tendo em contrapartida 
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cedido à “Alfa Capital, SGPS” a “Nutley Investiments, Limited”, onde 
participava em 99,98 %, continuando desta forma a recorrente a deter o 
controlo da “Nutley Investiments, Limited”, de forma indirecta, através 
da “Alfa Capital, SGPS”.

2°. - por se ter verificado que, em consequência de existirem relações 
especiais entre as partes envolvidas na operação nos termos descritos 
em 1°, foram estabelecidas condições diferentes das que seriam normal-
mente acordadas entre pessoas independentes: as acções vendidas em 
1995 foram -no ao preço por que haviam sido adquiridas em 1992. - cfr. 
Relatório junto a fls. 57 e ss e constante do processo instrutor.

d) Consignou -se nesse Relatório do SPIT, de 19 de Março de 1998, 
que “Nos exercícios de 1993 e 1995 a empresa alienou partes de capital 
de empresas por si controladas, a outras empresas também por si contro-
ladas, operações que lhe permitiram determinar menos valias fiscais que 
afectaram significativamente o lucro tributável. Como estas operações 
foram realizadas no âmbito de empresas com relações especiais e não 
alteraram significativamente a estrutura dos investimentos financeiros 
da empresa, não podem, nos termos do artigo 57° do CIRC, ser as me-
nos valias delas resultantes consideradas para determinação do lucro 
tributável, porque as mesmas seriam nulas se tivesse sido praticado pelo 
menos o preço mínimo normal de mercado”.

e) - Na consideração de que o lucro apurado com base na contabilidade 
foi diverso do que se apuraria na ausência dessas relações, a fls. 12 do 
Relatório do SPIT salienta -se que: “..se não se aplicarem os princípios 
estabelecidos no artigo 57° do CIRC a este tipo de operações, abrir -se -á 
uma porta para que os grupos de empresas, nomeadamente as SGPS, 
possam facilmente reduzir a zero a matéria colectável sujeita a IRC, 
bastando -lhes para isso, de dois em dois anos permutarem formalmente 
activos financeiros e, sem que isso, se traduza em qualquer alteração 
objectiva na estrutura operacional do grupo.

É natural que no futuro, uma vez que os coeficientes de desvalori-
zação da moeda tendem a ser menores, esta prática tenha uma menor 
expressão numérica, no entanto como estarão sempre envolvidos valores 
da ordem das centenas de milhar de contos o impacto sobre o IRC será 
sempre significativo.

Cabe finalmente referir que a não aceitação das menos valias fiscais, 
aqui identificadas, para determinação da matéria colectável de IRC, 
deveria estar claramente determinado na lei, visto que não se trata de 
operações tradutoras de qualquer realidade económica”.

f) - Na situação descrita nos pontos antecedentes a Administração 
Fiscal, para apurar e determinar o estabelecimento de condições di-
ferentes das normalmente acordadas entre empresas independentes, o 
preço de mercado foi apurado por consideração do facto de o valor de 
realização das participações ter sido igual ao seu valor de aquisição e de 
o preço mínimo do mercado ser esse valor actualizado pelos coeficientes 
de correcção monetária (correcção dos efeitos da inflação), já que os 
Serviços Fiscais entenderam que alienação em causa “permitiu o cálculo 
de importantes menos -valias fiscais que não só anularam os resultados 
positivos da sua actividade normal, como ainda, permitiram constituir 
uma “reserva” de prejuízos a reportar para anos seguintes e que deste 
modo libertariam a empresa do pagamento de IRC” (...)

E isso porque “Quer FAIANÇAS SUBTIL quer ALFA CAPITAL 
são empresas completamente controladas pela Companhia de Investi-
mentos ALFA FININTER, assim sendo, as operações realizadas entre 

elas são desenvolvidas no quadro de relações especiais visto não serem 
empresas independentes, o que leva a que as condições acordadas entre 
elas sejam diferentes das seriam normalmente acordadas entre pessoas 
independentes”.

“Se as transmissões tivessem sido efectuadas ao preço normal de 
mercado que no mínimo seria igual ao preço de aquisição devidamente 
actualizado pelos coeficientes da correcção monetária, as menos -valias 
resultantes seriam iguais a zero...”. - (cfr. Doc. junto pela Recorrente sob 
o n° 3 e também constante do processo instrutor).

g) - Das correcções ditas em C) a ora recorrente apresentou em 19 de 
Novembro de 1998 recurso hierárquico em que sustentou a total ausência 
de suporte técnico para as correcções efectuadas uma vez que a evolução 
do valor intrínseco e de mercado de uma dada empresa é insusceptível 
de ser aferido pela evolução dos coeficientes de desvalorização de 
determinada moeda  - vd. doc. de fls. 75 e ss.

h) - O recurso hierárquico foi indeferido mediante a apropriação da 
fundamentação vertida na informação de fls. 20 e ss, do seguinte teor:

“(...)
i) Tratando -se de correcções efectuadas ao abrigo do disposto no 

artigo 57° do Código do IRC, importa então analisar se se verificaram 
os requisitos referidos nesta disposição legal:

Das relações especiais
ii) Quanto a este quesito, e de acordo com os elementos expressos 

no relatório da Inspecção Tributária, temos que a fundamentação da 
existência de tais relações especiais está no facto de a “Companhia 
de Investimentos Alfa Finninter, SGPS, SA” (a ora recorrente) deter 
nas empresas envolvidas na operação “Alfa Capital SGPS”, “Nutley 
Investiments, Limited” e “Faianças Subtil, SA”, participações de 100 %, 
99,98 % e 75,35 % respectivamente.

iii) Embora a recorrente alegue que as alienações foram feitas a enti-
dades fora do grupo tal não é verdade, tendo em conta as características 
gerais do sujeito passivo, e o facto de que, em 1995 a empresa “Alfa 
Fininter” (a ora recorrente) adquiriu à “Nutley Investiments, Limited” 
100 % do capital da “Alfa Capital” tendo, em contrapartida cedido à 
“Alfa Capital” a “Nutley Investiments, Limited”, onde participava em 
99,98 %, continuando deste modo a ter o controlo da “Nutley Inves-
timents, Limited”, embora indirectamente através da “Alfa Capital”, 
concluindo -se que se verificam as relações especiais uma vez que elas 
são empresa do grupo.

Das condições diferentes das acordadas entre pessoas independen-
tes

iv) Quanto a este requisito vem a recorrente argumentar que não 
concorda com a determinação para efeitos do valor de mercado do preço 
de aquisição devidamente actualizado pelos coeficientes da correcção 
monetária (tal como fez a inspecção Tributária), uma vez que o valor 
de mercado deveria basear -se no valor contabilístico, referenciando 
para o efeito, o valor do capital próprio do balanço da participada 
cujas acções foram alienadas.

v) Em termos de economia de mercado, sabe -se que uma empresa 
vale pelo seu potencial económico e não apenas em função dos seus 
activos físicos o que quer dizer que haverá sempre que considerar o 
valor dos activos imateriais, tais como, notoriedade de marca, clientela, 
etc., ou seja, com o chamado “goodwill”, donde se conclui que entre 
entidades independentes, as transacções nunca, ou quase nunca, se 
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deviam realizar ao valor contabilístico, mas sim ao valor de mercado 
o “qual só muito excepcionalmente condiz com o valor contabilístico, 
tendo em conta que os capitais próprios estão em regra subavaliados 
e ainda, face à existência dos referidos bens imateriais que nem sequer 
estão registados.

vi) Nesta perspectiva temos que, o método de avaliação utilizado 
pelos Serviços de Inspecção Tributária na determinação do valor dos 
activos financeiros alienados, apenas pretendeu ajustá -los aos valores 
reais à data da transmissão, o que foi feito através da aplicação dos 
coeficientes de desvalorização monetária, publicados anualmente por 
portaria do Ministro das Finanças.

vii) Tratando -se no caso em apreço de acções vendidas em 1995, a 
preços por que haviam sido adquiridas em 1992, torna -se óbvio que 
tal operação apenas se justifica pelo controlo exercido pela requerente 
sobre as intervenientes na operação.

viii) Em nosso entender, o critério utilizado pela I.T., que foi o de ape-
nas corrigir os efeitos da inflação, parece -nos bastante razoável tendo 
em conta que em circunstâncias idênticas é quase improvável que entre 
partes independentes se formalizasse uma operação, que se nos afigura 
estruturada de forma a serem obtidas apenas vantagens fiscais.

ix) Parece -nos por conseguinte provado que entre as intervenientes 
foram estabelecidas condições diversas das que seriam realizadas entre 
entidades independentes.

Do lucro diverso
x) Em resultado da verificação dos quesitos anteriores conclui -se que 

o resultado foi diferente do que se apuraria se não existissem relações 
especiais entre as intervenientes na operação.

Da conclusão
xi) Ou seja, verificam -se todos os requisitos constantes do artigo 57° 

do Código do IRC para que se possa proceder à correcção ora recor-
rida.

xii) Sendo de indeferir o presente recurso hierárquico.
xiii) Para efeitos da determinação do lucro tributável, a correcção 

efectuada na Companhia de Investimentos ALFA FININTER, SGPS, 
SA deve ser considerada negativamente na Alfa Capital SGPS, SA, por 
força do n°4 do artigo 57° do CIRC”.

i) - A recorrente solicitou uma análise que foi elaborada pela MO-
ORE STEPHENS segundo a qual o valor das referidas participações 
se havia desvalorizado substancialmente entre 1992 (data da respectiva 
aquisição) e 1995 (data da sua alienação) - (Doc. junto pela recorrente 
sob o n° 2 a fls. 24 e ss).

j) - Na consideração de que o art. 43° CIRC prevê que “o valor de 
aquisição.... será actualizado mediante aplicação dos coeficientes de 
desvalorização da moeda para o efeito publicados em portaria do Mi-
nistro das Finanças, sempre que à data da realização tenham decorrido 
pelo menos dois anos desde a data da aquisição, sendo o valor dessa 
actualização deduzido para efeitos da determinação do lucro tributável”, 
a avaliação dita em I) para efeitos do enquadramento fiscal, em sede 
de IRC, da venda das acções da NUTLEY INVESTMENTS à ALFA 
CAPITAL, aponta para que, como à data da alienação da participação 
na NUTLEY haviam decorrido três anos, o respectivo valor de aquisição 
foi actualizado mediante a aplicação do coeficiente de 1.14 constante 
da Portaria nº 338/95, de 1 de Abril, que fixou os coeficientes a aplicar 
relativamente ao ano de 1995.

k) - Aplicando tal critério, o valor de aquisição foi assim actualizado 
pela seguinte forma: 490.229.100$00 x 1.14 = 558.861.174$00

L) - Sendo este o valor de aquisição que a recorrente entendeu ser o 
legalmente relevante e o valor necessário de alienação pelo que, não 
obstante se tratar de operação neutra em termos económicos e contabi-
lísticos, apurou a seguinte menos valia fiscal:

490.229.100$00  - 558.861.174$00 =  - 68.632.074$00.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se foi legal, ou não, a correcção da 

matéria colectável efectuada pela Administração Tributária, relativa a 
IRC do exercício de 1995.

O artigo 57.º do CIRC, na redacção em vigor à data, anterior à altera-
ção introduzida pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, dispunha 
que:

1  - A Direcção -Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar as 
correcções que sejam necessárias para a determinação do lucro tributável 
sempre que, em virtude das relações especiais entre o contribuinte e 
outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas condições 
diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas inde-
pendentes, conduzindo a que o lucro apurado com base na contabilidade 
seja diverso do que o que se apuraria na ausência dessas relações.

2  - O disposto no número anterior observar -se -á igualmente sempre 
que o lucro apurado em face da contabilidade relativamente a entidades 
que não tenham sede ou direcção efectiva em território português se 
afaste do que se apuraria se se tratasse de uma empresa distinta e separada 
que exercesse actividades idênticas ou análogas, em condições idênticas 
ou análogas e agindo com total independência.

3  - Também se aplicará o disposto no n.º 1 quanto às pessoas que 
exerçam simultaneamente actividades sujeitas e não sujeitas ao regime 
geral do IRC, quando relativamente a tais actividades se verifiquem 
idênticos desvios.

4  - Quando o disposto no n.º 1 se aplique relativamente a um sujeito 
passivo do IRC por virtude de relações especiais com outro sujeito 
passivo do mesmo imposto ou do IRS, na determinação do lucro tri-
butável deste último serão efectuados os ajustamentos adequados que 
sejam reflexo das correcções feitas na determinação do lucro tributável 
do primeiro.

Ou seja, a DGCI, sempre que tivessem sido estabelecidas condições 
diferentes das que normalmente seriam acordadas entre pessoas inde-
pendentes, poderia corrigir a determinação do lucro tributável nos casos 
em que o lucro apurado com base na contabilidade fosse diverso do que 
o que se apuraria na ausência daquelas relações especiais. Pelo que este 
inciso normativo só será aplicável quando se verifiquem, cumulativa-
mente, os seguintes pressupostos:

1) Existência de relações especiais entre o contribuinte e outra pes-
soa;

2) Que entre ambos sejam estabelecidas condições diferentes das que 
seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes;

3) Que tais relações sejam causa adequada das ditas condições;
4) Que aquelas conduzam a um lucro apurado diverso do que se 

apuraria na sua ausência.
Como se disse já no acórdão de 25 de Setembro de 2002, proferido 

pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, no processo n.º 21.514, “a doutrina e a jurisprudência 
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sempre notaram que a redacção do artigo 57.º em apreço era vaga o 
bastante para gerar dúvidas quanto à verificação dos requisitos exigidos, 
e isso mesmo terá contribuído para a alteração a que já se fez referência, 
introduzida pela lei nº 30 -G/2000, de 29 de Dezembro.

Também essa terá sido a razão por que o legislador sentiu necessidade 
de, quando esteja em causa a aplicação do falado artigo 57º, consagrar 
uma especial exigência em termos de fundamentação”.

É que, apesar do direito à fundamentação se encontrar previsto no 
artigo 21.º do Código de Processo Tributário, o artigo 80.º deste di-
ploma tem como epígrafe “fundamentação das correcções da matéria 
tributável”.

Pelo que para aplicar o regime do dito artigo 57.º, além de se verifi-
car a existência dos seus pressupostos, supra enunciados, tem também 
que se atender ao regime da fundamentação, maxime, no âmbito das 
correcções da matéria tributável.

Dispõe o predito artigo 21.º  - n.º 1  -, do CPT, que “as decisões em 
matéria tributária, que afectem os direitos ou interesses legalmente 
protegidos dos contribuintes conterão os respectivos fundamentos, de 
facto e de direito”.

Tal direito constitui garantia expressa dos contribuintes, nos termos 
do seu artigo 19.º, alínea b).

O conteúdo e os requisitos da fundamentação estão, para o que ora 
interessa, expressos nos artigos 82.º do CPT e 125.º do Código de 
Processo Administrativo, correspondente, no essencial, ao artigo 1.º, 
nos 2 e 3, do Decreto -Lei n.º 256 -A/77, de 17 de Junho – cfr., todavia, 
o artigo 77.º da Lei Geral Tributária.

Pretende -se o reforço das garantias da legalidade administrativa e 
dos direitos individuais dos cidadãos perante a Administração Pública, 
considerando -se que a falta de fundamentação das suas decisões di-
ficulta, muitas vezes, a sua impugnação, graciosa ou contenciosa, ou 
sequer, como expressava o relatório do falado Decreto -Lei, “uma opção 
consciente entre a aceitação da sua legalidade e a justificação de um 
recurso contencioso”.

Exige -se, pois, em geral a fundamentação dos actos administrativos 
 - cfr. artigo 124.º do CPA  - e tributários  - artigo 82.º do CPT.

Aliás, o referido direito, com relação aos actos que afectem direitos ou 
interesses legalmente protegidos, constitui, hoje, princípio constitucio-
nal, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias enunciadas 
no título II da parte 1.ª da Constituição da República  - artigo 268.º.

A fundamentação há -de ser expressa, através duma exposição sucinta 
dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, permitindo 
que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e 
o direito com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando, ao 
administrado ou contribuinte, um conhecimento concreto da motivação 
do acto, ou seja, as razões de facto e de direito que determinaram o órgão 
ou agente a actuar como actuou; e congruente, de modo que a decisão 
constitua conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua 
justificação, envolvendo entre eles um juízo de adequação, não podendo 
existir contradição entre os fundamentos e a decisão.

Podendo consistir em mera declaração de concordância com os fun-
damentos de anterior parecer, informação ou proposta, que, neste caso, 
constituirão parte integrante do respectivo acto (fundamentação por 
adesão ou remissão).

Pelo que, em tal caso, o despacho integra nele próprio o parecer, 
informação ou proposta que, assim, em termos de legalidade, terão de 
satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.

Por outro lado, é equivalente à falta de fundamentação, a adopção de 
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não 
esclareça, concretamente a motivação do acto.

O que tudo constitui jurisprudência e doutrina corrente.
“Importa, pois, que o contribuinte, destinatário da decisão, fique 

minimamente ciente do iter volitivo da administração no que concerne 
à determinação da matéria colectável.

A violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilega-
lidade, fundamento de subsequente anulação em sede de impugnação 
judicial da correspondente liquidação  - artigos 89.º e 120.º, alínea c)” 
 - cfr. ALFREDO DE SOUSA e J. PAIXÃO, Código de Processo Tributário 
Anotado, 2ª edição, p. 165.

E, no ponto e no que ao caso concreto tange, há que chamar à colação 
o predito artigo 80º do mesmo diploma – “fundamentação das correcções 
da matéria tributável”  -, que tem o seguinte teor:

“Sempre que as leis tributárias permitam que a matéria tributável seja 
corrigida com base em relações especiais entre contribuinte e terceiro 
e verificando -se o estabelecimento de condições diferentes das que se 
verificariam sem a existência de tais relações, a fundamentação das 
correcções obedecerá aos seguintes requisitos:

a) Descrição das relações especiais;
b) Descrição dos termos em que normalmente decorrem operações 

da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas cir-
cunstâncias;

c) Descrição e quantificação do montante efectivo que serviu de 
base à correcção.”

Tal normativo mostra bem as precauções com que o legislador rodeou 
tais correcções à matéria colectável, com uma disposição expressa, ati-
nente à fundamentação, para além do dever geral já resultante dos ditos 
artigos 19.º e 21.º, procurando reduzir, ao mínimo, a possibilidade de, a 
coberto daquele artigo 57.º, se operar um poder quase discricionário da 
Administração – cfr. SÁ GOMES, As garantias dos contribuintes, Ciência 
e Técnica Fiscal n.º 371, p. 127 e ss.

Cfr. o acórdão do STA de 6 de Novembro de 1996, recurso 
n.º 20.188.

No caso dos autos, a Administração Tributária procedeu à correcção 
do lucro tributável da recorrente nos anos de 1993 e 1995. Inconformada 
com esta correcção, a recorrente dela interpôs recurso hierárquico, 
atacando apenas nestes autos a correcção de 1995, referente à venda 
da sociedade Nutley Investments Limited – cfr. fls. 76 e 77  -, o qual foi 
indeferido por despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, e contra este despacho interpôs recurso contencioso no TCA.

Pelo que, no presente recurso, este STA apenas se pode pronunciar 
sobre a correcção do lucro tributável referente ao ano de 1995.

Ora, como ficou exposto, no caso de correcção do lucro tributável 
com base em relações especiais entre contribuinte e terceiro, a Admi-
nistração tem que descrever os termos em que normalmente decorrem 
operações da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas 
circunstâncias – artigo 80.º, alínea b), do CPT.

Sendo que o Relatório da Inspecção Tributária se limita a alegar que 
a venda das acções não foi efectuada ao preço de mercado – situação 
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em que normalmente decorre idêntica compra e venda de acções, entre 
pessoas independentes  -: “Se as transmissões tivessem sido efectuadas 
ao preço normal de mercado, que no mínimo seria igual ao preço de 
aquisição devidamente actualizado pelos coeficientes da correcção 
monetária, as menos valias resultantes seriam iguais a zero (…)” – cfr. 
fls. 71 e pontos c), d) e) e f) do probatório.

Ou seja, para a Administração Tributária, as “condições diferentes 
das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes”, 
combinadas “em virtude das relações especiais entre o contribuinte 
e outra pessoa”, consubstanciam -se na não convenção do dito preço 
de mercado que, no caso, foi fixado por referência ao coeficiente de 
correcção monetária.

E é verdade que a compra e venda de acções, entre sujeitos indepen-
dentes, se faz de acordo com o valor de mercado de cada empresa.

Por outro lado, o artigo 57.º, n.º 1, do CIRC, exige que a administração 
tributária demonstre que “tenham sido estabelecidas relações diferentes 
das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes”, 
atribuindo -lhe, assim, o ónus da prova sem, contudo, determinar quais 
os critérios que deveriam ser seguidos.

A administração tributária pode, pois, optar pelo critério que entender 
mais razoável, já que o critério apontado pelo Decreto -Lei n.º 328/88, 
de 27 de Setembro  - o preço base da alienação deve ser estabelecido 
de acordo com uma fórmula que tem em conta o valor da sociedade 
participada –, invocado pela recorrente, não é directamente aplicável, 
pois que é estabelecido para a alienação das participações sociais do 
Estado, que não de particulares.

Como se salienta na decisão recorrida, têm -se considerado três mé-
todos preferenciais para o efeito:

a) comparação com os preços de mercado de plena concorrência;
b) consideração do preço de revenda e do preço de custo acrescido 

de uma margem de lucro;
c) aplicação de outro métodos residuais ou mesmo a combinação 

dos métodos indicados desde que a Administração Fiscal escreva e 
fundamente em que consistiu a manipulação dos preços.

Cfr. SÁ GOMES, ob. cit., e Modelo de Convenção Fiscal sobre o Ren-
dimento e o Património da OCDE.

Trata -se, então, de um poder discricionário atribuído pela lei à ad-
ministração, pelo que só em casos especiais o seu exercício pode ser 
controlado jurisdicionalmente, designadamente por violação de prin-
cípios constitucionais, como o da proporcionalidade, e relativamente a 
aspectos vinculados como a competência, forma, fins do acto e exactidão 
dos respectivos pressupostos de facto e de direito.

No caso, aqueles dois primeiros critérios não eram aplicáveis uma 
vez que as acções não estavam no mercado.

A correcção do lucro tributável operada pela administração parte de 
uma premissa automática de causa -efeito: como “as operações reali-
zadas entre [vendedora e adquirente] são desenvolvidas no quadro de 
relações especiais visto não serem empresas independentes, [… então] 
as condições acordadas entre elas [são] naturalmente diferentes das que 
seriam acordadas entre pessoas independentes”.

Sendo que o critério utilizado para demonstrar esta causalidade foi 
a actualização do preço de aquisição pelos coeficientes da correcção 
monetária – cfr. ponto f) do probatório e fls. 71 dos autos.

Ora, este critério é manifestamente desajustado ao fim (obviar à 
evasão fiscal) que se propõe atingir.

Desde logo, o valor de mercado de uma empresa não se altera, de 
forma homogénea, pelo mero decurso do tempo, isto é, o efeito da 
passagem do tempo não é o mesmo para todas as sociedades: num dado 
período, algumas sociedades aumentam de valor, outras diminuem e 
outras mantêm -no, em virtude de condicionalismos económicos (a oferta, 
a procura, os dividendos…), que são temporais.

Assim, na falta de um valor de mercado referencial das acções, o 
critério a utilizar sempre teria que atender, pelo menos, ao valor da 
empresa, aferido a partir da sua situação económico -financeira, o que 
não sucedeu.

Pelo que tal preço de mercado, calculado através da aplicação do 
coeficiente de correcção monetária, é manifestamente desadequado e 
não permite apurar que “tenham sido estabelecidas relações diferentes 
das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes” 
– artigo 57.º, n.º 1, do CIRC  -, nem é meio idóneo para descrever “os 
termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza 
entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias” – artigo 80.º, 
alínea b), do CPT.

E, assim sendo, não se verificam os requisitos a que aludem o n.º 1 
do artigo 57.º do CIRC e a dita alínea b) do artigo 80.º do CPT, o que 
implica, nos aludidos termos, a ilegalidade do acto de correcção da 
matéria colectável, contenciosamente impugnado.

Termos em que se acorda dar provimento ao recurso, revogar o acór-
dão recorrido e, consequentemente, anular o despacho impugnado e a 
correcção do lucro tributável do exercício de 1995, no montante de 
Esc. 68.632.074$00.

Sem custas.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007.  - Brandão de Pinho (relator)  - Lúcio 

Barbosa – Jorge Lino.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de 
facto.

Sumário:

 I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos 
factos que não foram levados ao probatório é competente 
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo 
e não o Supremo Tribunal Administrativo, independen-
temente do relevo de tais factos na solução jurídica.

 II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da 
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com 
o quid decisum.
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Processo n.º 1027/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Amaro Marques Faria Ribeiro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. AMARO MARQUES FARIA RIBEIRO, devidamente identifi-
cado nos autos, opôs -se, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instân-
cia de Viana do Castelo, a uma execução fiscal que contra ele reverteu.

O Mm. Juiz do TAF de Braga julgou a oposição procedente.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este 

Supremo Tribunal.
Apresentou as pertinentes alegações.
O EPGA junto deste Supremo Tribunal defende que o recurso não 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir uma questão prévia, que tem a ver 

com a eventual incompetência hierárquica deste Supremo Tribunal.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra maté-

ria (vide artºs. 101º e 102º do C. P. Civil, 16º do CPPT, 5º do anterior 
ETAF, aqui aplicável, e 2º e 3º da LPTA), prejudicando, se procedente, 
a apreciação e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no 
recurso.

Vejamos pois.
Dispõe o art. 32º, al. b) do referido ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 

1ª Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de 

direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não 

será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção de Conten-
cioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao disposto 
no art. 41º, 1, al. a) do referido ETAF.

Estão em causa as conclusões 6ª e 7ª das alegações de recurso.
Vejamos então.
São do seguinte teor as conclusões em causa:
“6. Associações que funcionem como empresas, em função de acti-

vidades económicas que desenvolvam, que, como tais, estão sujeitas a 
tributação, cabem no âmbito da aplicação do art. 13º, n. 1, do CPT.

“7. Os administradores de associações que funcionam como empre-
sas… podem ser chamadas à execução, ao abrigo do regime de respon-
sabilidade tributária, previsto nesse mesmo art. 13º, n. 1, como é o caso 
do ora oponente, parte legítima substantiva na execução fiscal”.

Ora, estas conclusões são o corolário de alegações, onde a recorrente 
afirma que a associação (que funciona como empresa) “exerceu activida-
des comerciais/industriais”, por exemplo, “publicidade, vendas/serviços 
prestados no bar”.

Estamos pois perante afirmações de facto que não logram eco no 
probatório da sentença recorrida.

Há assim efectivamente matéria de facto a apreciar no recurso.

Do exposto, é legítimo pois concluir -se que o recurso versa também 
matéria de facto.

E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo quid 
disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela matéria de 
facto. E isto independentemente dessas questões de facto serem ou não 
relevantes para a solução jurídica da causa. É que o Tribunal ad quem 
define primeiro a sua competência em face das conclusões das alegações, 
e, só depois de definida a sua competência é que, se competente, avança 
para a solução da questão que lhe é posta.

Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não é este 
Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o Tribunal 
Central Administrativo–Norte, face aos normativos legais atrás citados.

3. Face ao exposto, julga -se este Supremo Tribunal incompetente, 
em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso interposto 
pela Fazenda Pública.

Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Reposição pecuniária. Decisão administrativa. Meio de im-
pugnação.

Sumário:

 I — Só quando a lei não assegure meio judicial de impug-
nação ou recurso contra o acto de liquidação é que a 
oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento 
a concreta ilegalidade da liquidação da dívida exe-
quenda — de harmonia com o disposto na alínea h) do 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

 II — A lei assegura «meio judicial de impugnação ou re-
curso» contra a liquidação da obrigação de reposição de 
quantia determinada, a pagar em prazo certo sob pena 
de desencadeamento de execução fiscal, em resultado 
de decisão administrativa de rescisão de contrato de 
incentivos financeiros.

Processo n.º 1047/06.30.
Recorrente: Basílio Manuel Caravela Cunha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
1.1 Basílio Manuel Caravela Cunha vem interpor recurso da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 6 -5 -2005, em que, «por 
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não provada, se nega provimento» à presente oposição à execução fiscal 
– cf. fls. 123 e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 159 a 162.

1. Na douta decisão recorrida entendeu -se que em sede de oposição 
fiscal não se pode conhecer da legalidade em concreto da dívida e demais 
questões que estiveram na origem da rescisão contratual, negando assim 
provimento à oposição por não provada.

2. Salvo o modesto entendimento, entende o recorrente que não assiste 
razão a Mmo. Juiz a quo.

3. O título executivo, nos presentes autos, é uma certidão de dívida 
emitida pela Comissão de Coordenação da Região do Norte.

4. O recorrente apenas teve acesso à referida certidão de dívida extra-
ída pela Comissão de Coordenação da Região de Norte, quando recebeu 
a citação da Direcção de Finanças de Viana do Castelo, no qual lhe foi 
conferido o direito de deduzir oposição fiscal, requerer o pagamento 
em prestações ou efectuar dação em pagamento, conforme documento 
que se encontra junto aos autos a fls..

5. O acto da liquidação, in casu, consiste na extracção da certidão de 
dívida pela Comissão de Coordenação da Região do Norte a confirmar 
a existência da dívida (nessa Linha de pensamento, vid Alberto Xavier 
in “Em conceito e Natureza do Acto Tributário” pag. 64 -65).

6. O recorrente não foi notificado de qualquer acto de liquidação 
pela Administração Tributária ou qualquer entidade administrativa, 
a não ser aquando da citação para deduzir oposição à execução fiscal 
dos presentes autos.

7. Ao processo executivo instaurado pela Repartição de Finanças de 
Viana do Castelo, não existiu qualquer fase administrativa prévia, em 
que é feita a liquidação da dívida exequenda, e o interessado é notificado 
para a impugnar recorrendo aos meios administrativos e contenciosos 
previstos na lei dentro dos prazos legais, designadamente apresentar 
reclamação graciosa, recorrer e impugnar judicialmente.

8. Assim, a oposição fiscal deduzida pelo recorrente era o único 
meio processual que ao recorrente foi facultado e conferido para aferir 
e discutir a legalidade em concreto da dívida exequenda dos presentes 
autos e demais questões que estiveram na origem da rescisão do contrato 
de incentivos em causa.

9. Pelo que, o Mmo. Juiz a quo, salvo o devido respeito, deveria ter 
conhecido da legalidade em concreto da dívida na oposição fiscal, de 
harmonia com o preceituado na alínea h) do artigo 204º do C.P.P.T.

10. A alínea h) do artigo 204º do C.P.P. constitui uma disposição 
com carácter residual em que são enquadráveis todas as situações não 
previstas nas outras alíneas do mesmo número, abrangendo quaisquer 
factos extintivos ou modificativos da dívida exequenda ou que afecta 
a sua exigibilidade.

11. O contrato de Concessão de Incentivo dos presentes autos rege -se 
pelo R.C.M. 154/96 de 17/09, preceituando o artigo 18° do referido 
diploma legal o seguinte:

1 - “As decisões das Comissões Regionais de Selecção são passíveis 
de reclamação para os Ministros de Equipamento, do Planeamento e da 
Administração do Território e para a Qualificação e o Emprego no prazo 
de quinze dias úteis a contar da notificação da respectiva homologação, 
de acordo com o nº 7, alínea a) do artigo 17°.

2 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 17° é pas-
sível de reclamação para a Coordenação Nacional no prazo de 15 dias 
úteis a contar da data do conhecimento.

3 - A reclamação prevista nos números anteriores deve ser decidida 
no prazo de 30 dias úteis.

4 - Podem ainda ser objecto de recurso hierárquico todos os actos 
administrativos, de acordo com o Código de Procedimento Adminis-
trativo”.

12. De harmonia com o referido preceito legal, o oponente apenas 
dispunha do direito de reclamar nos termos do nº 1, uma vez que o oficio 
nº 1604 da Comissão de Coordenação da Região do Norte, constitui 
uma comunicação de rescisão contratual e não um acto administrativo, 
não podendo assim recorrer hierarquicamente dessa decisão.

13. Pelo que, in casu, a lei aplicável não prevê meio de impugnação 
contenciosa.

14. Sendo certo que, nos casos em que a lei não assegura meios de 
impugnação dos actos de liquidação, encontram -se abrangidas as situa-
ções em que é extraída uma certidão de dívida perante mera constatação 
de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou 
tributário prévio, definidor da obrigação  - caso dos presentes autos.

15. No ofício nº 1604 da Comissão de Coordenação da Região do 
Norte onde é comunicada a decisão da rescisão de Coordenação da Re-
gião do Norte junto a fls. 86 a 91 dos autos consta no último parágrafo o 
seguinte: “Desta decisão, poderá V. Exa. reclamar e/ou recorrer, atento 
o disposto no artigo 18° da referida RCM. Se a verba em causa não 
for devolvida no prazo estabelecido será desencadeada a competente 
execução fiscal, bem como a participação dos factos ao Ministério 
Público que procederá à abertura de inquérito quanto à prática do 
crime previsto no artigo 37º nº 1 do Decreto -Lei 28/84 de 20/01.”

16. Mesmo que se entenda que a decisão proferida pela Comissão 
de Coordenação do Norte consubstancia um acto administrativo, ao 
recorrente/oponente apenas foi conferido o direito de recorrer hierar-
quicamente e não contenciosamente, ou seja, judicialmente.

17. Acresce que, no oficio da Comissão de Coordenação da Região 
do Norte foi concedido ao recorrente o prazo de 60 dias após a recep-
ção da notificação, repor a quantia de 24.012,68 Euros, sob pena de 
desencadeamento de execução fiscal.

18. Assim, não podia ser utilizado o processo de impugnação judicial, 
pois que, o prazo para o seu exercício começava e começa a correr na 
sequência do prazo para pagamento voluntário, subsequente ao acto 
da liquidação, nos termos do preceituado no artigo 102º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.

19. Por isso, o acto a impugnar será forçosamente, posterior ao termo 
do pagamento voluntário da dívida, não prevendo a lei qualquer outro 
meio para a sua impugnação contenciosa a não ser quando o sujeito 
passivo é notificado da certidão de dívida (acto da liquidação), que 
neste caso, fez parte integrante da citação efectuada pela Direcção de 
Finanças para deduzir oposição à execução, por esta razão, terá que 
se reconhecer forçosamente que é a oposição fiscal o meio adequado 
para impugnar a legalidade em concreto da dívida.

20. Caso análogo ao dos presentes autos é o das dívidas de contri-
buições ao Instituto da Segurança Social e ao Instituto de Emprego, em 
que estas entidades emitem a certidão de dívida, entregam -na à Repar-
tição de Finanças e o sujeito passivo é citado para deduzir oposição à 
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execução, discutindo -se em fase de processo executivo a liquidação em 
concreto da dívida, em que também, a lei não assegura meios de impug-
nação do acto da liquidação, a não ser na oposição à execução.

21. Mas, mesmo que se considere que estejamos perante uma situ-
ação em que a lei tenha previsto a impugnação contenciosa e judicial 
 - entendimento sufragado pelo o Mmo. Juiz a quo  - esse meio não foi 
posto à disposição do sujeito passivo/recorrente, uma vez que foi omitida 
na decisão, ou seja, na comunicação da rescisão do contrato, junto a 
fls. 86 a 91 dos autos.

22. Estamos, assim, perante um caso de uma omissão de um acto 
imposto por lei, necessário para assegurar a eficácia do acto (artigos 
36° nº 1 do C.P.P.T e 77° nº 6 da Lei Geral Tributária), enquadrando -se 
assim, esta situação na alínea h) do artigo 204° do C.P.P.T.

23. Nos casos em que existe falta da notificação de que o sujeito 
passivo daquela decisão podia impugnar contenciosa ou judicialmente, 
a execução deve ser extinta por inexigibilidade da dívida, que é conse-
quência da ineficácia do acto que a define.

24. Face a todo o exposto, no douto despacho recorrido dever -se -ia 
ter conhecido da legalidade em concreto da dívida exequenda, nos 
termos da alínea h) do artigo 204° do C.P.P.T., procedendo à produção 
de prova, mediante os documentos juntos pelo recorrente e inquirindo 
as testemunhas, para decidir face à prova que se viesse a produzir.

25. A decisão proferida pelo Tribunal a quo deve ser revogada, e 
substituída por outra que tome conhecimento da oposição, ordenando-
-se o prosseguimento dos autos com a produção de prova para que seja 
proferida decisão de mérito, por ter violado o disposto nos artigos 204, 
nº 1 alínea h), 36° nº 1 do C.P.P.T., e 77° nº 6 da lei Geral Tributária.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 172 e 173.
Âmbito do recurso: sentença que negou provimento à oposição por 

não ter sido alegado nenhum dos fundamentos admitidos pelo artº 204º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Alega o recorrente Basílio Manuel Caravela Cunha que a oposição 
fiscal deduzida era o único meio processual que lhe foi facultado para 
aferir discutir da legalidade em concreto da dívida exequenda e demais 
questões que estiveram na origem da rescisão do contrato de incentivos 
em causa.

Fundamentação:
A nosso ver o presente recurso não merece provimento
Com efeito, e como resulta de uma análise rápida da materialidade 

descrita na petição inicial, os fundamentos ali invocados reconduzem -se 
à ilegalidade concreta e relativa da dívida exequenda.

Ora dispõe o art.º 204º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, que só pode servir de fundamento de oposição à execução 
fiscal a ilegalidade abstracta, que não concreta, da dívida exequenda.

Como refere Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário, anotado, 4ª edição, pag. 872, a ilegalidade abstracta não 
reside «directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, 
mas reside na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a 
existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada 
nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado.

Cabem aqui todos os casos de actos que aplicam normas que vio-
lam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas 

constitucionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em 
Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário quando é 
feita aplicação de normas regulamentares.

A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende 
do acto que faz a sua aplicação em concreto».

O legislador admitiu porém uma excepção a este princípio, permitindo 
a discussão da ilegalidade concreta da dívida exequenda nos termos 
estritos que constituem o fundamento da al.h) do artº 204º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

Assim, e de acordo com a referida alínea, a ilegalidade concreta da 
dívida exequenda poderá constituir fundamento de oposição «sempre 
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra 
o acto de liquidação».

Não é porém esse o caso subjudice, já que, como se sublinha na de-
cisão recorrida e resulta dos autos a fls. 88, o recorrente foi notificado 
da decisão sobre a rescisão do contrato de concessão de incentivos 
financeiros e nomeadamente que dela poderia recorrer ao abrigo do 
disposto no artº 18 da Resolução do Conselho de Ministros n.º154/96, 
de 17.9.

Ora o ofício através do qual o Presidente da CCRN informa o interes-
sado da deliberação de rescisão de um contrato de incentivos financei-
ros do RIME (Regime de Incentivos às Microempresas), por violação 
de clausulas contratuais, integra a prática de um acto administrativo 
passível de recurso hierárquico necessário (cf. nomeadamente artº 18, 
nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/96 e artº 1º nº 2 
do DL 260/89, de 17/0) e, subsequentemente, passível de impugnação 
administrativa.

Daí que não proceda o argumento do recorrente no sentido de que a 
oposição fiscal deduzida era o único meio processual que lhe foi facul-
tado para aferir discutir da legalidade em concreto da dívida exequenda 
e demais questões que estiveram na origem da rescisão do contrato de 
incentivos em causa.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser 
julgado improcedente, confirmando -se o julgado recorrido.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão essencial que aqui se coloca é a de 
saber se a sentença recorrida deveria ter conhecido, ou não, como diz o 
recorrente, «da legalidade em concreto da dívida exequenda, nos termos 
da alínea h) do artigo 204° do C.P.P.T.».

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. fls. 124 e 125.

1. Em 21/04/1999, o Oponente celebrou com a «Comissão de Co-
ordenação da Região Norte» um contrato de concessão de incentivos 
financeiros, no âmbito do regime dos incentivos às micro -empresas;

2. Em 19/02/2003, o Oponente foi notificado da decisão sobre a 
rescisão do contrato supra referido segundo a qual devia repor a quantia 
de € 24.012,68, no prazo de 60 dias após a recepção da notificação, sob 
pena de desencadeamento de execução fiscal e participação ao Ministério 
Público (documento de fls. 86 a 91 dos autos);

3. O Oponente foi citado a 26/09/2003 no âmbito da execução fiscal, 
para deduzir oposição, requerer o pagamento em prestações ou efectuar 
dação em pagamento;
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4. Em 24/10/2003, foi interposta a Petição Inicial que originou a 
presente Oposição.

2.2 Consoante é jurisprudência corrente e pacífica, a oposição à exe-
cução fiscal só é permitida nas hipóteses e com os estritos fundamentos 
previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário – cf. também o artigo 286.º do Código de Processo Tributá-
rio, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e 
Impostos. Mas, embora legalmente tipificados, os fundamentos -tipo de 
oposição à execução fiscal não constituem tipos fechados, e sim tipos 
abertos, onde, em área de defesa dos administrados, não se adequam 
os rigorosos princípios da taxatividade e do exclusivismo, que mais se 
apropriam a uma tipificação concernente à incriminação penal e também 
de certo modo à sujeição a tributação.

Em processo executivo, mormente na espécie de oposição à execu-
ção fiscal, atendendo ao carácter especial e sumário deste instrumento 
processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da 
liquidação da quantia exequenda – cf. o disposto no artigo 204.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário [e também nos arti-
gos 236.º e 286.º, n.º 1, alínea h), do Código de Processo Tributário, e 
nas alíneas a) e g) do artigo 176.º, e artigo 145.º do Código de Processo 
das Contribuições e Impostos].

Na realidade, o processo de oposição tem por escopo essencial o ata-
que (global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção da execução, 
ou absolvição do executado da instância executiva, pela demonstração 
do infundado da pretensão do exequente em face dos fundamentos 
limitados do artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e 
Impostos – cf. Laurentino Araújo, Processo de Execução Fiscal, 1968, 
p. 257 e ss.; e, correspondentemente, os termos do artigo 286.º do Có-
digo de Processo Tributário, também do artigo 204.º do actual Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

A ilegalidade concreta da liquidação da dívida exequenda não pode, 
pois, em regra, servir de fundamento de oposição à execução fiscal.

A proibição de a ilegalidade concreta da liquidação servir de fun-
damento à oposição funciona qualquer que tenha sido a entidade que 
procedeu a essa liquidação. A impossibilidade da apreciação, em sede 
de oposição, da ilegalidade concreta da liquidação da dívida vale, as-
sim, também para as execuções fiscais de dívidas a organismos ou 
departamentos não dependentes da Direcção -Geral das Contribuições 
e Impostos, de natureza fiscal ou não – cf. Alfredo de Sousa, e Silva 
Paixão, nota 8. ao artigo 286.º do Código de Processo Tributário Co-
mentado e Anotado, 3.ª edição; e notas 7. e 8. ao artigo 176.º do Código 
de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª 
edição, dos mesmos autores.

É, no entanto, pacífico também que a oposição poderá ter por funda-
mento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a 
lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto 
de liquidação – cf. o disposto na alínea h) do artigo 204.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário [o mesmo se podendo entender 
que valia já no domínio do anterior regime; cf. a alínea g) do n.º 1 do 
artigo 286.º do Código de Processo Tributário; e nota 16. ao artigo 176.º 
do Código de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e 
Anotado, 2.ª edição, de Alfredo de Sousa, e Silva Paixão].

2.3 No caso sub judicio, o oponente, ora recorrente, pretende que «no 
douto despacho recorrido dever -se -ia ter conhecido da legalidade em 

concreto da dívida exequenda, nos termos da alínea h) do artigo 204° 
do C.P.P.T.».

Mas está provado, consoante, de resto se assenta no n.º 2 do probató-
rio, que «Em 19/02/2003, o Oponente foi notificado da decisão sobre a 
rescisão do contrato supra referido segundo a qual devia repor a quantia 
de € 24.012,68, no prazo de 60 dias após a recepção da notificação, sob 
pena de desencadeamento de execução fiscal e participação ao Ministério 
Público (documento de fls. 86 a 91 dos autos)».

Aliás, é o próprio oponente, ora recorrente, que na conclusão 15. da 
alegação deste recurso diz expressamente que «No ofício nº 1604 da 
Comissão de Coordenação da Região do Norte onde é comunicada a 
decisão da rescisão de Coordenação da Região do Norte junto a fls. 86 
a 91 dos autos consta no último parágrafo o seguinte: “Desta decisão, 
poderá V. Exa. reclamar e/ou recorrer, atento o disposto no artigo 18° 
da referida RCM. Se a verba em causa não for devolvida no prazo esta-
belecido será desencadeada a competente execução fiscal, bem como a 
participação dos factos ao Ministério Público que procederá à abertura 
de inquérito quanto à prática do crime previsto no artigo 37º nº 1 do 
Decreto -Lei 28/84 de 20/01.”».

E o Ministério Público neste Tribunal – na esteira, de resto, do acór-
dão da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 -7 -2004, 
proferido no recurso n.º 47742 – é de parecer, além do mais, que «o 
ofício através do qual o Presidente da CCRN informa o interessado 
da deliberação de rescisão de um contrato de incentivos financeiros 
do RIME (Regime de Incentivos às Micro empresas), por violação 
de cláusulas contratuais, integra a prática de um acto administrativo 
passível de recurso hierárquico necessário (cf. nomeadamente art. 18, 
nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/96 e art. 1º n.º 2 
do DL 260/89, de 17/0) e, subsequentemente, passível de impugnação 
administrativa».

Por isso, estamos inteiramente de acordo com a sentença recorrida, 
quando, a seu modo, nela se escreve que «o Oponente foi expressamente 
notificado da decisão de resolução contratual, com a cominação de que 
se não repusesse a verba em causa seria instaurada execução fiscal»; e 
que, «a Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), previa 
o designado Recurso Contencioso para os actos administrativos (arti-
gos 24° e seguintes) e a figura processual das Acções sobre Contratos 
administrativos (artigos 71 ° e 72°); pelo que «desta forma, o Oponente 
tinha meios jurisdicionais próprios para reagir contra a decisão de re-
solução contratual, local indicado para discutir todas as questões que 
agora aqui vem alegadas».

Como assim, impõe -se concluir que – ao contrário do que apetece ao 
oponente, ora recorrente –, neste caso, a lei assegura meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação; e, assim, a oposição 
à execução fiscal em relação à respectiva dívida não poderá ter por fun-
damento a ilegalidade concreta da liquidação da dívida exequenda.

Por conseguinte – e em resposta já ao thema decidendum –, diremos 
que a sentença recorrida não deveria ter conhecido, como não conheceu, 
«da legalidade em concreto da dívida exequenda, nos termos da alínea 
h) do artigo 204° do C.P.P.T.».

Pelo que, tendo decidido neste pendor, deve ser confirmada a sen-
tença recorrida.

E, então, podemos assentar com segurança que só quando a lei não 
assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liqui-
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dação é que a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a 
concreta ilegalidade da liquidação da dívida exequenda – de harmonia 
com o disposto na alínea h) do artigo 204.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

A lei assegura “meio judicial de impugnação ou recurso” contra a 
liquidação da obrigação de reposição de quantia determinada, a pagar 
em prazo certo sob pena de desencadeamento de execução fiscal, em 
resultado de decisão administrativa de rescisão de contrato de incen-
tivos financeiros.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de um sexto.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.
Processo n.º 1075/05 -30.
Recorrente: José Manuel Bais Rossa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – José Manuel Baía Rossa, melhor identificado nos autos, notificado 
do acórdão de fls. 447 e segs., vem requerer a reforma do mesmo, por 
ter ocorrido lapso manifesto, já que constam do processo documentos e 
elementos que, só por si, implicam decisão diversa da proferida quanto 
à verificação da figura jurídica do “justo impedimento”, que não foram 
tomados em consideração.

Em síntese, alega que, “como resulta da matéria de facto dada como 
provada em primeira instância, o período de convalescença do impug-
nante não findou em 9 de Fevereiro de 1998.

Na verdade, dos elementos constantes do processo extrai -se, com 
mediana clareza, que a convalescença decorrente da intervenção cirúr-
gica e do programa de desintoxicação prosseguiu após 98.02.09 em casa 
do impugnante com acompanhamento médico e auxiliar e que durante 
o período de convalescença, ao longo do mês de Fevereiro e durante 
período indeterminado, o impugnante esteve também física, psicoló-
gica e intelectualmente impedido de diligenciar pela apresentação da 
reclamação, tendo esta sido deduzida logo que este estado impeditivo 
cessou, no final do mês de Fevereiro”.

Deste modo, conclui ter havido erro no decido no acórdão, merecedor 
de reforma, como requer.

Notificada a Fazenda Pública, nos termos do artº 670º, nº 1 do CPC, 
nada disse.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto, tendo tido visa do processo, não 
emitiu parecer, pelas razões que aponta a fls. 473.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Nos termos do disposto nas disposições combinadas dos artºs 669º, 

nº 2, al. b) e 716º do CPC, é lícito às partes o pedido de reforma do acór-
dão quando “constem do processo documentos ou quaisquer elementos 
que, só por si, implique necessariamente decisão diversa da proferida 
e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração”.

Não nos dá o legislador um conceito de “lapso manifesto”.
No entanto, tem a doutrina e a jurisprudência vindo a entender que 

ocorre “lapso manifesto” “quando o juiz aplique uma norma revo-
gada, omita aplicar norma existente, qualifique os factos com ofensa 
de conceitos ou princípios elementares de direito, não repare que está 
feita a prova documental de certo facto ou de outro modo incorra em 
erro grosseiro que determine a decisão por ele tomada” (Prof. Lebre de 
Freitas e outros, in CPC anotado, vol. II, pág. 674).

O lapso manifesto, tal como se afirmou no Acórdão do STA de 30/4/03, 
in rec. n.º 12/02, é “o erro palmar, evidente, patente ou manifesto”.

3 – Feitas estas considerações e como vimos supra, no caso em apreço, 
alega o requerente que, ao contrário do afirmado no aresto reformando, 
o período da sua convalescença cessou, não em 9/2/98, mas, pelo con-
trário, prosseguiu em sua casa ao longo do mês de Fevereiro e, durante 
período indeterminado, esteve física, psicológica e intelectualmente 
impedido de apresentar a reclamação em causa, sendo certo que esse 
estado impeditivo só cessou no final do mês de Fevereiro, altura em que 
deduziu logo a referida reclamação, como, aliás, resulta das ilações de 
facto tiradas pelo Mmº Juiz da 1ª instância.

Não tem, porém, razão o requerente, como passaremos a demons-
trar.

Na verdade, mesmo a considerar -se os elementos que constam dos 
pontos 3 e 4 da sentença proferida na 1ª instância e que houve um período 
indeterminado, posterior a 9/2/98, mas durante este mês de Fevereiro, em 
que o requerente esteve também incapacitado, o certo é que, desse facto, 
não resultava, necessariamente, decisão diversa da que foi proferida no 
aresto reformando, como o exige o artº 669º, nº 2, al. b) do CPC.

Com efeito, ignorando -se, como se ignora, qual foi a duração desse 
“período indeterminado”, este Tribunal não poderia “reconhecer que a 
parte se apresentou a requerer” a reclamação logo que cessou o justo 
impedimento, como o exige o artº 146º, nº 2 do CPC.

Isto é, não bastando a ponderação da existência de um período indeter-
minado para dar como demonstrado que o requerimento da reclamação 
foi apresentado logo que cessou o justo impedimento, não poderia 
proferir -se decisão diversa daquela que foi proferida, sendo certo que 
os únicos elementos que possuímos, com evidente grau de certeza, são 
os de que o requerente teve alta para convalescença em 9/2/98 e que no 
dia 23/2/98 apresentou a citada reclamação.

Aliás e como resulta do disposto no predito artº 146º, nº 2, o ónus da 
prova de que essa reclamação foi apresentada logo que cessou o justo 
impedimento sempre caberia ao requerente, uma vez que ao Tribunal 
apenas se exige que reconheça, positivamente, que a parte se apresen-
tou a requerer a reclamação no momento imediato àquele em que este 
cessou.

Daí que não se verifique qualquer lapso e muito menos manifesto, 
naquele segmento do acórdão a esse respeito, merecedor de reforma.
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4 – Nestes termos, acorda -se em indeferir o presente pedido de re-
forma do acórdão.

Custas pelo requerente, fixando -se a taxa de justiça em € 99.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Prescrição. Contagem do prazo. Interrupção. Suspensão.
Caducidade da garantia.

Sumário:

 I — O prazo prescricional não se suspende em consequência 
da suspensão do processo de execução devido a presta-
ção de garantia.

 II — Na determinação da indemnização prevista no ar-
tigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, os «encargos suportados» com a prestação 
da garantia são contabilizados até à declaração da sua 
caducidade, e não a partir deste momento.

Processo n.º 1086/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mendal — Mendes de Almeida, Comércio e Indústria, 

Máquinas e Equipamentos, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer do acórdão do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Lisboa que julgou extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide, dada a prescrição da obrigação tributária em causa 
(liquidação adicional de IRC do exercício de 1992).

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. A suspensão do processo de execução terá que ser acompanhada 

pela suspensão do prazo de prescrição.
2. O prazo para o credor da dívida tributária exigir esse crédito deve 

estar ligado à possibilidade de o mesmo o poder efectivamente exigir, 
pois só assim se dará cumprimento aos princípios da justiça, da equi-
dade e da igualdade das partes, assegurando um desejável equilíbrio 
de interesses e direitos.

3. De resto, representando a prescrição uma sanção à negligência do 
titular do crédito, sanção que o impossibilita de exigir judicialmente a 
prestação, não há já razão para penalizar o credor, pela sua inércia ou 
negligência, se ainda dentro do prazo de prescrição aquele veio exigir 
o seu direito.

4. Não nos parecendo que o facto de não existir expressamente no 
CPT uma norma semelhante à constante no n.º 3 do artigo 49.º da LGT 
ponha em causa este entendimento, na medida em que esta norma tem 
claramente um carácter interpretativo, já que é requisito da contagem 
do prazo de prescrição a exigibilidade da dívida, que se suspende nas 
circunstâncias descritas nessa norma.

5. Tendo o legislador entendido como admissível e razoável a pres-
tação da garantia, e os inerentes encargos, durante um ou três anos, 
conforme as situações em causa, só relativamente aos encargos poste-
riores a esse espaço temporal é que esse mesmo legislador pretendeu 
indemnizar.

6. Estando salvaguardada a possibilidade de indemnizar todos os 
encargos, incluindo os anteriores à caducidade da garantia, com o re-
gime do artigo 53.º da LGT, para as situações em que as garantias são 
indevidas, que são as que justificam este regime.

7. A decisão ora recorrida é propícia a situações de injustiça rela-
tiva.

8. Este entendimento é o que melhor se coaduna com os critérios de 
justiça e razoabilidade.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão 
recorrida ser revogada e substituída por outra que declare a impugnação 
judicial improcedente.

Por sua vez, contra -alegou a recorrida:
i) A lei aplicável ao caso “sub judice” é o artigo 34.º do Código de 

Processo Tributário;
ii) Somando o tempo decorrido até à instauração da impugnação com 

aquele que decorre após a sua paragem por mais de um ano por facto não 
imputável ao contribuinte, a prescrição ocorre em 01/12/2004.

iii) A lei não prevê, nem tinha de prever, a suspensão do processo 
de execução como facto determinante da suspensão do prazo de pres-
crição.

iv) O legislador pretendeu que a indemnização pela prestação de 
garantia abranja o período compreendido desde a sua prestação.

v) Esta interpretação da lei (artigo 183.º -A do CPPT) resulta da sua 
letra, e

vi) da sua “ratio”, dado que a indemnização tem como pressuposto 
um “garantia” ilegal, por desnecessária, desde o início.

Pelo que a douta sentença recorrida deve ser mantida com todas as 
consequências legais.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso, dado que “no caso sub judicio verificou-
-se a prescrição das obrigações tributárias emergentes da liquidação 
impugnada (IRC exercício de 1992)” e que a indemnização pelos en-
cargos suportados com garantia caducada não se conta, “como pretende 
a recorrente, desde o termo do prazo de caducidade de três anos após a 
apresentação da impugnação judicial”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1. Em 9/4/98 foi deduzida a presente impugnação judicial na repar-

tição de finanças do 6.º bairro fiscal de Lisboa referente à liquidação 
de IRC de 1992.

2. Em 20/6/2001 foi lavrada a informação de fls. 728, tendo o processo 
sido recebido no então Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa 
em 15/10/2001.
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3. Em 17/6/98 foi instaurado o processo executivo n.º 3123 -98/ 
1013122.

4. Em 26/8/98 foi apresentada garantia bancária para suspender a 
execução.

5. Por despacho de 3/10/2005 proferido nos autos de impugnação foi 
verificada a caducidade da garantia com efeitos a 5/7/2004.

Vejamos, pois:
I. QUANTO AO MODO DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO:
A obrigação tributária em crise respeita a IRC, exercício de 1992, 

pelo que é aplicável o artigo 34.º do Código de Processo Tributário que 
entrou em vigor em 1 de Julho de 1991.

Dispunha o dito artigo 34.º:
“1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se 

outro mais curto estiver fixado na lei.
2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele 

em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.
3. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração 

da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o 
processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante 
mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.”

Ora, nos termos deste n.º 2, “o prazo de prescrição conta -se desde o 
início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário”, 
ou seja, dizendo a dívida respeito ao ano de 1992, o prazo de prescrição 
começou a correr em 1 de Janeiro de 1993.

Todavia, com a dedução da impugnação em 9 de Abril de 1998 – cfr. 
Ponto 1 do probatório –, interrompeu -se o prazo de prescrição – dito 
artigo 34.º, n.º 3, primeira parte.

Entretanto, no período compreendido entre a dedução da impugnação 
e a elaboração da informação de fls. 728 dos autos realizada em 20 de 
Junho de 2001, a impugnação esteve parada, por facto não imputável 
ao contribuinte – cfr. Ponto 2 do probatório e segunda parte do segundo 
capítulo das alegações da recorrente.

Assim, desde 1 de Janeiro de 1993 a 9 de Abril de 1998 decorreram 
5 anos, 3 meses e 8 dias, retomando -se a contagem do prazo em 9 de 
Abril de 1999 – cfr. Artigo 34.º, n.º 3, segunda parte, do CPT.

Contudo, em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a Lei Geral Tri-
butária que diminuiu, por força do seu artigo 48.º, n.º 1, o prazo de 
prescrição das dívidas tributárias para 8 anos.

Consequentemente, verificou -se uma sucessão de leis no tempo no 
que respeita ao seu prazo de prescrição.

E, para saber qual a lei aplicável, há que convocar o artigo 297.º, n.º 1, 
do Código Civil que dispõe que “a lei que estabelecer, para qualquer 
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também 
aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta 
a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.

Isto é: se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na 
lei antiga, então:

 - Se segundo a lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado pela lei 
nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei antiga; mas

 - Se segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, 
a lei nova é aplicável aos prazos que já estiverem em curso, sendo que 
o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei.

O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do 
legislador – reduzir o prazo –, sem operar qualquer efeito retroactivo.

No caso dos autos, a lei nova veio diminuir o prazo de prescrição de 
10 para 8 anos e, à data da sua entrada em vigor, segundo a lei antiga 
tinham já decorrido, nos preditos termos, 5 anos, 3 meses e 8 dias.

Pelo que, para a lei antiga, faltava menos tempo (4 anos, 8 meses e 
22 dias, resultado da diferença entre o prazo de 10 anos e o prazo já 
decorrido), do que o fixado pela lei nova – os ditos 8 anos –, para o 
prazo preposicional se completar. E, assim sendo, nos preditos termos 
do artigo 297.º do CC, é aplicável o prazo previsto no CPT.

Tendo decorrido 5 anos, 3 meses e 8 dias até à data da autuação da 
impugnação, há que contar 4 anos, 8 meses e 22 dias a partir da cessação 
do efeito interruptivo – 9 de Abril de 1999. Pelo que se verifica que 
o termo do prazo de prescrição de 10 anos ocorreu em 1 de Fevereiro 
de 2004.

E não se sustente que o prazo precaucional se suspende em conse-
quência da suspensão do processo de execução devido a prestação de 
garantia, já que, desde logo, tal carece de fundamento legal.

Com efeito, o CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo 
de prescrição e a LGT – que não estava em vigor à data da prestação da 
garantia (26 de Agosto de 1998) – só o admite em caso de reclamação, 
impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo 
de execução em virtude de prestações legalmente autorizadas”, que não 
em virtude de prestação de garantia – artigo 49.º, n.º 3.

É, assim, de concluir estar efectivamente prescrita a obrigação tri-
butária em causa.

II. Quanto à caducidade da garantia:
Dispõe o número 1 do artigo 183.º -A do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário, aditado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, que 
“a garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação 
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição caduca se 
a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de um ano a contar 
da data da sua interposição ou se na impugnação judicial ou na oposição 
não tiver sido proferida decisão em 1.ª instância no prazo de três anos 
a contar da data da sua apresentação”.

E, tendo a garantia caducado, há que apreciar os efeitos operados 
por tal caducidade.

Nos termos do seu n.º 6, “em caso de caducidade da garantia, o interes-
sado será indemnizado pelos encargos suportados com a sua prestação, 
nos termos e com os limites previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 53.º da 
lei geral tributária”.

Ou seja, a caducidade da garantia, resultado da falta de decisão da 
impugnação judicial no prazo de três anos, dá origem a um direito a 
indemnização, regulado nos termos e com os limites previstos no ar-
tigo 53.º, nos 3 e 4 da LGT, pelos encargos suportados com a prestação 
dessa mesma garantia.

Ora, este artigo 53.º, tal como o artigo 183.º -A do CPPT, é também 
fonte de uma obrigação de indemnizar, nos termos do seu n.º 1.

Contudo, estes dois normativos têm campos de aplicação inteiramente 
distintos, na respectiva previsão ou factispecie legal: o artigo 53.º prevê 
a obrigação de indemnizar quando seja mantida “garantia em caso de 
prestação indevida” por período superior a 3 anos; e o artigo 183.º -A 
prevê uma obrigação da mesma natureza mas nos casos de “caducidade 
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da garantia”, operada, no ponto, por não decisão de reclamação graciosa 
no prazo de um ano a contar da sua interposição.

Concretizando: aquela indemnização prevista no artigo 53.º, n.º 1, 
da LGT – com o limite máximo previsto no seu n.º 3 e modo de cum-
primento estatuído no n.º 4 – é apreciada nos termos do artigo 171.º do 
CPPT – epigrafado “indemnização em caso de garantia indevida” –, o 
que não acontece com a indemnização do artigo 183.º -A, desde logo 
por as duas indemnizações terem diferentes pressupostos, sendo que 
esta última exige apenas o mero decurso do tempo, que não a indevida 
prestação da garantia.

Ainda assim, apesar das diferenças, as duas indemnizações partilham 
o mesmo regime legal no que concerne aos “termos e os limites” em 
que a obrigação deve ser paga, por força daquela remissão do n.º 6 do 
artigo 183.º -A do CPPT para os nãos 3 e 4 do artigo 53.º da LGT: “a 
indemnização (…) [prevista no artigo 183.º -A, n.º 6, do CPPT] tem como 
limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor garantido 
da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser 
requerida no próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, 
ou autonomamente” – artigo 53.º, n.º 3, da LGT –, sendo que “será paga 
por abate do tributo do ano em que o pagamento se efectuou” – n.º 4 
deste último artigo.

Alega a recorrente que “estando salvaguardada a possibilidade de 
indemnizar todos os encargos, incluindo os anteriores à caducidade da 
garantia, com o regime do artigo 53.º da LGT, para as situações em que 
as garantias são indevidas” – alegação 19.º –, “no âmbito do regime 
indemnizatório previsto no artigo 183.º -A do CPPT, a indemnização deve 
ser fixada atendendo unicamente aos encargos que sejam posteriores 
à caducidade da garantia, não devendo ser indemnizados aqueles que 
ocorreram anteriormente à sua ocorrência” – alegação 17.º.

Mas não é assim, desde logo porque não se vislumbra como possa 
a garantia caduca gerar encargos ao contribuinte, que a este não sejam 
imputáveis, uma vez que o n.º 4 daquele normativo logo lhe permite 
requerer a declaração de caducidade, “devendo a decisão ser proferida 
no prazo de 30 dias”, considerando -se “tacitamente deferido o requerido” 
na falta da mesma.

Por outro lado, o legislador admitiu, até, a aplicação retroactiva do 
dito artigo 183.º -A.

Com efeito, o regime transitório da Lei n.º 15/2001, previsto no seu 
artigo 11.º, determina que, “relativamente aos processos pendentes” 
– definindo o respectivo «regime de transição» em que, portanto, já 
havia garantias prestadas  -, os prazos referidos naquele artigo 183.º -A 
só são contados a partir da entrada em vigor desta lei.

Ou seja, o legislador deu três anos para que a impugnação judicial 
fosse decidida sem quaisquer consequências indemnizatórias e justa-
mente nos processos pendentes, pois, nos instaurados posteriormente 
à entrada em vigor da lei, o prazo conta -se naturalmente a partir da 
respectiva instauração.

Sendo que, ao referir -se apenas à contagem do prazo de caducidade 
das garantias pendentes, aquele regime transitório também tutela os 
efeitos dessa mesma caducidade.

Isto é: a verificação do pressuposto constitutivo da caducidade da 
garantia já prestada – o decurso de três anos, a partir da entrada em 
vigor daquela Lei, sem que a impugnação judicial seja decidida – é 
indissociável do seu efeito – o direito a indemnização pelos encargos 

suportados com a prestação da garantia caduca  -, uma vez que a Lei 
n.º 15/2001 não diz o contrário.

O legislador, ao prever o pressuposto constitutivo da caducidade, 
consequentemente previu também o seu efeito.

Pelo que, na determinação da indemnização, os “encargos suportados” 
com a prestação da garantia têm que ser contabilizados até à declaração 
da sua caducidade, “nos termos e com os limites previstos nos n.os 3 e 
4 do artigo 53.º da LGT”, e não a partir deste momento, como pretende 
a recorrente.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se 
a decisão recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Sumário:

A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente 
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para 
ele interposto, per saltum, da sentença da 1.ª instância, 
não tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito 
— artigo 26.º, alínea b) do Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais.

Processo n.º 1100/06 -30.
Recorrente: Clover Internacional Holdings Limited.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Clover International Holdings Limited vem recorrer da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou improcedente a 
impugnação judicial que deduzira contra a decisão de indeferimento 
da reclamação graciosa 1074 -05/400040.4, proferida pelo Chefe do 
Serviço de Finanças de Lagos, relativa a Imposto Municipal sobre 
Imóveis do ano de 2003.

A recorrente concluiu nomeadamente:
A) A recorrente comunicou ao Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas a alteração da sua sede e da sua denominação, na sequência do que 
aquela entidade certificou a 15/12/2003 a nova denominação e a sede 
nos Estados Unidos da América.
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B) Em 31 de Dezembro de 2003, a recorrente já havia comunicado 
ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas a alteração de denominação 
e de sede.;

F) Dos documentos de cobrança emitidos pela administração tribu-
tária em 11/03/2004 e em 19/06/2004 já consta a nova denominação da 
recorrente: “Clover International Holdings Limited”.

G) A administração tributária já tinha conhecimento da alteração 
da denominação da qual a recorrente tinha dado conhecimento ao Re-
gisto Nacional de Pessoas Colectivas quando emitiu os documentos 
de cobrança.

H) A administração tributária tinha conhecimento das alterações 
operadas – mudanças de denominação e sede.

A Fazenda contra -alegou no sentido de que é ineficaz qualquer al-
teração do domícilio enquanto o mesmo não for comunicado à ad-
ministração tributária, recaindo sobre o sujeito passivo o ónus dessa 
comunicação, não sendo suficiente a alteração no Registo Nacional de 
Pessoas Colectivas.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido 
da incompetência do Supremo Tribunal Administrativo, em razão da 
hierarquia.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
Em sede factual, vem apurado que:
II. Fundamentação
1. Factos provados.
Com relevo para a decisão, mostram -se provados os seguintes fac-

tos:
Pelo documento 2003 081910303 foi efectuada em 2004 -03 -11 pela 

administração tributária a liquidação da 1.ª prestação de imposto muni-
cipal sobre imóveis (IMI) referente ao ano de 2003 e aos prédios sitos 
no município de Lagos, freguesia da Luz, artigos U -01107 e U -01132.

Pelo documento 2003 340089003 foi efectuada em 2004 -06 -19 pela 
administração tributária a liquidação da 2.ª prestação de imposto muni-
cipal sobre imóveis (IMI) referente ao ano de 2003 e aos prédios sitos 
no município de Lagos, freguesia da Luz, artigos U -01107 e U -01132.

Em ambos os documentos a administração tributária aplicou a taxa 
de 5 %.

Em 05/12/2003, a impugnante alterou a sua sede de Gibraltar para o 
Estado de Delaware, Estados Unidos da América.

Na mesma data – 05/12/2003 – a impugnante alterou a sua denomi-
nação de Clover Holdings Limited para Clover International Holdings 
Limited.

2. Factos não provados.
Dos alegados e com relevância para a decisão, todos se provaram.
Notificada para, querendo, se pronunciar sobre a questão da incom-

petência levantada pelo Ministério Público, a recorrente veio alegar 
– ponto 3  - que “a sentença recorrida estabelece que dos factos “…ale-
gados e com relevância para a decisão, todos se provaram”. Ou seja,” 
– ponto 4  -, “a sentença recorrida dá como provados todos os factos 
alegados e relevantes para a decisão”, sendo que – ponto 6  -, “os factos 
vertidos nas alíneas A e B das conclusões da recorrente são relevantes 
para a decisão” e, consequentemente,  - ponto 7, “foram dados como pro-
vados pela sentença recorrida”. Por outro lado,  - ponto 9  -, “o constante 
das alíneas G e H das conclusões não são factos, mas sim consequências 

retiradas das alíneas anteriores para explanação do raciocínio jurídico 
da recorrente”.

Mas não lhe assiste razão.
Com efeito, tal como se deixou transcrito, o bloco factual da decisão 

ora em crise encontra -se dividido em duas partes – factos provados e 
factos não provados  -, sendo que nesta segunda parte – factos não prova-
dos  -, o Tribunal a quo não enunciou todos os factos irrelevantes para a 
decisão não provados. Por outro lado, enumerou, com carácter taxativo, 
na primeira parte, os factos “com relevo para a decisão” que se mostram 
provados, pelo que só os factos que constam expressamente desta parte 
primeira do probatório foram considerados provados pela instância.

E, assim sendo, o Supremo Tribunal Administrativo é absolutamente 
incompetente para o conhecimento do recurso, já que este tem por fun-
damento, também, matéria de facto, uma vez que o recorrente refere, 
nos preditos termos, que comunicou ao Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas as alterações de denominação e sede, novos dados que foram 
utilizados nos documentos de cobrança da administração tributária em 
2004, pelo que esta teria conhecimento das alterações operadas.

Matéria factual que não consta da sentença recorrida e que o recorrente 
pretende ver provada.

Sendo que a sua relevância, ou não, para a justa decisão da causa, não 
pode ser equacionada para definir o tribunal competente, antes há -de 
ser este, como tal, a apreciá -la.

Como é jurisprudência constante e uniforme deste tribunal, porque 
a sua competência se afere pelo quid disputatum, que não pelo quid 
decisum, é indiferente, para o efeito, determinar a atendibilidade ou o 
relevo das afirmações factuais no julgamento do recurso.

Ora, a competência deste Supremo Tribunal Administrativo, para apre-
ciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais 
Tributários, cinge -se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no 
exclusivo fundamento em matéria de direito, do mesmo recurso – ar-
tigo 26.º, alínea b) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 
– constituindo, assim, excepção à competência generalizada do Tribunal 
Central Administrativo, ao qual, nos precisos termos do artigo 38.º, 
alínea a) do mesmo diploma, compete conhecer “dos recursos de decisões 
dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º”.

Sendo que, como é jurisprudência constante e uniforme deste Tribu-
nal, versa matéria de facto o recurso em que se apontem factos que a 
decisão recorrida não fixou.

Cfr. os acórdãos de 1 de Março de 2000 – recurso n.º 24.552, de 23 de 
Fevereiro de 2000 – recursos nºs 24.277 e 24.162, de 16 de Fevereiro de 
2000 – recurso n.º 24.269, de 19 de Janeiro de 2000 – recurso n.º 15.938 
e de 12 de Janeiro de 2000 – recurso n.º 23.762.

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência 
deste Supremo Tribunal Administrativo para dele conhecer, fazendo, 
antes, radicá -la no dito Tribunal Central Administrativo – Sul – Secção 
de Contencioso Tributário.

Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal Administrativo 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 6 unidades de 
conta e a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

IRS. Retenção na fonte. Rendimentos de capitais. Não resi-
dentes. Emigrantes.

Sumário:

 I — São isentos de IRS ou IRC os rendimentos de valores 
mobiliários representativos de dívida pública qualificá-
veis como rendimentos de capitais, obtidos por entidades 
que em território português não tenham residência, sede, 
direcção efectiva ou estabelecimento estável ao qual os 
rendimentos possam ser imputáveis.

 II — Para prova da sua residência no estrangeiro, os titu-
lares não residentes devem apresentar certificado de 
residência ou documento equivalente, emitido pelas 
respectivas autoridades fiscais, documento emitido por 
consulado português ou por entidade oficial do respec-
tivo Estado.

 III — Tratando -se de emigrantes, a prova da sua residên-
cia far -se -á através dos documentos previstos para a 
comprovação desta qualidade em portaria do Ministro 
das Finanças que regulamenta o sistema poupança-
-emigrante.

Processo n.º 1113/05 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Caixa Geral de Depósitos, SA, com sede em Lisboa, não se 
conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa que jul-
gou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação 
de IRS não retido na fonte e juros compensatórios, relativo ao ano de 
1999, dela vem recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

a) A prova da condição de não residente prevista no artº 10.º, n.º1, 
alínea b), do Decreto -Lei n.º 88/94, na redacção anterior à dada pela Lei 
n.º 107 -B/2001, mediante a apresentação de certificado de residência 
passado pelas autoridades fiscais do país da residência do emigrante, 
mais não constitui que a reafirmação do regime  - regra de identificação 
dos não residentes que resulta das convenções sobre dupla tributação 
internacional;

b) Tal regime  - regra não prejudica a legislação especial relativa à 
prova da condição de emigrante, que é actualmente a Portaria n.º 1476/95, 
com as alterações posteriores;

c) O sistema de identificação da condição de emigrante previsto 
na Portaria n.º 1476/95 tem sido entendido aplicável ao ordenamento 

jurídico -tributário português em geral, não sendo restrito aos benefícios 
fiscais abrangidos pelo sistema poupança -emigrante;

d) Tal facto seria reconhecido pelo art.º 45.º, n.º 9, da Lei n.º 107 -B/2001 
(Orçamento do Estado para 2002), que expressamente consagraria o prin-
cípio da suficiência para o acesso aos benefícios fiscais do art.º 1.º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 88/94 a identificação mediante o sistema aplicável às 
contas -emigrante, previsto nomeadamente na Portaria n.º 1476/95;

e) Os requisitos de demonstração da residência fora do território 
português previstos nessa Portaria foram estritamente observados pela 
recorrente.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1) Entre Maio e Setembro de 2001, a Direcção de Serviços de Preven-

ção e Inspecção Tributária efectuou uma fiscalização à ora impugnante, 
relativa ao exercício de 1999.

2) Na sequência da fiscalização, a ora impugnante foi notificada, em 
29/10/2001, do projecto de correcções à matéria tributável (vd. fls. 25 
e ss. dos presentes autos).

3) A Administração Fiscal detectou que não foram efectuadas reten-
ções de imposto de 7.317.909$00 (€ 36.501,58), a título de IRS, aquando 
do pagamento de rendimentos de títulos da dívida pública a emigrantes, 
por se entender não se verificarem os requisitos de isenção consagrados 
no Decreto -Lei n.º 88/94, de 2/4 (vd. fls. 49 e 50 dos presentes autos).

4) Em 8/11/2001, a ora impugnante exerceu o seu direito de audição, 
contestando a obrigação de entregar o IRS não retido aquando do pa-
gamento de rendimentos de títulos da dívida pública a emigrantes (vd. 
fls. 83 e ss. dos presentes autos).

5) A Administração Fiscal manteve a sua posição, tendo notificado 
a impugnante, através da nota de liquidação n.º 2002 6410000215, de 
uma liquidação adicional de IRS e de juros compensatórios, relativa 
ao exercício de 1999, no montante de € 42.639,16 (vd. fls. 196 do 
processo apenso).

6) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 22/6/2002, 
quanto à liquidação de IRS não retido e juros compensatórios, relativa 
ao ano de 1999, acima referida, no montante global, ora impugnado, 
de € 32.836,34 (pelo que se presume a aceitação das correcções cor-
respondentes à diferença entre este valor e o valor constante do doc. 
de fls. 93 dos autos).

III – A ora recorrente veio impugnar a liquidação de IRS não retido 
relativo ao ano de 1999 e referente a rendimentos de valores mobiliá-
rios representativos de dívida pública obtidos por emigrantes que não 
possuíam certificado de residência em país estrangeiro emitido pelas 
respectivas autoridades fiscais e válido para esse ano, conforme o impu-
nha a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do DL 88/94, de 2 de Abril.

Alega a recorrente que a prova dessa residência feita nos termos da 
Portaria 1476/95, de 23 de Dezembro, é suficiente para a concessão do 
benefício fiscal da isenção de IRS previsto no DL 88/94.

Vejamos. Nos termos do artigo 1.º deste DL, são isentos de IRS ou 
IRC os rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida 
pública qualificáveis como rendimentos de capitais obtidos por entida-
des que em território português não tenham residência, sede, direcção 
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efectiva ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam 
ser imputáveis.

De acordo com o artigo 10.º do mesmo diploma, as instituições de-
positárias ficam obrigadas a manter identificadas as contas dos investi-
dores em conformidade com o seu regime fiscal, devendo ainda possuir 
relativamente aos titulares não residentes certificados de residência em 
país estrangeiro, emitido pelas respectivas autoridades fiscais, válido 
por cada ano civil.

Como se pode ler no preâmbulo do DL citado, pretendeu -se abrir 
a possibilidade de, mediante a consagração de regras próprias para 
um sistema de liquidação de operações de valores representativos de 
dívida pública transaccionável, beneficiarem de isenção de IRS ou de 
IRC os juros auferidos pelos seus detentores que sejam não residentes 
em território português e aqui não possuam estabelecimento estável ao 
qual os rendimentos sejam imputáveis.

Regras próprias essas que abarcam o controle da prova da não re-
sidência em território português feito através da emissão de um certi-
ficado de residência pelas respectivas autoridades fiscais e válido por 
cada ano civil.

Posteriormente, a Portaria 1476/95, de 23 de Dezembro, em regu-
lamentação do DL 323/95, de 29 de Novembro, que revê o regime 
jurídico do sistema poupança -emigrante, veio estabelecer a forma de 
comprovação da qualidade de emigrante perante a instituição de crédito 
respectiva para os emigrantes que quisessem beneficiar deste regime 
de poupança.

A questão que a recorrente suscita é, então, a de se saber se compro-
vada a qualidade de emigrante, através de documentos idóneos face à 
Portaria 1476/95, este pode beneficiar da isenção prevista no DL 88/94 
ou se terá ainda de apresentar certificado de residência no estrangeiro 
emitido pela respectiva autoridade fiscal.

Não há dúvida que o que se pretende no DL 88/94 é isentar de IRS ou 
IRC os titulares de rendimentos de valores mobiliários representativos 
da dívida pública que não tenham residência no território português.

E entre estes seguramente que se encontrarão os emigrantes, pelo que 
não faz sentido reconhecer a sua qualidade de emigrantes para determi-
nados benefícios, como no incentivo à poupança, e depois para outros 
exigir -se -lhes o comprovativo da sua residência no estrangeiro.

E tanto assim é que pela Lei 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, se veio 
a alterar o citado artigo 10.º do DL 88/94, de 2 de Abril, passando a 
partir daí a admitir -se que a prova da residência no estrangeiro relativa-
mente aos emigrantes no activo se possa fazer através dos documentos 
previstos para a comprovação desta qualidade em portaria do Ministro 
das Finanças que regulamente o sistema poupança -emigrante.

Ainda que para os restantes casos se mantenha a exigência de apre-
sentação do certificado de residência ou documento equivalente emitido 
pelas autoridades fiscais, por consulado português ou por entidade oficial 
do respectivo Estado.

É que nem todos os não residentes em território português são emi-
grantes.

Mas demonstrada a qualidade de emigrante ao abrigo do regime 
jurídico do sistema poupança -emigrante não se vê porque razão se não 
há -de aceitar a prova produzida para comprovar tal qualidade como 
prova da não residência em território português.

Assim sendo, procede a impugnação deduzida pela recorrente quanto 
à liquidação de IRS não retido no ano de 1999 relativamente aos ren-
dimentos de títulos da dívida pública de emigrantes, impondo -se a sua 
anulação.

A procedência desta determina, por seu turno, também a procedên-
cia do pedido de juros indemnizatórios formulado pela recorrente na 
petição inicial.

Com efeito, nos termos do artigo 43.º, n.º 1 da LGT, são devidos 
juros compensatórios quando se determine em impugnação judicial que 
houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida 
tributária em montante superior ao legalmente devido.

Entendendo -se que o erro imputável aos serviços que operaram a 
liquidação fica demonstrado quando procede a impugnação dessa mesma 
liquidação (v. Diogo Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge de 
Sousa, in LGT Anotada, p. 181).

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando a decisão recorrida, e, em consequência, julgar totalmente 
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente.

Sem custas, por delas estar isenta a Fazenda Pública.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 31 de Janeiro de 2007.

Assunto:

Objecto do recurso. Questão nova. Conhecimento oficioso. 
Pressuposto processual.

Sumário:

 I — O recurso jurisdicional visa modificar ou anular as de-
cisões submetidas a recurso e não conhecer de questões 
novas, salvo se se tratar de matéria de conhecimento 
oficioso e não decidida com trânsito em julgado.

 II — São de conhecimento oficioso, entre outras, as questões 
atinentes com as condições de existência e com os pres-
supostos processuais do meio processual utilizado.

 III — A idoneidade do meio processual é um pressuposto 
relativo ao processo e que se traduz na necessidade 
de utilizar o meio adequado para obter a protecção 
jurisdicional que se peticiona.

Processo n.º 1179/06 -30.
Recorrentes: Alípio Dinis e Otília Ferreira Morais Portugal Dinis.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Alípio Dinis e Otília Ferreira Morais Portugal Dinis, com os si-
nais dos autos, não se conformando com o acórdão de 14/3/06 do TCA 
Sul que decidiu julgar improcedente a impugnação por eles intentada 
contra a fixação da matéria colectável de IRS do ano de 1993 por recair 
sobre acto inimpugnável, dele vêm interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

a) A Fazenda Nacional interpôs recurso do tribunal tributário de 1.ª 
instância para o tribunal “a quo” e alegou nos termos ínsitos no acórdão 
ora recorrido, cujos termos se dão por integralmente reproduzidos.

b) Contra alegaram os ora recorrentes, nos termos das suas contra 
alegações, insertas no acórdão ora recorrido que, igualmente, se dão 
como reproduzidas.

c) O Ministério Público junto do tribunal “a quo” pronunciou -se no 
sentido do não provimento do recurso.

d) E o tribunal “a quo” decidiu não tomar conhecimento do recurso 
da Fazenda Nacional e, apesar disso, revogou “ex officio” a sentença 
do tribunal tributário de 1.ª instância, considerando a impugnação im-
procedente, por ilegal interposição da mesma (sic).

e) Donde, se bem conseguimos entender, o tribunal “a quo” decidiu 
não tomar conhecimento de uma eventual ilegalidade cometida “ab 
initio” pelos impugnantes e pelo tribunal de 1.ª instância.

f) Ora, pela lei aplicável à data, segundo o tribunal “a quo” não era 
possível aos recorrentes impugnar autonomamente a matéria colectável.

g) Ora, os impugnantes impugnaram uma só vez.
h) E a impugnação não foi extemporânea, dado que a liquidação foi 

feita logo, “ab initio”, pelos recorrentes.
i) O que se tratou foi duma liquidação adicional, contra a qual os 

recorrentes se insurgiram.
j) Mas mesmo que tal impugnação fosse extemporânea  - apresentada 

antes do prazo  - temos que:
1 - O tribunal de 1.ª instância recebeu -a, como boa.
2 - A Fazenda Nacional  - ora recorrida  - recebeu -a e contestou -a, sem 

invocar a ilegalidade a que agora é carreada aos autos pelo tribunal “a 
quo”.

3 - O Ministério Público nada disse quanto a ilegalidades ou nuli-
dades!...

4 - Ninguém arguiu qualquer nulidade, por ilegalidade, intempestivi-
dade ou irrecorribilidade.

5 - E o Mmo. Juiz “a quo” da 1.ª instância, produzidas as provas, 
sentenciou.

k) Ora, primeiro, a aceitação da p.i. de impugnação, mesmo que haja 
sido indevidamente feita e todos os outros actos processuais praticados 
até à sentença em primeira instância, porque actos processuais, podia 
constituir nulidade.

l) Arguível ou não a todo o tempo, enquanto se não considere sa-
nada.

m) Ora, só as nulidades insanáveis podem ser arguidas a todo o tempo, 
enquanto se não considerem sanadas.

n) Donde desde logo, a dedução da impugnação, adestempo  - ou se 
se quiser  - sem conceder  - contra a fixação da matéria colectável  - não 
constitui nulidade insanável.

o) Assim, o processo, bem ou mal iniciado, teve a aceitação das par-
tes que legitimamente o podiam aceitar – Mmo. Juiz “a quo”; Fazenda 
Pública e Ministério Público.

p) Todos foram notificados para todos os actos – “ab initio” – e nin-
guém levantou o problema – que só agora é trazido à colação!...

q) E, nem se diga, por outro lado, que a p.i. era inepta.
r) Na verdade, a recorrida ao opor -se interpretou convenientemente 

a petição de impugnação.
s) Donde, mesmo que se entendesse que, ou que não, era impugnável o 

acto impugnado ou que, impugnável tal acto, a petição inicial era inepta 
– porque quer o Mmo. Juiz da 1.ª instância, quer a Fazenda Pública, quer 
o Ministério Público aceitaram tudo “qua tale”, não arguindo qualquer 
nulidade, nem substantiva, nem processual. Tal, a existir, já há muito 
que está sanada, “totaliter”,

t) E, porque, como bem diz o acórdão ora proferido:
“Na liquidação adicional de IRS verifica -se uma contínua ligação entre 

a fixação da matéria colectável e a própria liquidação do imposto que se 
confundem no mesmo acto”. Donde não houve qualquer impugnação 
autónoma mas a única impugnação legal”.

u) E se o Mmo. Juiz “a quo” e os demais interessados em conhecer 
de qualquer ilegalidade, nomeadamente da ineptidão da petição inicial, 
tivesse sido por esse cometido, conforme e em todo o caso, aos impug-
nantes restava o caminho de em 5 dias (à altura) apresentar nova petição 
(reagindo contra a liquidação) o que só não fizeram porque quem de 
direito aceitou a por si deduzida (vide Alfredo José de Sousa e José da 
Silva, Código do PT comentado e anotado, 1991, pg. 220).

v) Donde, qualquer eventual ilegalidade (processual ou substantiva) 
já há muito que está sanada e não pode de novo ser conhecida.

w) Ainda assim, tal só era possível  - no nosso humilde modo de ver 
as coisas  - se tivesse sido tomado conhecimento do objecto do recurso 
da Fazenda Nacional.

x) Porém, não tomado conhecimento do objecto do recurso – é como 
se a decisão não tivesse sido levada ao conhecimento do tribunal superior 
e já tinha transitado em julgado.

y) Salvo se se entender que essa decisão não passível de recurso pode 
ser revogada “ex officio”!... O que se não concede.

z) Aliás, o tribunal “a quo” só podia tomar conhecimento das ques-
tões que lhe foram apresentadas pela Fazenda Nacional, e esta, a da 
impugnabilidade, não lhe foi apresentada, donde extravasa o objecto 
do recurso.

aa) Donde, o acórdão em apreço enferma de nulidade derivada do 
Mmo. Juiz “a quo” ter tomado conhecimento de questões de que já não 
podia fazer porque não tomando conhecimento do objecto nada mais po-
dia fazer e porque tal questão há muito que estava decidida com trânsito 
dado que não é objecto do recurso da Fazenda Nacional e os recursos 
estão limitados pelas questões que se levam ao tribunal “ad quem”.

bb) Infringiu assim o douto acórdão recorrido, entre outros, os ínsitos 
dos artigos do CPT (com entrada em vigor em 1 de Julho de 1991) – 23.º, 
155.º, 76.º, 131.º, 119.º, 120.º, 140.º, 40.º, 144.º  - do Código Processo 
Civil – 2.º, 193.º, n.º 3, 474.º, n.º1 - al. a), 476.º, 107.º, n.º1, 475.º, 668.º, 
704.º, 684.º, 690.º e 676.º  - e do CIRS, à data,  - 66.º, 68.º e 78.º.
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Contra -alegando vem a representante da Fazenda Pública dizer 
que:

a) Não existe a contradição que os recorrentes imputam ao acórdão 
recorrido – conhecendo do recurso da FP, o TCAS nem entrou na dis-
cussão dos seus argumentos, porque a decisão recorrida estava errada 
por outra razão, prévia à discussão da legalidade da liquidação;

b) É que a impugnação incidiu sobre a decisão de fixação da matéria 
colectável, quando, segundo o n.º 3 do artigo 84.º do CPT, era condição 
sine qua non da impugnação a apresentação prévia de uma reclamação 
requerendo, à respectiva comissão, a revisão da matéria colectável;

c) O TCAS, conhecendo desta questão processual prévia, considerou 
improcedente a impugnação, não tendo sequer apreciado as razões 
alegadas pela FP;

d) Esta interpretação da lei efectuada pelo TCAS não é questionada 
pelas alegações dos recorrentes que antes optaram pela tentativa de 
demonstrar a (interna) contradição lógica da decisão recorrida, o que, 
na nossa maneira de ver, não conseguiram.

O Exmo. PGA junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que 
o recurso não merece provimento, devendo ser confirmado o acórdão 
recorrido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1) Ao apresentarem a sua declaração de rendimentos relativos a 1993 

os impugnantes nada declararam da categoria E  - capitais.
2) Os serviços da Administração Fiscal alteraram os rendimentos 

declarados e após reclamação dos impugnantes para a Comissão de 
Revisão esta indeferiu a sua reclamação e acabou por fixar o rendimento 
tributável no montante de 6.672.828$00.

3) O Sr. Alípio Dinis era sócio das empresas referidas nos autos como 
Famopep e Mabacel.

4) Segundo a contabilidade da Mabacel o cliente 2110100602 – Fa-
mopep – Fábrica de Moldes de Plástico Técnicos, Lda., apresentava em 
31/12/95 um saldo devedor de esc. 6.568.021$40.

5) Que corresponde ao saldo existente em 31/05/93 de 6.561.944$00 
mais rectificação operada pelo documento diversos n.º 116/9 de 30/09/94 
no valor de esc. 6.077$00, conforme fotocópias que constituem o 
anexo 1.

6) Com data de 26/03/1993 foi emitido o documento particular com 
a designação de “declaração”, cuja cópia consta de fls. 16 dos autos e 
cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

7) A quota que o impugnante tinha na Famopep foi cedida a terceiros 
pelo montante de 600.000$00, em 26/03/1993, conforme certidão da 
escritura de cedência constante de fls. 45 a 49 dos autos.

III – Em recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença profe-
rida pelo Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Coimbra no processo 
de impugnação judicial que os recorrentes deduziram contra a fixação 
da matéria colectável de IRS do ano de 1993 o TCA Sul decidiu re-
vogar a decisão recorrida e, não tomando conhecimento do objecto 
do recurso, julgar improcedente a impugnação por recair sobre acto 
inimpugnável.

Vêm agora os recorrentes suscitar a nulidade desse acórdão por ex-
cesso de pronúncia alegando, em síntese, que o TCA Sul não podia 
conhecer de questão que não constituía objecto do recurso, salvo se 
fosse de conhecimento oficioso.

Não há dúvidas que o recurso jurisdicional visa modificar ou anular 
a decisão recorrida e não conhecer de questões novas, salvo se se tratar 
de matéria de conhecimento oficioso e não decidida com trânsito em 
julgado.

Estas questões ainda que não suscitadas pelas partes para apreciação 
podem ser conhecidas quer pelo tribunal “a quo” quer pelo tribunal 
“ad quem”, como, de resto, os próprios recorrentes reconhecem nas 
suas alegações.

Ora, são de conhecimento oficioso, entre outras, as questões atinentes 
com as condições de existência e com os pressupostos processuais do 
meio processual utilizado (v. acórdão de 20/5/99 deste Tribunal, pro-
ferido no recurso 39535).

O acórdão recorrido conheceu da inimpugnabilidade autónoma do 
acto de fixação da matéria colectável, à luz dos artigos 84.º e 89.º do 
CPT, aplicáveis ao caso, acompanhando o acórdão deste Tribunal de 
28/1/98, in recurso 21081.

Questão essa, pois, relativa aos pressupostos processuais do meio 
processual utilizado pelos recorrentes já que a inimpugnabilidade de tal 
acto constitui um condicionamento do direito à impugnação judicial, ou 
seja, tem que ver com a idoneidade do meio processual utilizado.

E a idoneidade do meio processual é um pressuposto relativo ao 
processo e que se traduz na necessidade de utilizar o meio adequado 
para obter a protecção jurisdicional que se peticiona.

Assim sendo, o acórdão recorrido ao conhecer de tal questão não fez 
mais do que pronunciar -se sobre questão de conhecimento oficioso que 
lhe incumbia nessa medida, pois, conhecer.

Razão por que não se verifica a nulidade que lhe é imputada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 50 %, que, no 

entanto, gozam do benefício de apoio judiciário.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.
Processo n.º 256/05 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrido: Fazenda Publica.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
I – Notificado do acórdão de 29/11/06, vem a recorrente Cruz & 

Companhia, SA, com sede em Tondela, requerer a sua reforma, nos 
termos do disposto no n.° 2 do artigo 669.° do CPC, com os seguintes 
fundamentos:

1) O acórdão sub specie iuditio reconhece razão à recorrente: o des-
pacho do senhor relator não poderia deixar de ter admitido o recurso 
interposto por oposição de acórdãos sem previamente a ter notificado 
para apresentar certidão, como impõe o n.° 2 do art.° 284.° do CPT.
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2) Nem obstante, sustenta -o com diferente fundamento: que o recurso 
não vem admitido por esta “limitar -se a juntar aos autos apenas a indi-
cação de quatro acórdãos fundamentos, com o intuito de demonstrar a 
sua oposição com o acórdão recorrido em relação a várias questões de 
direito, sem individualizar o respectivo acórdão fundamento para cada 
uma das questões individualizadas e que pretendia ver apreciadas”.

3) O que constitui manifesto lapso, sempre salvaguardado o devido 
respeito, porque essa individualização foi feita pela recorrente, desde 
logo, no requerimento de recurso com fundamento em oposição de 
acórdãos entrado a 13 de Abril de 2005 (cfr. fls. 156/160);

4) Conforme resulta, aliás, do despacho de fls. 261 que, então, con-
siderava que apenas estaria em causa uma questão de direito; ao invés 
das questões fundamentais que a recorrente suscitara e individualizara 
(eventualmente imperfeitamente, o que cabe aqui admitir por dever de 
humildade), repete -se, dada a complexidade do recurso e da questão, 
por envolver a oposição entre diversas soluções de várias questões 
fundamentais de direito.

5) E individualizou, ademais, complementarmente no requerimento 
de 21 de Março de 2006 (cfr. fls. 266): a natureza da citação em pro-
cesso executivo; a lesividade da mesma na esfera do administrado; os 
vícios da citação; os vícios do título executivo; o processo adequado 
de reacção por parte do administrado; a convolação de processos; a 
tutela judicial efectiva.

6) Em obediência ao despacho de fls. 269 veio a recorrente juntar, 
em 10 de Abril de 2006, as cópias da publicação no BMJ dos acórdãos 
fundamento que individualizara sobre cada uma das questões que indi-
vidualizou no requerimento de 13 de Abril de 2005 (cfr. fls. 156/160), 
complementado pelo requerimento de 21 de Março de 2006.

SEM PRESCINDIR
7) O teor dos acórdãos fundamento é auto -explicativo, sobretudo 

para V. Exas.
8) A porventura insuficiente precisão da recorrente na identificação 

entre o teor e a questão jurídica contida em cada um não pode servir de 
fundamento à, pura e simples, recusa de um recurso – sem que, ademais, 
a recorrente tenha sido convidada a esclarecer esta questão surpresa.

9) Uma tal interpretação restritiva do disposto no art.° 284.° do CPT 
é inconstitucional, por contrariar o princípio da tutela judicial efectiva.

II – Nos termos do n.° 2 do artigo 669.° do CPC, é lícito a qualquer 
das partes pedir a reforma da sentença quando tenha ocorrido manifesto 
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação 
jurídica dos factos ou constem do processo documentos ou quaisquer 
elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em 
consideração.

Sobre o sentido do dispositivo contido neste normativo, encontra -se 
firmada jurisprudência no sentido de que “a faculdade ali prevista reveste 
índole excepcional, permitindo ao juiz alterar posteriormente (assim se 
limitando a regra contida no n.° 1 do art.° 666.° do mesmo Código) o 
sentido da sua decisão mediante a correcção de um erro manifesto na 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos. 
Isto é, um lapso ostensivo e patente, que não deixe dúvidas quanto à sua 
existência nem quanto ao facto de ter sido a única causa do sentido im-
primido à decisão que inquinou, pretendendo -se, pois, através da mesma, 
a rectificação de erros ou lapsos patentes que, atento aquele carácter 

manifesto, se teriam evidenciado ao decisor não fora a interposição de cir-
cunstância acidental ou de uma menor ponderação. Vejam -se a propósito 
de tal questão na jurisprudência do STA, e entre muitos outros, os acs. de 
8/SET/99 -rec. 45016, de 21/SET/99 -rec. 44807, de 12/01/00 -rec. 40597, 
de 17/FEV/99 - rec. 41568, de 9/MAR/00 -rec. 45289, de 22 -10 -2003 
– Rec. 1429/02, de 02 -12 -2004 (Rec. 02014/03) e de 31 -03 -2004 (Rec. 
N.° 039251 -Pleno)” – in acórdão de 11 -10 -2006, no recurso 1065/05.

No caso em apreço vem alegado ter o acórdão considerado que a 
recorrente não individualizou o respectivo acórdão fundamento para 
cada uma das questões individualizadas e que pretendia ver apreciadas 
o que no entender da recorrente constitui manifesto lapso porque essa 
individualização terá sido feita desde logo no requerimento de recurso 
com fundamento em oposição de acórdãos entrado a 13/4/05 e, com-
plementarmente, no requerimento de 21/3/06.

A situação denunciada não se reconduz, no entanto, à descrita previsão 
do artigo 669.° do CPC.

Com efeito, a recorrente, contrariamente ao que alega, no seu reque-
rimento de 13/4/05 limitou -se apenas a indicar quatro acórdãos que em 
seu entender teriam decidido anteriormente em sentido contrário ao 
acórdão de 30/3/05.

Por estar em causa uma só questão de direito, foi, então, a recorrente 
notificada para concretizar qual dos acórdãos elencados constituía o 
acórdão fundamento (v. despacho de fls. 261).

E foi no seguimento dessa notificação que a recorrente viria a con-
cretizar que dada a complexidade do recurso e da questão, por envolver 
a oposição entre diversas soluções de várias questões fundamentais de 
direito, havia não um mas quatro acórdãos fundamento.

Assim sendo, foi de novo a recorrente notificada para concretizar e 
individualizar o respectivo acórdão fundamento para cada uma das ques-
tões individualizadas, uma vez que até havia mais questões enunciadas 
do que acórdãos fundamento apresentados (v. despacho de fls. 269).

A recorrente limitou -se a juntar aos autos cópia de quatro acórdãos 
sem individualizar o respectivo acórdão fundamento para cada uma 
das questões de direito individualizadas e que pretendia ver apreciadas.

Ou seja, como se diz no acórdão cuja reforma agora se pede, a re-
corrente não só não cumpriu o estabelecido no n.° 1 do artigo 284.° do 
CPPT nem o ordenado no despacho de fls. 269, razão por que viu o seu 
recurso não ser admitido, por despacho de fls. 283.

Não colhendo a alegação de que deveria ter sido convidada a escla-
recer esta questão surpresa uma vez que, de facto, ela foi notificada 
para corrigir a deficiência do requerimento apresentado, só que não o 
fez, como vimos.

Por outro lado, não se está aqui a fazer qualquer interpretação restritiva 
do disposto no artigo 284.° do CPPT mas simplesmente a cumprir o 
aí determinado, o que em nada contraria o princípio constitucional da 
tutela judicial efectiva.

Daí que não mereça provimento o pedido de reforma do acórdão 
formulado por manifesta falta de fundamentação.

III  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do STA em indeferir o pedido de reforma do acórdão.

Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça em 15 UCs.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Despacho de reversão. Falta 
de fundamentação. Impugnação. Convolação. Intempes-
tividade.

Assunto:

 I — É a oposição à execução fiscal e não o processo de im-
pugnação judicial ou a reclamação prevista no artº 276º 
do CPPT o meio processual adequado para o revertido 
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a 
reversão, com fundamento em falta de fundamentação, 
fundamento este que se enquadra na alínea i) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT.

 II — Tendo o contribuinte utilizado o processo de impugnação, 
só é possível a convolação se a petição inicial tiver sido 
apresentada no prazo da oposição.

 III — Tendo sido apresentada para além de tal prazo, a petição 
inicial deve ser rejeitada liminarmente.

Processo n.º 436/06 -30.
Recorrente: Vitória Rosalina Gato Poupinha Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Vitória Rosalina Gato Poupinha Ferreira, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Castelo Branco que indeferiu liminarmente a impugnação judi-
cial que deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças, que 
ordenou a reversão contra si da execução nº 1678 199701000829, dele 
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

I - A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão na execução 
fiscal (artº 23 n° 1 da LGT) para a qual, os responsáveis subsidiários 
são citados nos termos do art° 9 n° 3 do CPPT.

II - A reversão é precedida de declaração fundamentada dos seus 
pressupostos e extensão a incluir na citação (art° 23 n° 4 da LGT).

III - A alínea c) do artº 99 do CPPT prevê que constitui fundamento de 
impugnação qualquer ilegalidade, designadamente a ausência ou vício 
da fundamentação legalmente exigida.

IV - A ora recorrente pretende reagir contra a intimação de um acto 
decisório (citação), aferida de um pressuposto legalmente exigido: a 
sua fundamentação art° 23 n° 4 da LGT).

V - Não pretende reagir contra o acto decisório da reversão da execução 
fiscal contra os responsáveis subsidiários, em si.

VI - A ora recorrente pretende ter conhecimento dos fundamentos 
de facto e de direito da decisão tomada, a fim de poder aceitar a sua 
legalidade ou dela reagir

VII - A recorrente pretende reagir contra o vício formal de que padece 
a citação do acto de reversão, tendo pedido a sua repetição/anulação, e 
não quanto ao acto em si mesmo.

VIII - Pelo que, foi correcta a posição da ora recorrente, utilizando, 
para defesa dos seus interesses, via Impugnativa.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser negado provimento ao presente recurso, sufragando o entendimento 
do tribunal recorrido sobre o erro na forma do processo e a impossibi-
lidade de convolação da impugnação judicial em processo de oposição 
à execução fiscal.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 

saber qual o meio processual adequado para reagir contra o despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças que ordenou a reversão da execução 
fiscal contra o gerente da sociedade executada, na sua qualidade de 
responsável subsidiário.

Entendeu o Tribunal recorrido que era a oposição à execução fiscal 
e não o processo de impugnação judicial, “como vem sendo jurispru-
dência firmada nos tribunais superiores da jurisdição administrativa e 
fiscal”, que cita.

Por sua vez, alega o recorrente que esse meio é a impugnação judicial, 
já que não pretende reagir contra o acto decisório da reversão da exe-
cução fiscal contra os responsáveis subsidiários, em si, mas sim contra 
“a intimação de um acto decisório, lesiva dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, por não fundamentada”.

“Pelo que, foi correcta a posição da ora recorrente, utilizando, para 
defesa dos seus interesses, a via Impugnativa”.

Mas não lhe assiste razão.
3 – Sobre esta questão se pronunciou já esta Secção do STA em 

diversos arestos, nomeadamente no Acórdão de 13/7/05, in rec. nº 
504/05, citado no despacho recorrido, que passaremos a transcrever, a 
fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. 
artº 8º, nº 3 do CC).

Escreve -se, então, neste aresto que “o art. 22.º, n.º 4, da L.G.T. es-
tabelece que «as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis 
poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for 
atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o 
efeito, a notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua 
liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais».

Para além disso, os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição 
à execução fiscal, nos termos dos arts. 203.º e 204.º do C.P.P.T..

O processo de impugnação judicial e a oposição à execução fiscal 
têm campos de aplicação distintos.

O art. 97.º do C.P.P.T. indica os meios processuais judiciais tribu-
tários.

Nele se indicam vários tipos de processo de impugnação, designa-
damente:

a) A impugnação da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais 
e os actos de autoliquidação, retenção na fonte e pagamento por conta;

b) A impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê 
origem à liquidação de qualquer tributo;

c) A impugnação do indeferimento total ou parcial das reclamações 
graciosas dos actos tributários;
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d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que 
comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação;

e) A impugnação do agravamento à colecta aplicado, nos casos pre-
vistos na lei, em virtude da apresentação de reclamação ou recurso sem 
qualquer fundamento razoável;

f) A impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais;
g) A impugnação das providências cautelares adoptadas pela admi-

nistração.
Desta indicação pormenorizada dos tipos de processos de impugnação, 

conclui -se que a impugnação judicial é o meio processual adequado para 
impugnar actos do tipo dos aqui indicados.

O despacho que decide a reversão em processo de execução fiscal 
não se engloba em nenhuma destas alíneas, pelo que é de concluir que 
o processo de impugnação judicial não é o meio processual adequado 
para ser discutida contenciosamente a sua legalidade.

Por outro lado, sendo o despacho que decide a reversão proferido no 
âmbito de um processo de execução fiscal, o meio processual a utilizar 
para o impugnar será um dos que a lei prevê para os interessados de-
fenderem os seus interesses neste meio processual.

Entre os meios processuais previstos no C.P.P.T. para os revertidos 
defenderem o seus interesses no processo de execução fiscal, há dois que 
seriam potencialmente aplicáveis: a reclamação prevista no art. 276.º 
do C.P.P.T., uma vez que se trata de uma decisão proferida pelo órgão 
da execução fiscal que afecta os direitos do revertido, e a oposição à 
execução fiscal, na medida em que, nos termos da alínea i) do n.º 1 do 
art. 204.º, pode basear -se em «quaisquer fundamentos não referidos 
nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não 
envolvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, 
nem representem interferência em matéria de exclusiva competência da 
entidade que houver extraído o título», o que é manifestamente o caso 
quando está em causa apreciar se o acto que decide a reversão (não o 
de liquidação) é legal.

Destes dois meios processuais, a oposição à execução fiscal é o único 
que assegura, em todos os casos, a defesa dos direitos do revertido, 
designadamente por não ter o regime -regra de subida diferida que está 
previsto para a reclamação, no art., 278.º do C.P.P.T., e possibilitar a 
suspensão do processo de execução fiscal após a penhora ou prestação 
de garantia (arts. 212.º e 169.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 do mesmo Código).

Por isso, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado 
para os revertidos impugnarem a legalidade do despacho que ordena 
a reversão.

(Neste sentido podem ver -se os seguintes acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo:  - de 24 -1 -2001, proferido no recurso n.º 25701; 
 - de 8 -2 -2001, proferido no recurso n.º 25758, e  - de 24 -3 -2004, proferido 
no recurso n.º 1844/03.)

Se, eventualmente, os revertidos pretenderem também discutir a lega-
lidade de um acto de liquidação ou outro acto de um dos tipos indicados 
no art. 97.º como podendo ser objecto de processo de impugnação, 
poderão também deduzir impugnação.

Mas, cada um destes meios processuais terá de ser utilizado no âmbito 
do campo de aplicabilidade previsto na lei.

…Examinando as questões colocadas pela Impugnante constata -se 
que nenhuma delas pode ser objecto de processo de impugnação judi-

cial, por os actos a que elas se reportam não estarem incluídos na lista 
de processos de impugnação que consta do art. 97.º, n.º 1, do C.P.P.T..

Assim…, a falta de fundamentação do despacho que decidiu a reversão 
tem a ver com a legalidade deste despacho, devendo ser apreciada em 
processo de oposição à execução fiscal, pois enquadra -se no fundamento 
previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do C.P.P.T.”.

Conclui -se, assim, que houve erro na forma de processo, uma vez que 
a impugnação judicial não é o meio processual adequado para apreciar 
a questão suscitada pela impugnante na petição inicial.

Não obstante e pelas razões doutamente expostas no despacho re-
corrido, que subscrevemos inteiramente, não é possível convolar, nos 
termos do disposto nos artºs 97º, nº 3 da LGT e 98º, nº 4 do CPPT, 
a impugnação judicial em processo de oposição à execução fiscal, 
questão esta, aliás, que nem sequer vem abordada pela recorrente na 
sua motivação do recurso, sendo certo, porém, que a mesma é de co-
nhecimento oficioso.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e 
manter a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Matéria nova em recurso jurisdi-
cional. Ilegalidade abstracta do acto de liquidação.

Sumário:

 I — Os recursos jurisdicionais destinam -se a apreciar a 
correcção das decisões impugnadas (cf. artigo 676.º 
do CPC) e, com excepção de questões de conhecimento 
oficioso, não pode decidir questões não apreciadas pre-
viamente pelas instâncias.

 II — A ilegalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT é só a chamada «ilegalidade abstracta» e não 
a ilegalidade em concreto, fundamento típico da impug-
nação judicial.

 III — Aquela, ao contrário desta, afecta a própria lei, não 
dependendo do acto que a aplica em concreto.

Processo n.º 619/06 -30.
Recorrente: António Pinto Machado, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – António Pinto & Machado, Lda, melhor identificada nos autos, 
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Penafiel que absolveu a Fazenda Pública da instância de oposição à 
execução fiscal nº 1759 -01/100326.7, do Serviço de Finanças de Ama-
rante, com vista à cobrança de IRC, relativo aos exercícios de 1995 e 
1996, que aquela havia deduzido, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1. Entendeu o Digno Magistrado do Ministério Público (e com toda 
a razão) que a Fazenda Pública não fez prova que a tributação teria de 
ser feito à oponente.

2. Antes resultou da matéria de facto dada como provada, em segunda 
sentença, que as máquinas que originaram a actividade tributada (a 
liquidação) não eram da oponente mas, eram de terceira pessoa.

3. A propriedade destas máquinas constituía pressuposto para a fixação 
desta matéria tributária ajuizada.

4. Ora, no seguimento do Exmo Juiz Conselheiro Jorge Lopes de 
Sousa “se o acto de liquidação está viciado por erro sobre os pressupostos 
de facto, imputável à administração tributária, impõe -se a revisão do 
acto tributário nos termos do artº 78/1 da LGT”.

5. “Pelo que, excepcionalmente, neste tipo de situação se admite que 
a pessoa a quem foi imputado a divida possa no processo de oposição à 
execução fiscal demonstrar que se não verifica em relação a ela quanto 
ao período a que se refere o tributo, o pressuposto da incidência (posse, 
fruição ou propriedade)”.

6. Assim, a ilegitimidade invocada, está prevista na alínea b) do n° 1 
do art° 204 do CPPT, e no entender do insigne jurista.

7. O acto de liquidação do tributo ajuizado é nulo, porque ofende o 
conteúdo de um direito fundamental, a garantia de que o imposto incidirá 
sobre o rendimento real do sujeito passivo (art° 106 e 107/2 da CRP, 
o que não ocorreu nestes autos (alínea d) do n° 2 do art° 133 do CPA).

8. E, por esse facto, este acto de liquidação — que originou a dívida 
exequenda — não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente 
da declaração da nulidade, pelo que se permite a sua invocação a todo 
o tempo por qualquer interessado, podendo ser declarada por qualquer 
tribunal (entenda -se, também em processo de oposição), art° 134 do 
CPA.

9. Incidindo a tributação “sobre a realidade económica constituída 
pelo lucro”, desta definição não está ausente a identidade de pessoa 
que gerou este lucro.

10. Pelo que, encontra -se, também, abrangida pela previsão da alí-
nea a) do art° 204 CPPT, a situação decorrente dos autos, uma vez que 
não existe norma que preveja a tributação de pessoa jurídica que não 
produziu qualquer lucro, art° 1° do CIRC;

11. Interpretado de forma proposto pelo Tribunal recorrido, tal art° 
seria inconstitucional, violaria os art° 106, n° 2 e 3 e 107, n° 2 da CRP.

12. “O que constitui” invalidade mista, invocável pelos interessados 
para além dos prazos de impugnação contenciosa (...) (obra citada, 
pág. 887).

13. E caberá dentro de previsão desta alínea a) do art° 204 do 
CPPT.

14. Não existe qualquer preceito, constitucionalmente válido, que 
permita liquidação deste imposto sobre a actividade ilícita do sujeito 
passivo e quando o mesmo, por força do art° 111 do Cód. Penal se 
encontra sujeito à pena de perder a favor do Estado, todas as vantagens 
que, através do facto ilícito típico, tiveram sido directamente adquiridos.

15. Se a oponente vai ser compelida a entregar no Estado todos os 
rendimentos auferidos, não pode ser sujeito ao pagamento de imposto 
sobre rendimento que não são seus — nenhum lucro obterá desta ac-
tividade ilícita.

16. E não está vinculada a devolver mais que os rendimentos e as 
máquinas de jogo, sob pena de o Estado ser privilegiado com um enri-
quecimento sem causa.

17. Foram violados – e com a devida vénia — os preceitos acima 
citados, pelo que revogando -se a decisão recorrida.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, sufragando -se, para o 
efeito, na doutrina e jurisprudência, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1º - António Pinto Machado detinha diversas máquinas electrónicas de 

diversão (de jogo), que explorou nos anos de 1995 a 1998 (cfr. fls. 16, 
78 e 79 dos autos);

2° - As máquinas de jogo foram apreendidas pela Brigada Fiscal da 
Guarda Nacional Republicana, dando origem ao processo de inquérito 
n° 117/98 (cfr. fls. 16 dos autos);

3º - Da contabilidade da oponente não há qualquer registo da aqui-
sição, nem da contabilização, relativa às máquinas apreendidas (cfr. 
fls. 78 dos autos);

4° - Contra a oponente foi instaurada a execução fiscal 
n° 1759 -01/100326.7, em 23 de Fevereiro de 2001, para cobrança do 
IRC dos anos de 1995 e 1996 e relativa às liquidações de IRC (notas 
de cobrança n°s 8310012390 e 8310012391), no montante global de 
“6.892.470$00”, cuja data limite para pagamento (das liquidações) 
ocorreu em 2000.12.11 (cfr. fls. 10 dos autos).

3 – No caso subjudice, a sentença recorrida circunscreveu a questão 
a decidir à pronúncia acerca da matéria articulada nos itens 6º e 10º da 
petição inicial, ou seja, “saber se a oposição procede pelo disposto na 
alínea a), do n.º 1, do art. 204.º do CPPT, em virtude da alegada “circuns-
tância de não poder o Estado cobrar impostos dos ganhos provenientes 
de actividade ilícita (…)””.

Em suma, decidiu -se ali que, ao invocar a referida al. a) do nº 1 
do artº 204º do CPPT, a oponente apenas podia sindicar a ilegalidade 
abstracta (absoluta) da liquidação, sendo certo que e como resulta dos 
citados itens 6º e 10º da petição inicial, o que a oponente fez foi, antes, 
alegar factos que têm a ver com a ilegalidade em concreto dessa mesma 
liquidação, os quais sempre poderia esgrimir em sede de impugnação 
judicial, isto para além de não poder argumentar a inexistência do im-
posto e não ter também alegado na petição inicial qualquer ilegalidade 
que afecte a lei aplicadora do imposto não pago, neste caso o CIRC.

Como é sabido, são as conclusões das alegações que limitam o objecto 
do recurso jurisdicional, como se conclui do preceituado no artº 684º, 
nº 3 do CPC.
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Nas conclusões 1 a 6 da sua motivação do recurso, a oponente traz 
à apreciação deste Supremo Tribunal questão relacionada com a sua 
ilegitimidade para a oposição à execução fiscal prevista na al. b) do 
nº 1 do predito artº 204º, questão esta que, como vimos, é diversa e não 
apreciada na sentença recorrida, sendo nova.

Ora e como vem sendo jurisprudência pacífica e reiterada deste STA 
só as questões resolvidas pelo tribunal recorrido poderão ser objecto 
de reexame, em face da acepção de que os recursos visam, em geral e 
com excepção das questões de conhecimento oficioso  - o que não é o 
caso  -, modificar as decisões recorridas, que não apreciar questões não 
decididas previamente pelas instâncias (vide, por todos, Acórdão do 
Pleno da 1ª Secção de 11/4/89, in AD 336/1533).

Pelo que e nesta parte, o recurso não pode, assim, deixar de impro-
ceder.

4 – Resta -nos, portanto, apreciar se se encontra preenchido o funda-
mento previsto na al. a) do nº 1 do citado artº 204º do CPPT, tal como 
pretende a recorrente.

Alega esta, por um lado, que a situação prevista nos autos está abran-
gida pelo citado preceito legal, “uma vez que não existe norma que 
preveja a tributação de pessoa jurídica que não produziu qualquer lucro, 
artº 1º do CIRC”. E por outro, não existe qualquer preceito, constitucio-
nalmente válido, que permita ao Estado a liquidação de imposto “sobre 
a actividade ilícita do sujeito passivo e quando o mesmo, por força do 
artº 111º do Cód. Penal se encontra sujeito à pena de perder a favor do 
Estado, todas as vantagens que, através do facto ilícito típico, tiveram 
sido directamente adquiridos. Se a oponente vai ser compelida a entre-
gar ao Estado todos os rendimentos auferidos, não pode ser sujeito ao 
pagamento de imposto sobre o rendimento que não são seus  - nenhum 
lucro obterá desta actividade ilícita…”, pelo que foram, assim, violados 
não só o citado dispositivo legal, mas também os artºs 106º, nºs 2 e 3 
e 107º, nº 2 da CRP.

Salvo o devido respeito que sempre nos merece melhor opinião, não 
cremos que lhe assista qualquer razão.

Com efeito, o fundamento do predito artº 204º, nº 1, al. a) do CPPT 
reporta -se apenas à ilegalidade absoluta ou abstracta da dívida exe-
quenda resultante da inexistência de lei em vigor à data dos factos a 
que respeita a obrigação e na qual se encontra prevista a sua liquidação 
ou donde conste a sua autorização para a sua cobrança na data em que 
ocorreu a liquidação, tudo por força do disposto nos artºs 106º, 108º e 
202º da CRP.

Como refere Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., pág. 872, citado 
na sentença recorrida e no douto parecer do Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, “está -se, aqui, perante aquilo que se designa por ilegalidade 
abstracta da liquidação, por a ilegalidade não residir directamente no acto 
que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas residir na própria lei cuja 
aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente 
da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancionalismo 
em que o acto foi praticado.

Cabem aqui todos os casos de actos que aplicam normas que vio-
lam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas 
constitucionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em 
Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário quando é 
feita aplicação de normas regulamentares.

A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende 
do acto que faz a sua aplicação em concreto”.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se os acórdãos desta Sec-
ção do STA de 7/11/01, in rec. nº 26.297 e de 20/2/02, in rec. nº 26.643.

Ora, não é esta a situação que encontrámos no caso em apreço, pois 
nenhuma dúvida é possível quanto à existência, na lei, do IRC, nos 
exercícios de 1995 e 1996.

Por outro lado e como bem se salienta na decisão recorrida, “a oponente 
pretende ver discutida a ilegalidade abstracta da liquidação, trazendo à 
colação, contudo, circunstancionalismos anteriores à prática do acto de 
liquidação, sobretudo no que toca à alegada proveniência ilícita dos ganhos 
obtidos por António Pinto Machado com a exploração das máquinas elec-
trónicas de diversão, argumentos que a oponente sempre poderia esgrimir 
em sede de impugnação judicial do acto de liquidação, fosse por erro nos 
pressupostos de facto, fosse por erro nos pressupostos de direito”.

E acrescenta, ainda, citando José Casalta Nabais, in Direito Fiscal, 
2ª ed., Almedina, Março de 2003, que “do ponto de vista da incidência 
real, o IRC incide sobre os rendimentos, mesmo quando provenientes 
de actos ilícitos, no período da tributação”.

Assim sendo, também não vemos em que é que daqui possa resultar 
qualquer violação dos invocados princípios constitucionais.

Pelo que, não pode deixar de concluir -se pela ilegalidade da dedução 
de oposição, por não se encontrar preenchido o referido pressuposto 
previsto na al. a) do nº 1 do artº 204º do CPPT.

Deste modo, bem andou o Mmº Juiz “a quo” ao absolver a Fazenda 
Pública da instância.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Acção administrativa especial. Caducidade do direito de 
acção. Despacho saneador. Segurança social. Prazo para 
entrega das contribuições.

Sumário:

 I — A caducidade do direito de acção, não tendo sido apre-
ciada no despacho saneador, não pode ser suscitada 
nem decidida em momento posterior do processo — cf. 
artigos 87.º e 89.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos.

 II — As obrigações de entrega das contribuições e de entrega 
das declarações de remunerações, por parte das enti-
dades empregadoras, devem ser realizadas no mesmo 
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prazo, até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que respec-
tivamente dizem respeito: o do exercício da actividade 
profissional dos trabalhadores.

Processo n.º 745/06 -30.
Recorrentes: Somelos Tecidos, S. A., e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Somelos Tecidos, S.A., Somelos Fios, S.A., e Somelos Acabamentos 
Têxteis, S.A., vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Braga que julgou improcedente a acção administrativa especial, 
de anulação, que deduziram contra a deliberação do Conselho Directivo 
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, de 23 de Ou-
tubro de 2003, que decidiu que estas sociedades não tinham efectuado 
atempadamente o pagamento das contribuições para a Segurança Social.

Fundamentou -se a decisão recorrida em que “as contribuições e quo-
tizações são devidas com o início do exercício da actividade profissional 
pelos trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, as declarações 
de remunerações são entregues até dia 15 do mês seguinte àquele a 
que respeita a prestação de trabalho e o pagamento das contribuições e 
quotizações devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que 
disserem respeito” e em que as autoras não entregaram as contribuições 
e quotizações dentro deste prazo.

As recorrentes formularam as seguintes conclusões:
1. Atenta a matéria de facto apurada, segundo a qual houve tão so-

mente uma presunção de mora que gerou a liquidação de juros, decorren-
tes do facto das contribuições haverem sido entregues no mês seguinte 
ao do pagamento das remunerações e não no mês seguinte àquele que 
as mesmas diziam respeito  - é o que se escreve sob a alínea C) dos 
factos apurados,

2. Considerando as datas das remessas das declarações de remunera-
ções, por um lado, e as datas do pagamento das mesmas (cfr. a alínea D) 
dos factos assentes no tocante às Autoras Somelos Tecidos, SA, Somelos 
Fios, SA e Somelos Acabamentos, SA), e como se conclui da alínea F) 
desses factos, quando aí se escreve que os pagamentos dos salários 
mensais aos trabalhadores pelas Autoras ocorreram sempre nos três 
primeiros dias úteis seguintes àqueles a que respeitam;

3. Considerando ainda que as contribuições para a Segurança Social 
são devidas pelas Autoras em função do pagamento das remunerações 
aos trabalhadores (tendo em atenção que tais contribuições são compos-
tas por parcelas distintas, em cumprimento do que dispõe o preceituado 
no n° 2° do art.3º do Decreto Lei n° 199/99),

4. E tendo em atenção o cumprimento da cláusula 32 n° 1° do Contrato 
Colectivo de Trabalho em vigor para a indústria têxtil e cujo conteúdo 
não é mais do que o que resulta da factualidade assente na já referida 
alínea F);

5. Considerando, por fim, que a obrigação formal da remessa das 
declarações de remunerações (Decreto Regulamentar n.º 26/99, artº. 6° 

e Decreto Lei n° 199/99 n° 2° do artº. 10°), não se confunde com a 
prevista no n° 1° do artº.47° da Lei de Bases de Previdência n° 32/2002, 
que obriga as empregadoras a descontar nas remunerações que paga, o 
valor das quotizações dos trabalhadores, donde

6. É unicamente na ocasião em que as Autoras procedem ao pagamento 
dessas remunerações, que surge temporalmente a obrigação da retenção 
na fonte desses valores contributivos, e

7. Só então é que os descontos são efectuados nos salários pagos e 
só a partir daí é que é possível proceder à respectiva remessa para a 
Segurança Social.

8. Quando no n° 2° do artº. 10° do Decreto Lei n° 199/99 se fala 
em pagamento de contribuições até ao dia 15 do mês seguinte àquele 
a que disserem respeito, tal só pode significar que o início desse lapso 
de tempo decorre a partir do facto a que se reporta.

9. Ora, tal facto verifica -se necessariamente no mês do pagamento 
dos salários e nunca no mês em que ocorreu a prestação do trabalho a 
que aquelas remunerações dizem respeito  - nem tal se lê da lei.

10. As recorrentes pagaram tempestivamente as contribuições nas 
datas constantes da alínea E) dos factos apurados, pelo que lhes devem 
ser restituídos os juros moratórios calculados nessa mesma alínea.

11. Há violação da lei na sentença recorrida e na Deliberação do 
Conselho Directivo do IGFSS de 23/10/2003, designadamente do n° 1° 
do artº.47° da Lei n° 32/2002, cujo cumprimento em termos de datas 
é incorrectamente equiparado ao do n° 2° do artº. 10° do Decreto Lei 
n° 199/99, ao artº. 6° do Decreto Regulamentar n° 26/99 e ao n° 2° do 
artº. 1° do Decreto Lei 106/01.

Termos em que, por violação da lei, se deve anular a sentença recorrida 
e a identificada Deliberação do IGFSS, que se impugnou pela instauração 
da acção onde tal sentença foi proferida, como é de Justiça.

E, por sua vez, contra -alegou a recorrida:
1  - A obrigação contributiva constitui -se com o início do exercício 

da actividade profissional pelos trabalhadores ao seu serviço, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 45° da Lei n.º 32/2002, de 20 de 
Dezembro.

2  - As entidades empregadoras são responsáveis pelo pagamento 
das contribuições por si devidas e das quotizações correspondentes aos 
trabalhadores ao seu serviço, devendo descontar, nas remunerações a 
estes pagas o valor daquelas quotizações, de acordo com o disposto no 
n.° 1 do artigo 47° da Lei n.° 32/2002, de 20 de Dezembro.

3  - As entidades empregadoras devem enviar as declarações de remu-
nerações até ao dia 15 do mês seguinte aquele a que as remunerações 
disserem respeito, de acordo com o disposto no artigo 6°do Decreto-
-Regulamentar n.º 26/99, de 17 de Outubro.

4  - As contribuições devem ser pagas até ao dia 15 do mês àquele a 
que disserem respeita, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 10° 
do Decreto -Lei n.º 199/99, de 8 de Junho.

5  - Destes preceitos legais resulta, que as contribuições são devidas 
com o início do exercício da actividade profissional pelos trabalhadores 
ao serviço da entidade empregadora, que as declarações de remunera-
ções são entregues até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que respeita 
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a prestação de trabalho e, que o pagamento das contribuições deve ser 
pago até ao dia 15 do mês àquele a que disserem respeito,

6  - No presente caso, se os salários, por exemplo, disserem respeito 
ao mês de Novembro de 2002, as contribuições para a Segurança Social 
devem pagos até ao dia 15 de Dezembro de 2002 e assim sucessiva-
mente, isto fazendo uso dos quadros apresentados pela Autoras no 4 
da petição inicial.

7  - Diferentemente seria o caso de as Autoras não procederem à en-
trega de declarações de remunerações ou de terem salários em atraso. 
Porém, não é a situação das Autoras.

8  - Não pagando as Autoras as contribuições até ao dia 15 do mês 
seguinte àquele em que entrega as declarações de remunerações, deverá 
considerar -se que são devidos juros de mora à taxa legal,

9  - Entregando as Autoras as declarações de remunerações até ao 
dia 15 do mês seguinte àquele a que respeita a prestação de trabalho, 
deve considerar -se que as contribuições são devidas no mesmo prazo, 
atento, também, o facto de efectuarem o pagamento de salários nesse 
período, consequentemente, o não pagamento das contribuições dentro 
daquele prazo pelas Autoras determina como determinou o nascimento 
da obrigação de juros de mora.

10  - O despacho conjunto das Secretarias de Estado do Emprego e 
Formação Profissional e da Segurança Social, de 26 de Fevereiro de 
1986, publicado no Diário da República, II Série, 15 de Março de 1986, 
refere que numa situação de desfasamento entre o mês de pagamento de 
contribuições e o mês de reporte das remunerações é que o pagamento 
das contribuições deve ser efectuado no mês seguinte ao do efectivo 
pagamento dos salários.

11  - Este despacho foi proferido no âmbito da conjuntura eco-
nómica e social que o País atravessava naquela época, não sendo 
aplicável à situação em análise, tal como decorre da factualidade 
ora em apreço.

12  - Deve considerar -se que as contribuições são devidas com o início 
do exercício da actividade profissional pelos trabalhadores ao serviço 
da entidade empregadora, que as declarações de remunerações são en-
tregues até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que respeita a prestação 
de trabalho e o pagamento das contribuições devem ser pagas até ao 
dia 15 do mês àquele a que disserem respeito.

13  - Não tendo, as Autoras pago as contribuições devidas à Segu-
rança Social dentro do prazo legal estabelecidos no n.º 2 do artigo 45° 
e n.º l do artigo 47° da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, no n.º 2 
do artigo 10° do Decreto -Lei n.° 199/99, de 8 de Junho e no artigo 8° 
do Decreto -Regulamentar n.° 26/99, de 27 de Outubro, venceram -se 
juros de mora legal do valor e conforme consta dos documentos juntos 
pelas Autoras com a petição inicial (Documentos de Emissão Prévia 
e anexos com detalhes dos juros de mora) ou conforme é referido nos 
artigos 4°, 52° e 53° da petição inicial e, consequentemente foram bem 
liquidados.

14  - A Deliberação do Conselho Directivo do IGFSS de 23 de Ou-
tubro de 2003, não violou a lei e, designadamente o n.º 2 do artigo 10° 
do Decreto -Lei n.° 199/99, de 8 de Junho e o n.º 1 do artigo 47° da Lei 
n.º 32/2002, de 20 de Dezembro.

15  - E, consequentemente não deve proceder -se à anulação da mesma 
Deliberação do Conselho Directivo do IGFSS, datada de 23 de Outubro 
de 2003 nem ordenar -se a restituição às Autoras da quantia peticionada 
€ 57.293,58 (cinquenta e sete mil duzentos e noventa e três euros e 
cinquenta cêntimos).

16  - A Entidade Recorrida concorda com os argumentos da douta 
decisão proferida a fls. 296 a 302 no processo supra identificado, pelo 
que, decidindo -se nos precisos termos constantes da decisão se fará a 
devida justiça.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público não emitiu parecer.
E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A) Em 03.09.2003, foi solicitado, por cada uma da AA, uma certidão 

da respectiva situação contributiva regularizada, por fax envidado ao 
Centro Regional de Segurança Social do Norte  - Serviço Sub -Regional 
de Braga.

B) Em 17.10.2003, por informação verbal, foi comunicada às Autoras 
a existência de dívidas de juros de mora na respectiva conta corrente de 
cada uma delas, resultante de pagamento fora de prazo das contribuições 
de Novembro de 2002 a Setembro de 2003.

C) A presunção da mora, que gerou a liquidação de juros, decorre 
do facto de as contribuições haverem sido entregues no mês seguinte 
ao do pagamento das remunerações e não mês seguinte àquele a que as 
mesmas diziam respeito.
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F) Os pagamentos dos salários aos trabalhadores pelas AA, ocor-
reram sempre nos três primeiros dias úteis seguintes aqueles a que 
respeitam;

G) As declarações de remunerações foram enviadas a Ré, via Internet, 
em 09.12.2002 e o pagamento das respectivas contribuições foi efectuado 
em 15.01.2003, nos meses subsequentes foi seguido o mesmo procedi-
mento sendo que em l de Janeiro foi feriado e l e 2 sábado e domingo.

H) Cada uma das Autora enviou em 29.09.2003, uma declaração assi-
nada por 10 trabalhadores, das quais constavam as datas de pagamento 
dos respectivos salários.

I) Em 20.10.2003, o Grupo Somelos SGPS, SA enviou uma carta ao 
Presidente do Conselho Directivo do Segurança Social do Norte - Serviço 
Sub -Regional de Braga, a explicar o procedimento adoptado pelas AA e a 
requerer a anulação dos juros debitados e a emissão urgente de certidões 
comprovativa da situação regularizada já solicitada em 03.09.2003.

J) Em 23.10.2003, o conselho directivo proferiu uma deliberação 
concordando com as conclusões e propostas constantes da Informação 
n° 490, de 14.10.2003, subscrita por uma Técnica Superior do Depar-
tamento de Contribuintes:

L) Em 24.10.2003, as AA tiveram conhecimento, através de fax 
expendido do IGFSS, da deliberação do Conselho Directivo.

M) Em 19.11.2003, as AA interpuseram, desta deliberação, recurso 
hierárquico para a Senhora Secretaria de Estado da Segurança Social.

N) Este recurso foi indeferido expressamente, em 05.05.2004, pelo 
Ministro da Segurança Social e do Trabalho;

O) Pelo Serviço Sub -Regional de Braga foram emitidos documentos 
de emissão prévia e anexos com o detalhe do cálculo de juros mora, 
sendo;

a) n° 000918512, 000918024 e 000920169, respeitante a A. Somelos 
tecidos, S.A e relativa aos juros de mora das contribuições do meses de 
Novembro de 2002 a Setembro de 2003;

b) 000918415, 000918067 e 000920177, respeitante à Somelos Fios, 
S.A, respeitante aos juros de mora das contribuições de Novembro de 
2002 a Setembro de 2003.

c) 00918474, 00918040 e 000920185 respeitante à Somelos Aca-
bamentos, S.A, respeitante aos juros de mora das contribuições de 
Novembro de 2002 a Setembro de 2003.

P) Assim, foram liquidados os juros nos montantes respectivamente 
de:

a) À A. Somelos Tecidos, S.A os valores de 3 226,30€, 30 238,55 € 
e l 759,05 €;

b) À A. Somelos Fios, S.A, os valores de l 038,06 €. 9 405,07€ e 
52 351,02 €;

c) À A. Somelos Acabamentos, S.A, os valores de l 005,93 €, 
9 572,98 € e 52 4,13 €

Todos estes valores foram pagos condicionalmente em 30 e 
31.10.2003.

Q) As AA procederam ao pagamento antecipado das contribuições 
reportadas a Setembro de 2003

a) À A. Somelos Tecidos, S.A o valor de l 759,07 €;
b) À A. Somelos Fios, S.A, o valor 52 351,02 €;
c) À A. Somelos Acabamentos, S.A, o valor de 52412,56€;
R) Em 31.10.2003 foram emitidas as certidões de dívidas da situação 

contributiva regularizada das AA.
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Vejamos, pois:
QUANTO À CADUCIDADE DO DIREITO DE ACÇÃO:
Nos termos do artigo 87.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, “findos os articulados, o processo é concluso ao juiz 
ou relator, que profere despacho saneador quando deva conhecer obri-
gatoriamente, ouvido o autor no prazo de dez dias, de todas as questões 
que obstem ao conhecimento do objecto do processo” – n.º 1, alínea a).

Tais questões são as previstas no artigo 89.º  - Fundamentos que 
obstam ao prosseguimento do processo  -, nomeadamente a “caducidade 
do direito de acção”, como logo resulta da expressão constante do seu 
n.º 1 “para o efeito do disposto nos artigos anteriores”.

E, nos termos do n.º 2 daquele primeiro normativo, “as questões 
prévias referidas na alínea a) do número anterior que não tenham sido 
apreciadas no despacho saneador não podem ser suscitadas nem deci-
didas em momento posterior do processo e as que sejam decididas no 
despacho saneador não podem vir a ser reapreciadas”.

Concentra -se, assim, o saneamento do processo num único momento 
processual, mesmo relativamente às questões prévias que não tenham 
sido apreciadas e que, assim, já não podem ser suscitadas nem decididas 
mais tarde.

E porque o juiz tem o dever de suscitar e resolver, no despacho sa-
neador, todas as questões que obstem ao conhecimento do objecto do 
processo, sob pena de preclusão, forma -se caso julgado formal mesmo 
sobre a sua inexistência, se o tribunal as não apreciar, pelo que se requer, 
“assim, um particular cuidado na elaboração desta parte do saneador, 
para não deixar prosseguir um processo malsão, eivado de uma irregu-
laridade que até o pode tornar inútil”.

Cfr. ESTEVES DE OLIVEIRA, CPTA anotado, vol. 1, p. 515.
A questão da caducidade do direito de acção não pode, pois, ser ora 

apreciada, por precludida.
QUANTO AO MAIS:
A questão dos autos é, desde logo, a da determinação do momento 

temporal em que nasce – ou se vence – a obrigação de pagamento das 
contribuições devidas pelas entidades patronais à Segurança Social.

Nos termos do artigo 45.º, n.º 2, da Lei n.º 32/2002, que aprova as 
bases da segurança social, a obrigação contributiva das entidades em-
pregadoras constitui -se com o início da actividade profissional pelos 
trabalhadores ao seu serviço, sendo os termos do seu cumprimento 
estabelecidos no quadro do respectivo regime de segurança social.

E, assim constituída a obrigação contributiva, há que determinar os 
responsáveis pelo pagamento das contribuições, o tempo do cumpri-
mento da obrigação e quais as obrigações acessórias respectivas.

Tal responsabilidade é naturalmente das entidades empregadoras, num 
sistema de retenção na fonte quanto às contribuições dos trabalhadores 
– artigo 47.º  - uma vez que o valor das correspondentes quotizações é 
descontada nas remunerações a estes pagas – n.º 1.

Por outro lado, as contribuições, tanto as dos trabalhadores como as 
das entidades patronais, devem ser pagas “até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que disserem respeito” – artigo 10.º, n.º 2, do Decreto -Lei 
n.º 199/99, de 8 de Junho.

Este diploma, que “procedeu à definição das taxas contributivas do 
regime geral dos trabalhadores por conta de outrem”, foi regulamentado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27 de Outubro, que veio deter-
minar – artigo 6.º  - o prazo para entrega das declarações de remunerações 

pelas entidades empregadoras: “até ao dia 15 do mês seguinte àquele a 
que as remunerações disserem respeito”.

Temos, assim, que as declarações de remuneração devem ser entregues 
até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que estas dizem respeito, o que 
se compreende já que o montante das contribuições é determinado pela 
aplicação das taxas previstas no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 199/99, 
de 8 de Junho, às remunerações legalmente consideradas como base de 
incidência contributiva – artigo 10.º deste diploma.

Ou seja: o montante das contribuições depende do valor das re-
munerações e as remunerações dizem naturalmente respeito ao mês 
em que a actividade é exercida, pois que a obrigação contributiva se 
refere ao exercício da actividade profissional pelos trabalhadores – dito 
artigo 45.º.

Por outro lado, as contribuições – todas – devem ser pagas até ao dia 
15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito.

Ora, se as remunerações respeitam ao mês em que a actividade é 
exercida, temos que o prazo para entrega das declarações coincide com 
o prazo para a entrega das contribuições.

O que se afigura perfeitamente lógico dado que as contribuições dos 
trabalhadores são descontadas, como se disse, pela entidade patronal, 
nas respectivas remunerações e as desta têm também estas como re-
ferente.

E tanto assim é que o artigo 10.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 199/99 e 
o artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 26/99 – que o regulamentou 
– utilizam a mesma expressão “a que disserem respeito”.

Certo que, no primeiro, são determinantes as contribuições e, no se-
gundo, as remunerações, mas, como vimos, elas são simultâneas dado, 
desde logo, aquele sistema de retenção na fonte e o predito referente.

Assim, o exercício da actividade profissional é o alicerce de todo 
o regime:

 - A obrigação contributiva das entidades empregadoras constitui -se 
com o início do exercício da actividade profissional pelos trabalha-
dores ao seu serviço – artigo 45.º, n.º 2, da Lei n.º 30/2002, de 20 de 
Dezembro;

 - O montante das contribuições a pagar é determinado pela aplicação 
das taxas legais às remunerações pagas pelo exercício daquela actividade 
– artigo 10.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º199/99, de 8 de Junho;

 - As contribuições devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que disserem respeito, isto é, ao mês seguinte a que respeitam 
as remunerações ou, de outro modo, ao mês seguinte ao do exercício da 
actividade profissional – artigo 10.º, n.º 2, deste último diploma legal;

 - As entidades empregadoras devem enviar as declarações de remu-
neração até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que as remunerações 
disserem respeito, ou seja, ao mês seguinte àquele em que foi exercida a 
actividade profissional – artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 26/99, 
de 27 de Outubro.

Do referido contexto legal e ao contrário do que pretendem as re-
correntes, não resulta, pois, que o artigo 10.º, n.º 2, do Decreto -Lei 
n.º 199/99, considere relevante o mês do pagamento das remunerações, 
por modo que o mês de pagamento das contribuições fosse o mês se-
guinte ao do pagamento das remunerações.

Pois as remunerações estão dependentes do exercício da actividade 
profissional e não valem, no ponto, a se: o montante da contribuição 
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determina -se pela remuneração paga mas esta sempre corresponde ao 
mês em que a actividade profissional foi exercida.

Na hipótese dos autos – como resulta do probatório  -, as recorrentes 
pagavam as remunerações dos trabalhadores nos três primeiros dias 
úteis do mês seguinte àquele em que era exercida a actividade pelo 
que a este diziam respeito, estando assim sujeitas ao pagamento das 
contribuições que naquelas descontavam, até ao dia 15 do mesmo mês: 
afinal, o do pagamento.

E como pagavam as contribuições apenas no mês seguinte ao do pa-
gamento da remuneração, que não o mês seguinte àquele a que aquelas 
diziam respeito, são efectivamente devidos os questionados juros.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pelas recorrentes com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Prescrição. Inutilidade da lide. Contagem do prazo.

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária não constitui, a se, 
fundamento de impugnação judicial, por não respeitar 
à legalidade do acto de liquidação mas, antes, à sua 
eficácia.

 II — Deve contudo conhecer -se da mesma, e oficiosamente, 
em tal meio processual, com atinência à respectiva inu-
tilidade superveniente da lide, determinante da extinção 
da instância, ut. artigo 287.º, alínea e), do Código de 
Processo Civil.

 III — O prazo de prescrição legal suspende -se, por motivo 
de paragem do processo de execução fiscal, em virtude 
de pagamento em prestações legalmente autorizada 
— artigo 49.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária.

Processo n.º 980/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Hintze Dias Mateus.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo – Sul que julgou extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide, dada a prescrição das obrigações tributárias (IVA 

relativo aos anos de 1986 e 1987 e respectivos juros compensatórios) 
imputadas a Hintze Dias Mateus.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
a) A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste 

tipo de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;
b) O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da 

exigibilidade da dívida é a oposição à execução fiscal;
c) A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para 

se conhecer em impugnação – processo cujo objecto é a legalidade do 
acto tributário – da prescrição da dívida exequenda;

d) Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto 
interruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o res-
pectivo prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco 
mais de uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os 
meios de litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, 
designadamente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos 
os casos rapidamente demore o processo mais de um ano…

e) Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução 
parada por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por 
ter sido utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo 
garantia ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve 
ser declarada prescrita;

f) Acresce que esta interpretação conduz a que, num caso em que 
fique suspenso o procedimento por infracção (criminal ou contra-
-ordenacional) tributária, à espera da decisão em processo de impug-
nação, não faz sentido que este venha a extinguir -se por prescrição 
quando a execução ficou à espera da decisão sobre a relação jurídica 
tributária;

g) A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais 
evidente quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos 
como a “isenção de garantia” e a “caducidade de garantia”;

h) Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do con-
fronto entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não 
prescreveria) e os que não prestaram garantia (cuja dívida poderia 
prescrever) porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar 
é entre os que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema 
legal (ou judicial) vigente nestes últimos e castigando os que cumpriram 
(embora não concordando com a interpretação da lei).

Assim, no caso sub judice, em que foi instaurada execução mas esta 
se encontra parada, à espera de resolução do processo de impugna-
ção, não deveria o TCAS ter decidido a extinção do presente processo 
por prescrição e, ao fazê -lo, interpretou incorrectamente os preceitos 
legais aplicáveis, designadamente os artigos 34.º do CPT, 48.º e 49.º 
da LGT e 204.º do CPPT, e aplicando indevidamente a alínea e) do 
artigo 287.º do CPC.

Pelo que deverá ser anulada a douta decisão recorrida, procedendo-
-se ao julgamento do recurso interposto da sentença do tribunal de 1.ª 
instância, que julgara a impugnação improcedente.

Por sua vez, contra -alegou o recorrente:
1. A prescrição deve ser apreciada oficiosamente em processo de 

impugnação, em observância dos princípios da economia processual, 
ausência da prática de actos e decisão inúteis, sem relevância prática.
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2. Esse tem sido o sentido constante e uniforme mais recente juris-
prudência do STA, que, em nossa modesta opinião, deverá continuar 
a ser seguida.

3. Qualquer interpretação do art. 49.° da LGT, no sentido de este 
preceito estatuir um regime prescricional mas gravoso que o prescrito 
no art. 34.° do CPT não pode ser aplicado in casu sob pena de ilegali-
dade e inconstitucionalidade por aplicação retroactiva de normas mais 
gravosas, em violação do disposto no art. 12.° da LGT e no n.° 3 do 
art. 107.° da CRP.

4. A interpretação realizada e proposta pelo Fisco para o n.° 3 do 
art. 49.° da LGT não pode proceder.

5. Por um lado faz letra morta dos n.° 1 e 2 do art. 49.° da LGT, pois 
transformaria a suspensão num efeito mais duradouro que a interrupção 
da prescrição.

6. Por outro subverte a expressão “facto imputável ao sujeito passivo”, 
deixando a mesma de significar inércia do sujeito passivo, para passar 
a significar actuação do sujeito passivo.

7. Para além disso tornaria incompreensível a ratio da norma, já que 
inicialmente o legislador prescrevia o fim da interrupção da prescrição, 
única e exclusivamente para depois a suspender, sem qualquer raciona-
lidade para tal volte face.

8. O n.° 3 do art. 49.° da LGT estabelece uma situação diferente 
da prevista no n.° 1: enquanto que o n.° 1 estabelece a interrupção da 
prescrição pela simples ocorrência de alguns factos, o n.° 3 prescreve 
a suspensão da prescrição nos casos de suspensão da execução, em 
virtude de os factos expostos no n.° 1, por si só, não implicarem a 
suspensão da execução.

9. Logo a leitura correcta e possível do art. 49.° da LGT é a de que 
quer na situação de interrupção do prazo de prescrição, como na sus-
pensão, se o processo se encontrar parado mais de um ano, por facto 
não imputável ao contribuinte, esses efeitos extinguem -se voltando a 
contar o prazo de prescrição.

10. Para mais a interpretação do fisco viola a Lei de autorização de 
revisão da legislação processual fiscal, que esteve na base da elaboração 
da LGT, que ordenava a diminuição efectiva do prazo de prescrição.

11. O crédito tributário é indisponível.
12. Os impostos são a principal fonte de financiamento do Estado, 

sendo estes estabelecidos apenas na exacta medida das suas necessi-
dades.

13. A perda da receita de um imposto leva à impossibilidade de con-
cretização integral de um fim público a que o Estado se propunha.

14. Logo é ilógico e impossível a perda de interesse no recebimento 
do tributo pelo Estado uma vez que isso só seria viável com base no 
pressuposto da perda de interesse na realização de um fim público.

15. A estatuição legal da prescrição fica assim a dever -se a interesses 
do devedor: segurança, certeza e paz jurídica.

16. Donde não há qualquer efeito perverso ou desproporção de solu-
ção, conforme alvitrado pelo Fisco.

17. A prescrição não concede vencimento no processo, determina 
é a falta de interesse ou efeito na resolução da questão substantiva da 
lide.

18. Assim, não existe qualquer efeito nefasto para o sujeito passivo 
que paga a liquidação em relação ao que presta garantia bancária.

19. As necessidades de segurança e certeza jurídica são também mais 
patentes no segundo caso.

Termos em que deverá ser negado provimento ao presente recurso, 
mantendo -se o acórdão aqui em apreço, com todas as consequências 
legais.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso, dado que “a possibilidade de conheci-
mento da prescrição da dívida tributária, em processo de impugnação 
judicial, não como fundamento desta, já que não se refere à legalidade da 
liquidação, mas em termos da inutilidade superveniente da lide, constitui 
jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo” – cfr., 
entre outros, os acórdãos de 31 de Maio de 2006, processo n.º 156/06, 
e de 9 de Fevereiro de 2005, processo n.º 939/04.

Por outro lado, como também se disse já no acórdão de 23 de Maio de 
2005, processo n.º 116/05, se posteriormente à suspensão da execução 
“se verificou uma paragem do processo de impugnação judicial, por 
período superior a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte, 
recomeçar -se -á a contar o prazo de prescrição, acrescido do período 
de tempo que decorreu antes da instauração da execução fiscal, pois, 
a paragem do processo de execução fiscal derivada da pendência da 
impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se não é a 
este imputável a paragem deste último processo”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A)  - A escrita do impugnante foi objecto de inspecção tributária no 

que se refere aos exercícios de 1986 e 1987, tendo sido efectuadas liqui-
dações adicionais de IVA e Juros compensatórios nos montantes globais 
de 256.226$00 e 339.278$00, respectivamente, conforme documentos 
de fls. 45 a 72 e 23 da reclamação graciosa apensa, cujos autos se dão 
por integralmente reproduzidos;

B)  - Como resulta do teor da alínea anterior, o impugnante apresentou, 
em 10.08.89, reclamação graciosa contra as mesmas liquidações, tendo 
obtido ganho parcial, e, em consequência, foi reduzido o IVA e respec-
tivos juros compensatórios para os montantes globais de 255.323$00 
e 25.821$00, respectivamente, conforme documentos de fls. 34 a 40 e 
74 a 76 da reclamação graciosa;

C)  - A fim de instruir a reclamação graciosa, foi efectuada nova 
visita ao impugnante pelos Serviços de Inspecção Tributária, tendo -se 
detectado um novo documento onde se verificou que foi deduzido in-
devidamente IVA no montante de 8.092$00, conforme documento de 
fls. 30 a 31 -v da reclamação graciosa, que se dá por reproduzido;

D)  - Em 07.12.1992 o impugnante efectuou o pagamento de IVA no 
montante de 8.092$00 ao abrigo da Lei 23/91 de 4/7, com amnistia dos 
juros compensatórios, conforme documento de fls. 19 e informação de 
fls. 42, que se dão por reproduzidos;

E)  - O impugnante apresentou, em 09.02.1996, Recurso Hierárquico 
do indeferimento parcial da reclamação graciosa, o qual foi indeferido, 
conforme autos de recurso apensos por linha, que se dão por reprodu-
zidos;

F)  - A impugnação foi deduzida no dia 09.02.1996, conforme carimbo 
aposto na p. i., que se dá por reproduzido.

2.2. Quanto a factos não provados, a sentença exarou: «Não se pro-
varam outros factos, nomeadamente que o impugnante tenha efectuado 
o pagamento das quantias referidas na al. B) supra».
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Vejamos, pois:
I. QUANTO AO CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO:
Como é sabido, trata -se na impugnação judicial de um contencioso de 

anulação, que não de plena jurisdição  - cfr. ALBERTO XAVIER, Aspectos 
Fundamentais do Contencioso Tributário, p. 43 e ss.  -, sendo o seu 
objecto o acto tributário, através de “qualquer ilegalidade” ou “vício”, 
em vista da sua “anulação total ou parcial”.

Assim, se o pedido impugnatório procede, o tribunal anula o acto, 
pela existência de qualquer ilegalidade.

Pelo que tem este tribunal entendido que a prescrição da obrigação 
tributária  - “da dívida exequenda”, na expressão legal  - , embora de 
conhecimento oficioso, não é fundamento de impugnação judicial mas 
de oposição à execução fiscal.

Na verdade, não pode confundir -se a validade do acto tributário com 
a sua eficácia.

Basicamente, os requisitos de validade dizem respeito aos próprios 
elementos do acto: forma, competência, objecto, pressupostos, fim, 
sujeitos  - cfr. ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, p. 425 e ss.

Por sua vez, a eficácia contende com a realização do acto na ordem 
jurídica, não tem a ver com a sua validade, surgindo só, em regra, com 
a concretização desta, logo que estejam preenchidos os requisitos da 
sua existência e validade.

Acto eficaz é o acto passível de execução material ou jurídica  - cfr. 
ROGÉRIO SOARES, Direito Administrativo, p. 180 e ss.

E, praticado o acto, a sua eficácia há -de consumar -se num determinado 
prazo; decorrido este, ela já não pode ter lugar.

O decurso do prazo de prescrição extingue o direito do Estado à 
“cobrança” do imposto e não tendo pois a ver com a sua validade ou 
existência do acto tributário e, em consequência, com a sua legalidade, 
não é fundamento de impugnação judicial mas de oposição à execução.

No ponto tem, pois, razão a recorrente.
Todavia, não foi essa, em rigor, a abordagem da decisão recorrida.
Esta não considerou a prescrição como fundamento, a se, de ilegali-

dade do acto de liquidação, mas apenas como sustentáculo da inutilidade 
da lide e consequente extinção da instância, nos preditos termos.

E, aí, com inteira razão e plenamente dentro da legalidade.
É que, em tal circunstancialismo, a lide impugnatória não tem qual-

quer utilidade.
Na verdade, a sua procedência não teria quaisquer consequências, 

uma vez que já não poderia, mercê da predita prescrição da dívida, ser 
instaurada execução fiscal, que se instaurada, logo soçobraria, mesmo 
sem oposição, dado o carácter oficioso do conhecimento da mesma.

Ou seja: a questão não radica na inclusão da prescrição da obriga-
ção tributária em termos de ilegalidade da liquidação mas, em termos 
processuais, da utilidade da lide impugnatória que, assim, não pode 
ter qualquer reflexos na relação substancial respectiva, pelo que a sua 
continuação seria para inutilidade.

Cfr. aliás, no sentido exposto, os acórdãos do STA de 3 de Julho de 
2002 – processo n.º 0723/02, de 15 de Maio de 2002 – recurso n.º 365, 
de 30 de Abril de 2002  - recurso n.º 145 e de 20 de Março de 2002 
– recurso n.º 144.

II. Quanto ao modo de contagem da prescrição:
As obrigações tributárias em crise respeitam a IVA, dos anos de 

1986 e 1987, pelo que é aplicável o regime do Código de Processo 

das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 45.005, 
de 27 de Abril de 1963, que dispunha, na parte que ora interessa, no 
seu artigo 27.º:

“É de vinte anos, sem distinção de boa ou má fé, o prazo de prescrição 
das contribuições e impostos em dívida ao Estado, se prazo mais curto 
não estiver previsto na lei. A prescrição conta -se do ano seguinte àquele 
em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.

§ 1.º A reclamação, a impugnação, o recurso e a execução interrompem 
a prescrição. Cessa, porém, este efeito se o processo estiver parado por 
facto não imputável ao contribuinte, durante mais de um ano, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período com o que tiver 
decorrido até à data da autuação.”

Entretanto, o Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, aprovou o Código 
de Processo Tributário que, por sua vez, estatuia no seu artigo 34.º:

“1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se 
outro mais curto estiver fixado na lei.

2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele 
em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.

3. A reclamação, o recurso hieráquico, a impugnação e a instauração 
da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o 
processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante 
mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após 
este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.”

E, nos termos do artigo 2.º deste último Decreto -Lei, o CPT entrou 
em vigor em 1 de Julho de 1991, “aplicando -se aos processos pendentes 
em tudo quanto não for contrariado pelo presente Decreto -Lei”.

Sendo que, de acordo com o artigo 4.º deste mesmo diploma, “os 
novos prazos (…) de prescrição só serão aplicáveis à sisa e ao imposto 
sobre as sucessões e doações após introdução no respectivo Código das 
normas necessárias de adaptação”.

Pelo que, no que respeita ao IVA, não há qualquer “contrariedade” 
e o novo prazo de prescrição previsto no CPT é, pois, aplicável aos 
processos (procedimentos) pendentes.

Assim, antes de Julho de 1991, o prazo de prescrição das obrigações 
tributárias era de 20 anos, nos termos do CPCI, e, após a entrada em 
vigor do CPT, este prazo passou a ser de 10 anos.

Ou seja, verificou -se uma sucessão de leis no tempo no que respeita 
ao prazo de prescrição.

E, para saber qual a lei aplicável, há que convocar o artigo 297.º, n.º 1, 
do Código Civil que dispõe que “a lei que estabelecer, para qualquer 
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também 
aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta 
a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.

Isto é: se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na 
lei antiga, então:

 - se segundo a lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado pela lei 
nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei antiga; mas

 - se segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, 
a lei nova é aplicável aos prazos que já estiverem em curso, sendo que 
o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei.

O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do 
legislador – reduzir o prazo  -, sem operar qualquer efeito retroactivo.
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Sendo que se se encontrarem prescritas as obrigações constituídas em 
último lugar – as relativas ao exercício de 1987  -, por maioria de razão 
se encontrarão prescritas as relativas ao exercício de 1986.

Ora, nos termos da segunda parte do artigo 27.º do CPCI, “a prescri-
ção conta -se do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 
facto tributário”, ou seja, dizendo a dívida, que ora se analisa, respeito 
ao ano de 1987, o prazo de prescrição de 20 anos começou a correr em 
1 de Janeiro de 1988.

Entretanto, o contribuinte apresentou reclamação a 10 de Agosto de 
1989  - cfr. decisão em crise e fls. 2 dos autos de reclamação – que, no 
período compreendido entre 28 de Setembro de 1989 e 23 de Janeiro 
de 1992, esteve parada, por facto não imputável ao contribuinte – cfr. 
acórdão recorrido e fls. 27 e 29 dos autos de reclamação.

Assim, desde 1 de Janeiro de 1988 a 10 de Agosto de 1989 decorreu 
1 ano, 7 meses e 9 dias, retomando -se a contagem do prazo em 28 de 
Setembro de 1990 – cfr. artigo 27.º, § 1.º, in fine, do CPCI.

Pelo que, no dia 1 de Julho de 1991, tinham passado 2 anos, 4 meses 
e 11 dias daquele prazo de 20 anos, faltando 17 anos, 7 meses e 19 dias 
para o mesmo prazo se completar.

Ora, nesta data a lei nova veio diminuir o prazo de prescrição de 20 
para 10 anos e, à data da sua entrada em vigor, segundo a lei antiga 
faltavam mais do que 10 anos para o prazo prescricional se completar.

E, assim sendo, às obrigações tributárias em crise é aplicável o prazo 
previsto na lei nova, contado “a partir da entrada em vigor da nova lei” 
– 1 de Julho de 1991.

Finalmente, em 1 de Janeiro de 1999, entrou em vigor a Lei Geral 
Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei 398/98, de 17 de Dezembro, que, 
nos termos do artigo 48.º, n.º 1, veio diminuir o prazo de prescrição 
para 8 anos.

Contudo, nesta data, segundo a lei antiga, faltava menos tempo (3 anos 
e 6 meses) para o prazo se completar  - , pelo que, de acordo com o 
predito regime do CC, continua a ser aplicável o prazo de prescrição 
previsto no CPT.

Pelo que se verifica que o termo do prazo de prescrição de 10 anos, 
aplicável às obrigações de 1987, ocorreu há muito.

E, nos termos supra enunciados, prescritas se encontram também as 
obrigações de 1986.

E não se sustente que o prazo prescricional se suspende em consequên-
cia da paragem do processo de execução fruto da pendência da presente 
impugnação, já que, desde logo, tal carece de fundamento legal.

Com efeito, o CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo 
de prescrição e a LGT só o admite em caso de reclamação, impugnação 
ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução 
em virtude de prestações legalmente autorizadas” – artigo 49.º, n.º 3  -, 
o que, manifestamente, não é o caso dos autos, pois que nenhum de tais 
eventos teve lugar no domínio da mesma lei.

É, assim, de concluir estarem efectivamente prescritas as obrigações 
tributárias em causa.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

IRC. Custos.

Sumário:

Não constituem custos de uma sociedade, nos termos do ar-
tigo 23.º do CIRC, os encargos por si suportados com em-
préstimos bancários contraídos para fazer face a prestações 
acessórias efectuados a uma sociedade sua associada pelos 
quais não cobrou quaisquer juros.

Processo n.º 1046/05 -30.
Recorrente: Aleluia — Cerâmica, Comércio & Indústria, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

I – ALELUIA – Cerâmica, Comércio e Indústria, SA, com sede 
na Quinta do Simão, Esgueira, Aveiro, veio impugnar as liquidações 
adicionais de IRC dos exercícios de 1994 a 1996.

Por sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu foi a impugnação julgada 
improcedente.

Não se conformando com tal decisão, dela vem agora interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. A sentença proferida pelo tribunal “a quo” não considerou como 
custos fiscais (art.º 23.º CIRC) os encargos financeiros suportados pela 
ora Recorrente, nos anos de 1994, 1995, 1996, resultantes de emprés-
timos bancários contraídos para fazer face a “prestações acessórias”, 
efectuadas à sua associada “Secla”, pelas quais esta não pagou juros.

II. E, para concluir pela improcedência do pedido da ora Recorrente, 
baseou -se essencialmente nos seguintes argumentos: 1.º) que tais encar-
gos financeiros “não têm qualquer relação com a actividade para que a 
Impugnante está colectada”; 2.º) que “o carácter gratuito para a Secla 
de tais empréstimos é condição diferente da que seria normalmente 
estabelecida se se tratassem de empresas independentes (…). A Aleluia 
teria forçosamente de apurar um resultado superior ao declarado”; 3.º 
não foi feita a prova da conversão das prestações acessórias em capital 
da Secla; 4.º no Acórdão do STA 0246/02, de 10/07/2002, “a propósito 
das relações entre empresas do mesmo grupo” não foram considerados 
como custos fiscais a assumpção de prejuízos de uma participada por 
uma SGPS. No entanto,

III. Em primeiro lugar, a “ratio legis” do art.º 23.º do CIRC e o 
conceito de rendimento tributável subjacente remete -nos para o prin-
cípio da universalidade do rendimento (n.º 5 do Preâmbulo e art.º 20.º 
CIRC), que dita que todo o rendimento de uma qualquer aplicação que 
uma sociedade comercial faça dos meios financeiros de que disponha 
integra o rendimento tributável. Portanto,

IV. O facto de esses encargos estarem ou não relacionados com a 
actividade da ora Recorrente é irrelevante.
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V. Por outro lado, quanto ao requisito constante no art.º 23.º do CIRC, 
isto é, à exigência de um nexo de causalidade entre o custo e a manu-
tenção da fonte produtora, encontra -se verificado no caso concreto. 
De facto,

VI. No que concerne a encargos financeiros, esse nexo verificar -se -á 
sempre que os correspondentes meios sejam utilizados na aquisição de 
bens susceptíveis de gerar rendimentos ainda que futuros.

VII. Por isso, nada impede que esses meios financeiros sejam aplica-
dos em prestações acessórias a uma participada, ainda que formalmente 
gratuitas. Efectivamente,

VIII. Em primeiro lugar, essa aplicação reforça a estrutura finan-
ceira da participada e, por consequência, a sua capacidade de gerar 
riqueza, sendo essa riqueza susceptível de produzir rendimento futuro 
da participante.

IX. Em segundo lugar, o argumento da gratuitidade de tais emprés-
timos para a Secla ser condição diferente daquela que resultaria se 
estivessem em causa empresas independentes faz emergir o verdadeiro 
fundamento deste processo.

X. E a ponderação que neste processo é dada à questão das relações 
especiais entre a Recorrente e a Secla tornando -se evidente na formu-
lação da douta sentença recorrida conduz necessariamente a um vício 
insanável.

XI. É que a fundamentação que o suporta daria azo apenas a correc-
ção do lucro tributável nos termos do artigo 57.º do Código do IRC e 
não à liquidação adicional resultante da desqualificação dos encargos 
financeiros como custos fiscais para efeitos do artigo 23.º do mesmo 
Código.

XII. Estamos, portanto, perante a aplicação analógica de normas de 
procedimento e processo tributário, aplicação vedada pelo princípio da 
legalidade tributária.

XIII. Dessa aplicação analógica decorre a própria nulidade do acto 
de liquidação da Administração Fiscal, por

XIV. Ofender o conteúdo essencial dos direitos de propriedade 
(art.º 62.º da CRP), igualdade (art.º 13.º CRP) e de defesa do sujeito 
passivo (art.º 133.º, n.º 2, alínea d) do CPA), ao inviabilizar -se a possi-
bilidade de recurso hierárquico para o Ministro das Finanças

XV. E por carecer em absoluto de forma legal, dado que uma li-
quidação adicional não poderá nunca ter como fundamento questões 
que dariam origem à correcção do lucro tributável (art.º 133.º, n.º 2, 
alínea f) do CPA);

XVI. Em terceiro lugar, a falta de prova da conversão das prestações 
acessórias em capital da Secla é absolutamente irrelevante na ponde-
ração da consideração como custos fiscais dos encargos financeiros 
suportados pela Recorrente. E isto porque as prestações acessórias 
implicam não uma variação do património líquido do sujeito passivo, 
mas uma mutação qualitativa no património (situação distinta da criada 
pela assumpção de prejuízos).

XVII. Em quarto e último lugar, ao socorrer -se do Acórdão do STA 
de 10/07/2002 relativo à assumpção de prejuízos de uma participada por 
uma SGPS, está a louvar -se em jurisprudência que não tem aplicação 
ao caso. De facto,

XVIII. Na assumpção de prejuízos de uma participada, tal como 
alguma prática contabilística a vem tratando, opera -se uma redução do 
património da participante, enquanto que

XIX. Na concessão de prestações acessórias, verifica -se apenas uma 
mutação qualitativa no património da participante, isto é, uma “troca” 
de meios financeiros por direitos de crédito sobre a participada, sem 
que dessa “troca” resulte uma qualquer variação do património líquido 
do sujeito passivo.

XX. Estamos, pois, perante a aplicação analógica de uma decisão a 
uma situação que não se subsume naquela que foi objecto dessa mesma 
decisão.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte matéria de facto:
A) A Impugnante ALELUIA  - Cerâmica, Comércio e Indústria, SA, 

contribuinte n.º 500014574, com sede na Quinta do Simão, Esgueira, 
em 06 -10 -98, nos termos dos artigos 95.º e seguintes do Código de 
Processo Tributário, apresentou Reclamação porque a Administração 
Fiscal lhe efectuou correcções à matéria colectável por ter concluído 
que suportou os encargos de natureza financeira, nos anos de 1994, 
1995 e 1996, nos montantes, respectivamente, de Esc. 1 500 608$00, 
74 792 238$00 e 68 846 237$00, resultantes de empréstimos bancários e 
outros contraídos a partir de finais de 1994 para fazer face a “prestações 
acessórias” efectuados à sua associada Secla, pelos quais não cobrou 
quaisquer juros.

B) Reclamação Graciosa que terminou em despacho de indeferimento 
proferido em 10 -12 -99, notificado à Impugnante em 23 -12 -99.

C) A Impugnante, não se conformando com o indeferimento, veio 
a deduzir a presente impugnação, datada de 31 -12 -99, com data de 
entrada de 03 -01 -2000.

D) As correcções aqui impugnadas tiveram como fundamentação, 
no essencial, o seguinte: tais encargos não poderiam ser contabilizados 
como custos “uma vez que não têm qualquer relação com a actividade 
para que a Impugnante está colectada”, “o carácter gratuito para a Secla 
de tais empréstimos é condição diferente da que seria normalmente 
estabelecida se se tratasse de empresas independentes. A ALELUIA 
ao não debitar juros à Secla conduziu a que o resultado apurado ao 
longo dos exercícios fosse diferente do que se apuraria se não existisse 
aquela condição. A ALELUIA teria forçosamente de apurar um resultado 
superior ao declarado.

E) A Impugnante tem como objecto a fabricação de produtos minerais 
não metálicos, mais concretamente a fabricação de azulejos.

F) O Conselho de Administração da Secla, em 16 -06 -98, “deliberou 
por unanimidade que o montante de Esc. 1 261 125 000$00 referente a 
prestações acessórias da accionista ALELUIA, Comércio e Indústria, 
SA, inseridas na conta n.º 57.8 Reserva Acessória, pudesse vir a ser 
convertida em capital social, logo que o momento adequado surja.

III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo 
Mmo. Juiz do TAF de Viseu que julgou improcedente a impugnação 
judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações adicionais 
de IRC dos anos de 1994 a 1996.

Na referida sentença o Mmo. Juiz “a quo” não considerou como 
custos fiscais os encargos financeiros suportados pela recorrente resul-
tantes de empréstimos bancários contraído para fazer face a “prestações 
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acessórias”, efectuadas à sua associada “Secla”, pelas quais esta não 
pagou juros.

Para concluir pela improcedência do pedido da recorrente, o Mmo 
Juiz “a quo” entendeu que tais encargos não podiam ser contabilizados 
como custos por não terem qualquer relação com a actividade para que 
a recorrente está colectada, por não se provar a sua indispensabilidade 
para a obtenção dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtora 
e por não haver uma relação directa entre os custos da recorrente e os 
custos da sua associada.

Por seu turno, vem a recorrente defendendo que tais encargos para 
serem considerados como custos fiscais, à luz do artigo 23.º do CIRC, 
não têm que estar relacionados com a sua actividade e que o financia-
mento a uma sua associada indirectamente lhe pode trazer proveitos 
no futuro.

A questão em apreço é, pois, a de se saber se os encargos suportados 
pela recorrente resultantes de empréstimos bancários contraídos para 
fazer face a prestações acessórias efectuados a uma sua associada pelos 
quais não cobrou quaisquer juros devem ser ou não considerados custos 
fiscais à luz do artigo 23.º do CIRC.

Dispõe este normativo que se consideram custos ou perdas os que 
comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos pro-
veitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte 
produtora.

Assim, os custos previstos naquele artigo 23.º têm de respeitar desde 
logo à própria sociedade contribuinte, isto é, para que determinada verba 
seja considerada custo daquela é necessário que a actividade respectiva 
seja por ela própria desenvolvida, que não por outras sociedades.

A não ser desta forma, como que podia ser imputada a uma socie-
dade o exercício da actividade de outra com a qual ela tivesse alguma 
relação.

As quantias controvertidas correspondem a juros de empréstimos 
bancários contraídos pela recorrente e aplicados no financiamento gra-
tuito de uma sociedade sua associada.

Tais verbas não estão, pois, directamente relacionadas com qual-
quer actividade do sujeito passivo inscrita no seu objecto social, que 
é a fabricação de azulejos e não a gestão de participações sociais ou 
financiamento de sociedades de risco, nem sequer se reportam, ainda 
que indirectamente, à sua actividade.

Por outro lado, não se trata aqui de juros de capitais alheios aplicados 
na própria exploração, esses sim previstos como custos na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 23.º do CIRC.

A mera possibilidade de poder vir a ter no futuro ganhos resultantes 
da aplicação desses capitais na sua associada não determina só por si 
que tais investimentos possam enquadrar -se no conceito de custos fiscais 
porque para isso era necessário que tais encargos fossem indispensáveis 
para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a 
manutenção da fonte produtora.

E tal indispensabilidade está longe, neste caso, de ter sido demons-
trada.

Em conclusão, se dirá, pois, que as verbas em causa não constituem 
custos para efeitos fiscais.

A sentença que nesse sentido decidiu deve, por isso, ser mantida.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 60 %.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Conhecimento oficioso 
na impugnação judicial da liquidação. Efeitos da sua ve-
rificação. Interrupção da prescrição. Adesão ao «Plano 
Mateus». Suspensão do prazo de prescrição.

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária não é de conhe-
cimento oficioso no processo de impugnação judicial 
do acto de liquidação, por não consubstanciar vício 
invalidante desse acto, cuja verificação possa conduzir 
à procedência da respectiva impugnação.

 II — Não obstante, o juiz pode tomar conhecimento da prescri-
ção, na impugnação judicial da liquidação, para retirar 
dela, não a procedência da impugnação e a anulação da 
liquidação, mas a declaração de extinção da instância, 
por inutilidade superveniente da lide.

 III — É imputável ao contribuinte a paragem da execução 
fiscal por ter impugnado e prestado garantia, mas já o 
não é a falta de movimentação da impugnação judicial 
por mais de um ano.

 IV — Mesmo estando o credor impedido de cobrar coerciva-
mente a dívida, naquela circunstância, a paragem da 
impugnação judicial por mais de um ano faz cessar o 
efeito interruptivo resultante da sua dedução.

 V — Tendo sido autorizado o executado a pagar em pres-
tações as suas dívidas fiscais, o prazo de prescrição 
suspende -se durante o período desse pagamento, e a 
execução fiscal suspende -se, tudo nos termos dos arti-
gos 5.º n.º 5 e 14.º n.º 10 do Decreto -Lei n.º 124/96, de 
10 de Agosto.

 VI — Neste caso, irreleva que a impugnação judicial intentada 
já durante o período do pagamento em prestações fique 
sem movimento durante mais de um ano, pois a instaura-
ção da impugnação não operara o efeito interruptivo do 
prazo que então não estava a correr, por força daquela 
suspensão.
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Processo n.º 1130/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cargo TIR — Transportes Internacionais, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão de 20 de Junho 
de 2006 do Tribunal Central Administrativo Sul que, na impugnação 
judicial deduzida por CARGO TIR – TRANSPORTES INTERNA-
CIONAIS, LDA., com sede em Vilar Formoso, contra a liquidação de 
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao 
ano de 1992, julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente 
da lide, após constatar a prescrição da obrigação tributária.

Formula as seguintes conclusões:

«a)

A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste tipo 
de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;

b)

O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exigibi-
lidade da dívida é a oposição à execução fiscal;

c)

A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para se 
conhecer em impugnação — processo cujo objecto é a legalidade do 
acto tributário – da prescrição da dívida exequenda;

d)

Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto inter-
ruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco mais de 
uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os meios de 
litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, designada-
mente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos os casos 
rapidamente demore o processo mais de um ano...

e)

Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução parada 
por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por ter sido 
utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo garantia 
ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve ser decla-
rada prescrita;

f)

Acresce que esta interpretação conduz a que, num caso em que fique 
suspenso o procedimento por infracção (criminal ou contra -ordenacional) 
tributária, à espera da decisão em processo de impugnação não faz 
sentido que este venha a extinguir -se por prescrição quando a execução 
ficou à espera da decisão sobre a relação jurídica tributária;

g)
A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais evidente 

quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos como a 
“isenção de garantia” e a “caducidade de garantia”;

h)
Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do confronto 

entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não prescre-
veria) e os que não prestaram garantia (cuja divida poderia prescrever) 
porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar é entre os 
que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema legal (ou 
judicial) vigente estes últimos e castigando os que cumpriram (embora 
não concordando com a interpretação da lei);

i)
Acresce que, no presente caso, o processo de execução encontrava -se 

suspenso nos termos do disposto no artigo 14°, n° 10 do Decreto -Lei n° 
124/96, de 10 de Agosto, nunca tendo a impugnante apresentado a sua 
desistência de aplicação do regime e tendo eventualmente usufruído de 
outros efeitos positivos enquanto se manteve nesse regime, pelo que não 
pode dela derivar qualquer benefício a seu favor através da extinção da 
obrigação por prescrição.

Assim, no caso, não deveria o TCAS ter decidido a extinção do 
presente processo por prescrição. Ao fazê -lo:

 - Interpretou incorrectamente os preceitos legais aplicáveis, desig-
nadamente os artigos 34° do CPT, 48° e 49° da LGT e 204° do CPPT, 
e aplicou indevidamente a alínea e) do art. 287° do CPC;

 - E não teve em conta o disposto no artigo 14º. n° 10 do Decreto-
-Lei n° 124/96, pelo que deverá ser anulada a douta decisão recorrida, 
procedendo -se ao julgamento do recurso interposto da sentença do 
tribunal de 1ª instância, que considerou a impugnação improcedente».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, pois «se a prescrição não 
foi, a pedido ou “ex officio”, conhecida na 1ª instância (como não foi 
no caso), não o pode ser, depois de perfeita a lide impugnatória, em via 
de recurso (como foi no caso, aliás “ex officio”».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provado o seguinte:

«I.
A liquidação impugnada (liquidação n° 8330027322) respeita ao 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (I.R.C.) do ano de 
1992, no montante de Esc. 7.451.789$00 (fls. 40 a 44v.);

II.
A liquidação teve origem em acção de fiscalização levada a cabo 

à escrita do impugnante de acordo com a O.S. 2737/95, tendo como 
objectivo o controlo geral das obrigações fiscais da impugnante, na 
sequência do que foi elaborada a informação de fls. 46 a 106 e que aqui 
se tem por integralmente reproduzida;
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III.

O prazo do pagamento voluntário terminou em 22.01.97;

IV.

A impugnação foi instaurada em 05.02.97.

V.

A impugnante possuía veículos ligeiros, pesados de mercadorias, 
tractores e reboques e que estavam ao seu serviço no exercício da sua 
actividade de transportes (depoimentos de fls. 166 a 168 v.);

VI.

As facturas de combustíveis eram emitidas em duplicado (idem);

VII.

As facturas relativas à aquisição de bens ou serviços no estrangeiro 
eram enviadas para efeitos de recuperação do I.V.A., ficando a impug-
nante com fotocópias das mesmas (depoimento de fls. 129);

VIII.

Em 18/02/1997, pelo Sr. Director Distrital de Finanças foi proferido 
despacho em que ordena a junção aos autos de print da liquidação, mapa 
de apuramento Mod. DC -22 e informação dos serviços de Inspecção 
tributária — cfr. fls. 39

IX.

Em 05/08/1998 foram juntos os elementos a que se alude na antece-
dente al. juntamente com a apreciação da impugnação feita nos termos 
do n° 1 do art° 130° — cfr. fls. 40 a 116.

X.

Em 21/05/1997 foi instaurado processo de execução 
n° 1171199701001949 para cobrança coerciva de dívida proveniente 
de IRC do ano de 1992, cuja liquidação está impugnada nestes autos 
— vd. fls. 241, 246 e 247).

XI.

Em 30.01.1997 a executada, ora recorrente, requereu a regularização da 
situação tributária foi efectivada a citação da executada (fls. 249/253).

XII.

O pedido de pagamento em prestações, mensais e iguais, com início 
em Janeiro de 1997 foi deferido como se alcança do despacho do Sr. 
CRF de 14.03.1997 constante de fls. 254.

XIII.

Despacho que foi notificado à executada, ora recorrente em Março de 1997 
— cfr. fls. 255.

XIV.
Por despacho do Sr. Chefe de Finanças proferido em 21.05.1997 

e com base em informação de que a dívida aqui exequenda faz parte 
do requerimento de regularização a que se refere o DL n° 124/96, de 
10 de Agosto, apresentado na RF em 30.01.1997, o qual foi deferido 
para pagamento em 150 prestações pelo despacho dito em XIII, foi 
decretada a suspensão do processo executivo identificado em X de 
harmonia com o n° 10 do art° 14° do DL n° 124/96, salvo para efeitos 
de penhora (cfr. fls. 841.

XV.
Por falta de cumprimento do plano de regularização da dívida, a 

executada foi excluída do regime de regularização de dívidas previsto 
no DL 124/96, sendo declarada a caducidade dos inerentes benefícios 
em termos de juros compensatórios e de mora por despacho proferido 
pelo Director de Finanças em 15.02.2005 que ainda determinou que, 
após a notificação do próprio despacho, os processos de execução pros-
seguissem os seus termos  - cfr. 256.

XVI.
Tal despacho foi notificado à executada, ora recorrente, pelo ofício 

constante de fls. 257, datado de 22.02.2005».
3.1. A primeira questão que a recorrente nos submete é a de saber 

se a prescrição é ou não fundamento de impugnação judicial e se pode 
aí ser oficiosamente conhecida, sendo que a sua propensão vai para a 
resposta negativa.

O acórdão recorrido entendeu que é «efectivamente possível a apre-
ciação da prescrição da obrigação tributária em sede de impugnação», 
vindo a declarar «a obrigação tributária em causa prescrita, com todas 
as consequências legais, v. g. relativamente a eventual execução fiscal 
instaurada e, consequentemente, julgo(u) extinta a instância por inuti-
lidade superveniente da lide à luz do disposto no art.º 287º, alínea e) 
do C.P.C.».

A jurisprudência deste Tribunal sempre entendeu que a prescrição 
da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício 
invalidante desse acto e que, por isso, não serve de fundamento à res-
pectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso.

Aconteceu que, aquando da entrada em vigor do decreto -lei nº 398/98, 
de 17 de Dezembro, pendia nos tribunais relevante número de impugna-
ções judiciais relativas a impostos abolidos cuja respectiva obrigação se 
mostrava indubitavelmente prescrita por força da aplicação do regime 
do seu artigo 5º nº 2. Não obstante, e por razões várias – designada-
mente, por o competente órgão da Administração tardar a apreciar a 
questão – nas correspondentes execuções fiscais não fora declarada 
essa prescrição.

Na falta de declaração da prescrição da dívida, o Tribunal, se não 
pudesse, nas impugnações judiciais, atender a essa prescrição, estava 
compelido a apreciar as impugnações, não obstante essa apreciação ser 
de todo inútil. Isto porque, achando -se prescrita a obrigação tributária, 
não havia, para o impugnante, interesse nenhum em continuar a discutir 
o acto de liquidação que a originara, pois que o respectivo cumprimento 
não podia mais ser -lhe exigido. Ou seja, o acto tributário era inconse-
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quente, o que tornava inconsequente também a sua discussão e eventual 
declaração de nulidade ou anulação.

Neste circunstancialismo, o Tribunal, sem abjurar da doutrina até 
então seguida, que assim se mantém sólida, não viu obstáculo em ad-
mitir que pudessem, nos processos de impugnação judicial, retirar -se 
os devidos efeitos da prescrição da dívida emergente das liquidações 
aí discutidas, tendo em vista a declaração de extinção da instância por 
inutilidade superveniente da lide.

Mas não se disse que se tratava de decretar oficiosamente a prescrição 
no processo de impugnação judicial, retirando dela todos os efeitos jurí-
dicos que comporta; mas só de atender, naquele processo, à prescrição, 
extraindo dela os reflexos incidentes na lide impugnatória.

É com este limitado sentido que deve entender -se a jurisprudência 
do Tribunal.

Jurisprudência que nem por o seu nascimento estar marcado por um 
preciso circunstancialismo histórico perdeu, hoje, validade, pelo que 
ainda agora se mantém.

E, deste modo, o acórdão agora recorrido não infringiu a lei ao declarar 
extinta a instância, na impugnação judicial, por inutilidade superveniente 
da lide, face à constatada prescrição da obrigação emergente do acto 
de liquidação em disputa.

Improcedem, pelo exposto, as três primeiras conclusões das alegações 
de recurso.

3.2. Nas conclusões d) a h) das suas alegações a recorrente discorda 
de que, achando -se a execução fiscal parada «à espera da decisão em 
processo de impugnação», por imposição legal, a obrigação prescreva. 
O entendimento encerra, para a recorrente, efeitos perversos, e constitui 
uma solução desproporcionada.

Note -se, antes de mais, que quando a recorrente alude, na conclu-
são d), à redução do prazo de prescrição «de forma drástica, ao longo 
de pouco mais de uma década», não está a queixar -se da decisão judi-
cial recorrida, mas a referir -se a opções legislativas cuja bondade aos 
tribunais não compete avaliar. E, quando aponta a «impossibilidade 
de resolver todos os casos rapidamente», parece reportar -se aos meios 
disponíveis, que é questão do âmbito do legislativo e do executivo, que 
não do judicial.

Ainda nas conclusões f) e g) a recorrente não critica a decisão judicial, 
parecendo, antes, poder concluir -se do que alega que a Administração 
está em situação de desvantagem considerando, por um lado, a panóplia 
de garantias atribuídas aos contribuintes e, por outro, os limites legais 
à sua actuação.

A respeito deste tema, a jurisprudência do Tribunal tem sido firme 
na afirmação segundo a qual «a paragem da execução por motivo de 
suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução da impugnação 
judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão 
da execução fiscal de prosseguir com ela (art. 255.º, n.º 1, do C.P.T.). No 
entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem 
do processo de impugnação judicial, por período superior a um ano, por 
motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -à a contar o prazo de 
prescrição acrescido do período de tempo que decorreu antes da instau-
ração da execução fiscal, pois a paragem do processo de execução fiscal 
derivada da pendência da impugnação judicial não pode ser imputada ao 
contribuinte se não é a este imputável a paragem deste último processo» 
– acórdão de 23 de Fevereiro de 2005 no processo nº 116/05.

É, pois, verdade que, como afirma a recorrente, foi a recorrida quem 
lançou mão de um meio processual que impôs a paragem da execução 
fiscal, paragem que, consequentemente, só a si se pode imputar, devendo 
inocentar -se a Administração Tributária.

Mas já não é verdade que possa atribuir -se à recorrida a responsabi-
lidade por o prazo de prescrição ter retomado o seu curso, por força da 
paragem, por mais de um ano, da impugnação judicial, e da disposição 
do nº 3 do artigo 34º do Código de Processo Tributário, aplicável ao 
caso.

A esta paragem do processo por mais de um ano (entre 18 de Fevereiro 
de 1997 e 5 de Agosto de 1998 – pontos VIII e IX da matéria de facto 
assente) é a recorrida de todo alheia.

E nem pode dizer -se que assim se premeia o contribuinte que lance 
mão de «todos os meios de litigância» e que, com isso, consegue alcançar 
a prescrição da sua obrigação fiscal (conclusão d)). Estamos a falar de 
meios que o legislador entendeu pôr à disposição dos contribuintes, 
cujo uso só por isso é legítimo. A responsabilidade pela paragem dos 
processos, administrativos ou judiciais, por mais de um ano, e por 
facto não imputável ao contribuinte, só ao Estado pode ser assacada. 
E o resultado de tal paragem é consequência da opção do legislador. 
Note -se que o que está em causa não é a demora dos processos pela 
sua complexidade, ou pelo modo (porventura abusivo) como o contri-
buinte neles intervém, mas a sua paragem «por facto não imputável ao 
contribuinte durante mais de um ano».

Em súmula, o Tribunal recorrido, ao julgar que o prazo de prescrição 
interrompido pela instauração da impugnação judicial voltava a correr 
após um ano de paragem, por motivo não imputável à recorrida, desse 
processo, apesar de a lei impedir o prosseguimento da execução, não 
errou na interpretação e aplicação da lei.

Improcedem, pelas razões expostas, as conclusões d) a h) das ale-
gações da recorrente.

3.3. Na conclusão i) vem plasmado o último fundamento do re-
curso.

Diz a recorrente que, no caso, o processo executivo estava suspenso 
nos termos do disposto no artigo 14º nº 10 do decreto -lei nº 124/96, de 
10 de Agosto, pelo que não teria ocorrido a prescrição.

A matéria de facto apurada deixa saber que a recorrida solicitou a 
sua adesão ao regime daquele diploma, e que foi autorizada a pagar as 
suas dívidas fiscais em 150 prestações mensais, de igual montante, com 
início a partir de Janeiro de 1977 (cfr. os pontos XI e XII da matéria 
de facto).

Na sequência, veio a ser suspensa a execução fiscal instaurada em 
21 de Maio de 1997 (ponto XIV da matéria de facto). Aquele benefício 
e esta suspensão cessaram por obra de despacho de 15 de Fevereiro 
de 2005, perante o incumprimento do plano por parte da recorrida 
(ponto XV da matéria de facto).

Do referido decreto -lei nº importa atentar sobremaneira em duas 
disposições, as dos artigos 5º, nº 5, e 14º, nº 10.

Estabelece a última que «o deferimento do requerimento [de adesão às 
medidas excepcionais consagradas no diploma] determina, enquanto o 
devedor reunir as condições referidos no artigo 3º e, sendo caso disso, no 
artigo 11º do presente diploma, a suspensão dos processos de execução 
em curso, bem como após a instauração, de novos processos, quando 
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não se tornem necessários para garantir o valor da dívida, nos termos 
dos nºs 2 e 3 do artigo 6º».

A primeira estatui que «o prazo de prescrição das dívidas suspende -se 
durante o período de pagamento em prestações».

Decerto porque a recorrida não tinha deixado de reunir as condições 
de acesso ao regime exigidas pelo artigo 3º, nem as do artigo 11º, se era 
o caso, nem o prosseguimento da execução era necessário para garantir 
o valor da dívida, nos termos do artigo 6º, nºs. 2 e 3, foi suspensa a 
execução instaurada em 21 de Maio de 1997, como se viu. Suspensão 
que se sabe ter cessado com o despacho de 15 de Fevereiro de 2005, por 
incumprimento do plano por parte da recorrida, como também se viu.

Ora, o prazo de prescrição, de acordo com o transcrito nº 5 do ar-
tigo 5º, suspende -se durante o período de pagamento em prestações, 
ou seja, não corre enquanto ele durar. No nosso caso, esse período 
estendia -se pelos anos de 1997 a Junho de 2009, inclusive, já que as 
prestações eram mensais, iniciavam -se em Janeiro de 1997, e o seu 
número atingia 150.

Como assim, o prazo não correria ainda hoje – estava suspenso –, 
se não fosse o caso de a medida a que se abrigava a recorrida ter sido 
mandada cessar, em razão do incumprimento em que incorreu. Sem 
embargo de, por força do artigo 5º nº 5, tal prazo ter estado suspenso 
durante o período em que a recorrida, admitida a gozar do regime do 
decreto -lei nº 124/96, esteve autorizada a proceder ao pagamento em 
prestações, ou seja, desde Janeiro de 1997.

Mas, se o prazo de prescrição estava suspenso – não corria desde 
Janeiro de 1997 –, então, não há que falar na sua posterior interrupção 
em 5 de Fevereiro de 1997, por efeito da instauração da impugnação 
judicial (ponto IV da matéria de facto). E, deste modo, a paragem do 
processo de impugnação por mais de um ano não fazia cessar o efeito 
interruptivo do prazo, pela simples razão que tal efeito interruptivo 
nunca operara.

Ou seja, o prazo de prescrição, iniciado em 1 de Janeiro de 1993, 
mas que esteve suspenso entre Janeiro de 1997 e Fevereiro de 2005, 
ainda se não completou.

3.4. Afirma -se, porém, no acórdão recorrido, que «a situação de 
incumprimento logo se verificou em Janeiro de 1997 e só oito anos 
após foram extraídas pela AF as consequências dessa falta. Logo, não 
pode fazer -se aquele juízo de imputação, antes cabendo concluir que a 
paragem do processo se ficou a dever a culpa da AF».

Parece pretender -se assim significar que é imputável à Administração, 
não só a paragem do processo de impugnação por mais de um ano, como 
a suspensão da execução fiscal, não já em resultado da pendência da 
impugnação, como enquanto consequência da adesão da recorrida ao 
regime do decreto -lei nº 124/96: se a execução não prosseguiu foi só 
porque a Administração tardou a retirar as consequências do incum-
primento da recorrida, que remontando a Janeiro de 1997, só oito anos 
depois foi valorado. E, deste modo, retira -se o efeito suspensivo do prazo 
de prescrição ao deferimento do requerimento da recorrida de adesão 
às medidas excepcionais consagradas no diploma.

A este propósito importa dizer, desde logo, que a afirmação acerca 
do incumprimento da recorrida não tem suporte nos factos apurados 
pelo próprio acórdão recorrido. Provavelmente, trata -se de um lapso do 
aresto, que, aliás, noutros parece ter incorrido em erros. Por exemplo, 
quando, referindo -se, apenas, á paragem da impugnação judicial entre 

18 de Fevereiro de 1997 e 5 de Agosto de 1998, vem depois a fixar o 
momento em que «se completou um ano de paragem na execução fiscal», 
paragem esta que no processo se não noticia; ou quando, a final, dita as 
consequências da prescrição «relativamente a eventual execução fiscal 
instaurada», quando é certo que tal execução é real e não eventual, 
provado como deu o Tribunal que foi instaurada em 21 de Maio de 1997 
(ponto X da matéria de facto).

Na ausência de prova de que o incumprimento da recorrida ocorreu 
em Janeiro de 1997 e, persistindo, só foi apreciado após 8 anos, nenhuma 
consequência desfavorável à Administração pode daí retirar -se. E, pelas 
razões ditas, a realidade a atentar é que o prazo de prescrição esteve 
suspenso desde Janeiro de 1997 e assim se manteve até Fevereiro de 
2005; e que a execução fiscal esteve suspensa por decorrência da lei e 
motivo imputável à recorrida, que se propôs pagar a sua dívida fiscal 
em 150 meses.

Procede, pelo exposto, a conclusão i) das alegações de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar o aresto impugnado, para 
ser substituído por outro que não determine a extinção da instância, por 
inutilidade da lide resultante da prescrição da obrigação emergente do 
acto de liquidação questionado.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Brandão de Pinho.

Acórdão de 07 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução. Notificação da liquidação. Omissão. 
Artigo 204.º do CPPT.

Sumário:

 I — A omissão da notificação da liquidação, que gera inexi-
gibilidade da dívida, constitui fundamento de oposição 
à execução, com enquadramento legal na alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

 II — Invocada essa omissão, não pode ser proferido despa-
cho de indeferimento liminar, a pretexto de que não foi 
invocado fundamento legal.

Processo n.º 1169/06 -30.
Recorrente: CEMIL — Comércio de Equipamentos e Manutenção 

Industrial, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. CEMIL – Comércio de Equipamentos e Manutenção Industrial, 
Ld., com sede na Urbanização da Encosta da Barata, Lote H, n. 2 D/E 
– r/c, Abrantes, opôs -se, junto do TAF de Leiria, a uma execução fiscal 
que lhe foi instaurada.

O Mm. Juiz daquele Tribunal rejeitou liminarmente a petição ini-
cial.

Inconformada, a oponente interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

1. Vem o douto despacho recorrido rejeitar liminarmente a oposição 
apresentada pela Agravante por aplicação do disposto no art. 209º n. 1, 
al. b) do CPPT.

2. Para tanto, entendeu a Meritíssima Juíza a quo considerar que a 
Agravante não fundamentou a sua oposição com base em nenhum dos 
fundamentos admitidos no n. 1 do art. 204º do mesmo diploma.

3. No entendimento da Agravante o Douto Tribunal recorrido inter-
pretou incorrectamente o disposto na al. h) daquela disposição legal, 
violando os artºs. 210º e 211º do CPPT ao não aceitar a oposição e 
ordenar o prosseguimento da sua tramitação.

4. A Agravante fundamentou a sua oposição a ilegalidade da liqui-
dação da dívida exequenda alegando a indevida avaliação indirecta 
segundo métodos indiciários por parte do órgão de execução fiscal, fora 
das situações taxativamente previstas na lei.

5. Mais invocou a sua impossibilidade de impugnar aquele acto de 
liquidação uma vez que, só no momento da entrega da declaração de 
IRC mediante transmissão electrónica foi informada de uma liquidação 
oficiosa anterior.

6. Ainda assim, não admitiu a Meritíssima Juíza a quo o fundamento 
apresentado.

7. Com efeito, deveria o douto Tribunal ter aceite a oposição com 
base na al. h) do n. 1 do art. 204º do CPPT, uma vez que, no entendi-
mento da Agravante existe uma ilegalidade absoluta da liquidação da 
dívida exequenda.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É do seguinte teor o despacho de indeferimento liminar proferido 

pelo Mm. Juiz a quo:
“Na petição inicial, a oponente não invoca fundamentos admitidos 

no n. 1 do art.204º do CPPT.
“Pelo que rejeito liminarmente esta oposição …”.
A isto obtempera a recorrente, asseverando que os factos vertidos 

na petição inicial integram o fundamento previsto na al. h) do n. 1 do 
art. 204º do CPPT (“ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, 
sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação”).

E esse fundamento tem tradução fáctica nos artºs 14º a 16º da petição 
inicial, que são do seguinte teor:

“14º: Essa liquidação oficiosa anterior apurou o imposto liquidado 
mediante avaliação indirecta.

“15º: A demonstração dessa liquidação oficiosa havia sido enviada 
para a sede da executada à Urbanização da Encosta da Barata, Lote H, 
n. 2 D/E – r/c, em Abrantes.

“16º: Ora, a executada abandonou aquelas instalações em 1998 pelo 
que nunca de tal foi notificada”.

Vale isto por dizer, ao que cremos, que só aquando da citação para a 
execução é que a oponente, ora recorrente, teve conhecimento de que 
fora efectuada uma liquidação, de que não foi notificada.

Assim sendo, isto conduzir -nos -á a uma hipótese enquadrável na 
alínea i) do n. 1 do citado art. 204º do CPPT, pois estaremos então 
perante a inexigibilidade da dívida, consequência da ineficácia do acto 
que a define, que eventualmente poderá gerar a extinção da execução, 
escopo final do processo de oposição.

E nunca ao fundamento previsto na alínea h) desse preceito (como 
alega a recorrente), reservado apenas para os casos em que a própria lei 
não prevê meio de impugnação contenciosa, e não para casos em que 
a preveja, mas não tenha sido posta à disposição do interessado, por 
omissão da notificação (1).

Tanto basta para concluir que a recorrente invoca fundamento da 
oposição, que o tribunal deve necessariamente analisar.

E daí decorre que o despacho recorrido não pode manter -se.
Na verdade, a rejeição liminar não pode ser decretada com tal fun-

damento.
A pretensão da recorrente é assim de atender.
3. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogando -se o despacho recorrido, que deve ser substituído por outro 
que não seja de indeferimento liminar, pelas apontadas razões.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

(1) Ver a propósito Jorge de Sousa, CPPT, anotado, pág. 907.

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Recurso hierárquico. Audiência prévia.

Sumário:

 I — A audiência dos interessados destina -se a assegurar 
a participação destes nas decisões da Administração 
que lhe digam respeito nos procedimentos administra-
tivos.

 II — O contribuinte que foi ouvido em fase anterior do pro-
cedimento de liquidação não tem, em regra, de voltar 
a sê -lo antes do acto de liquidação, nos termos do n.º 3 
do artigo 60.º da LGT.
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 III — Assim, tendo o contribuinte sido ouvido antes da conclu-
são do relatório da inspecção tributária, é dispensada 
a sua audição antes do indeferimento do recurso hie-
rárquico interposto das correcções efectuadas ao lucro 
tributável com base naquele relatório, salvo em caso de 
invocação de factos novos sobre os quais ainda se não 
tenha pronunciado.

Processo n.º 1193/06 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Pão de Açúcar — Companhia Ibérica de Distribuição, 

SGPS, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, inconformado com 
o acórdão de 29/3/2005 do TCAS que concedeu provimento ao recurso 
contencioso interposto por Pão de Açúcar – Companhia Ibérica de Dis-
tribuição, SGPS, SA, com sede em Lisboa, dele vem interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 - O artigo 60.º, n.º 1 da LGT menciona expressamente que a participa-
ção dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito 
pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, 
por qualquer uma das formas previstas nas diversas alíneas;

2 - Também o direito de audição não pode ser utilizado para introduzir 
dilações sucessivas no procedimento;

3 - Assim sendo, em caso de o objecto do direito de audição constituir 
um acto preparatório de liquidação – como sucede no presente caso – o 
contribuinte apenas deve ser ouvido de novo antes de esta se realizar 
quando a liquidação se fundamente em elementos distintos daqueles 
pelos quais o direito de audição inicialmente se concretizou;

4 - A obrigação a que alude o artigo 60.º da LGT foi cumprida pela 
AT quando facultou à recorrente contenciosa o direito de audição antes 
da conclusão do Relatório da Inspecção Tributária.

5 - A proposta -informação que veio a merecer a concordância 
ministerial baseou -se, independentemente do apelo que nela também é 
feito a instrução administrativa, no facto de não ter havido no processo 
de recurso hierárquico “invocação de factos novos sobre os quais 
ainda se não tenha pronunciado”, o que, aliás, se mostra conforme 
e resulta do legalmente preceituado.

6 - Sem conceder ainda se dirá que a decisão da AF foi a legalmente 
possível, pelo que a realização de tal formalidade não teria qualquer 
função útil.

7 - É que os pressupostos para a actuação da Administração Fiscal, em 
casos de correcção à matéria colectável, estão claramente definidos e 
delimitados por lei, ou seja, pelo artigo 57.º do CIRC, não sendo legítimo 
à AF adoptar quaisquer outros para proceder às correcções.

8 - Na verdade, nesse preceito legal, estão claramente enunciados os 
pressupostos que permitem à AF as correcções à matéria tributável, 
com base na existência de relações especiais entre o contribuinte e outra 
pessoa, sendo tais pressupostos vinculativos para aquela.

9 - O douto acórdão recorrido fez uma errada interpretação e aplicação 
da lei aos factos ao decidir que a Administração não estava dispensada 
de facultar à recorrente o exercício do seu direito de audição, antes da 
decisão do recurso hierárquico.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte matéria de facto:
A). A recorrente foi sujeita a uma acção inspectiva ao lucro conso-

lidado, referente ao exercício de 1996, levada a cabo pela Divisão de 
Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária da DGI.

B). Em resultado da acção a que se faz referência na precedente 
alínea, veio a ser elaborado o projecto de conclusões de relatório de 
inspecção que constitui fls. 299 a 385 dos autos, que, aqui, se dá por 
reproduzido para todos os efeitos legais e do qual resulta a proposta 
de correcções àquele lucro tributável e decorrentes, além do mais, de 
correcções técnicas sujeitas a recurso hierárquico, na importância de 
Esc. 3.403.594.164$00.

C). Às correcções a que se faz alusão em B)., reportam -se os pon-
tos 1.2.1.1 a 1.2.1.28 do referido projecto de relatório de inspecção, para 
os quais se faz expressa remessa, foram feitas por recurso ao disposto 
no art.º 57.º do CIRC e prendem -se com a venda, por parte da recor-
rente, a duas empresas holandesas, denominadas “MONICOLE B.V.” 
e “SOFICOLE N.V.”, da totalidade do capital social da “PATINVEST, 
SA”, sociedade anónima de participações financeiras, de que era titular 
(cfr. dito projecto de relatório).

D). Por outro lado e por força da aquisição da totalidade do capital 
social da “PATINVEST”, que, previamente à venda aludida em C)., a 
recorrente fizera, esta ficou a deter, igualmente, a totalidade do capital 
social de duas empresas espanholas, denominadas “JUMBO COMER-
CIAL, SA” e “EXPRESSO COMERCIAL, SA” (cfr. ponto 1.2.1.5 do 
projecto de relatório).

E). A recorrente, em 1995, reestruturou as suas actividades em Espa-
nha, convertendo a “JUMBO COMERCIAL, SA” na sua holding em tal 
país, para o que, esta última, adquiriu, respectivamente, à recorrente e à 
“PATINVEST” a totalidade do capital social das empresas espanholas 
“PAN DE AZUCAR, SA” e “EXPRESSO COMERCIAL, SA” (cfr. 
ponto 1.2.1.6 do projecto de relatório).

F). No desenvolvimento da mencionada reestruturação das activi-
dades da recorrente no país vizinho, operou -se, ainda, em JUL95, a 
transferência da actividade comercial desenvolvida pela “JUMBO CO-
MERCIAL” para a “PAN DE AZUCAR”, com o aumento do capital 
social desta última em Pte. 5.850.000.000, integralmente subscrito pela 
primeira, bem como, no decurso daquele mesmo ano, ao aumento de 
capital social daquela “JUMBO COMERCIAL”, de Pte. 3.600.000.000, 
realizado com um prémio de emissão de Pte. 1.080.000.000, integral-
mente desembolsado pela “PATINVEST” (cfr. o aludido ponto 1.2.1.6 
do projecto de relatório).

G). A empresa “AUCHAN, SGPS, SA” passou a participar no capital 
da recorrente, a partir de 96SET25, atingindo a proporção de 60,92 % 
em 96DEZ31, sendo que, por seu turno, esta última, por referência, 
igualmente, a esta última data, era detentora de 9.999.997 das 10.000.000 



334 335

acções da empresa espanhola “ALCAMPO, SA” (cfr. 1.2.1.7 do projecto 
de relatório).

H). Em 96NOV07 a “PATINVEST” comprometeu -se a vender à 
“ALCAMPO” 399.600 acções da “JUMBO COMERCIAL” pelo valor 
global de Pte. 10.489.500.000 do qual foi pago, num primeiro momento, 
a quantia de Pte. 5.244.750.000 e o remanescente no momento de con-
cretização de tal negócio (cfr. 1.2.1.10 do projecto de relatório).

I). Em 96DEZ31 a “PATINVEST” registava contabilisticamente o 
número de acções referenciadas na alínea que antecede, pela quantia 
de 2.555.348.709,00 FB e correspondente ao contra -valor em Pte. de 
10.449.636.027 (cfr. aludido ponto 1.2.1.10).

J). Em 96DEZ20 a recorrente vendeu, pela quantia de 
Esc. 5.560.000.000$00, a totalidade das 25.000 acções que compunham 
o capital social da “PATINVEST”, às sociedades holandesas “MONI-
COLE, B.V.” e “SIFICOLE, N.V.”, na proporção, respectivamente, de 
24.999 e 1 acção (cfr. ponto 1.2.1.11 do projecto de relatório).

K). No referido projecto de relatório, consta, ainda e designadamente, 
o seguinte:

«Saliente -se que o referido valor de venda de 5.560.000.000$00 
traduz em termos globais o valor da situação líquida da PATINVEST, 
SA, constante do respectivo balanço em 31/12/96.

[…]
Deste modo conclui -se que a PATINVEST, SA, foi vendida em 

20/12/96 por um valor equivalente ao do seu património na referida 
data.

1.2.1.12 – Neste âmbito, importa referir que através do Fax n.º 629, 
de 10/11/2000, foi solicitado à sociedade dominante do grupo PÃO DE 
AÇUCAR, SGPS, SA, o seguinte esclarecimento:

“Discriminação dos detentores do capital social das empresas ho-
landesas “SIFICOLE N.V.” e “MONICOLE B.V.”, à data em que se 
efectivou a venda de 100 % do capital da PATINVEST, SA, às referidas 
sociedades, ou seja, 20/12/96 bem como a forma como as mesmas se 
encontram relacionadas com o grupo AUCHAN”.

Em resposta foi -nos informado por escrito pela sociedade domi-
nante Pão de Açúcar (…) em 28/12/2000, 02/01/2001 e 04/01/2001, 
o seguinte:

a) Em 20/12/96, o capital da empresa holandesa SOFICOLE EX-
PLOITATIEMAASSTSCHAPPIJ N.V. era detido pelas empresas SNC 
Gestival (85,57 %), Monicole Exploitatiemaasstschappij B.V. (9,28 %) e 
Soficole Exploitatiemaasstschappij (5,15 %) tendo a própria SOFICOLE 
(…) declarado que não havia relações entre ela e a sociedade PÃO DE 
AÇÚCAR, SGPS, SA.

b) Em 20/12/96, o capital da empresa holandesa MONICOLE 
EXPLOITATIEMAASSTSCHAPPIJ B.V. era totalmente detido pela 
empresa Sodefi, tendo a própria MONICOLE (…) declarado que a 
única relação existente entre ela e a sociedade PÃO DE AÇÚCAR, 
SA, respeitava à venda de acções que detinha na sociedade portuguesa 
Floragest, SA.

c) “Não temos conhecimento de outras relações das empresas Mo-
nicole Exploitatiemaasstschappij N.V. com o nosso grupo para além 
das que se referem à compra das acções da Floragest, SA e à venda da 
nossa participação na Patinvest, SA”

Deste modo verifica -se que apenas ficou demonstrada a inexistên-
cia de relações directas entre as referidas sociedades holandesas MO-

NICOLE B.V. e SOFICOLE N.V. e a empresa portuguesa PÃO DE 
AÇÚCAR, SGPS, SA, tendo ficado prejudicada a comprovação de 
eventuais relações directas ou indirectas entre aquelas duas empresas 
e o grupo AUCHAN.

L). Partindo do pressuposto de que o registo contabilístico da PATIN-
VEST, por parte da recorrente, ascendia a Esc. 11.836.556.760$00 e do 
respectivo valor de aquisição, computado em Esc. 15.241.956.164$00, 
após a sua actualização em face do coeficiente de desvalorização mo-
netária, o autor do projecto de relatório conclui pelo apuramento de 
uma menos valia fiscal de Esc. 3.403.594.164$00 (cfr. pontos 1.2.1.13 
e 1.2.1.14 do projecto de relatório).

M). Em resultado do que precedentemente se referenciou, atesta -se, 
ainda e particularmente, no projecto de relatório:

«1.2.1.24 - Constata -se portanto que o valor de realização tomado 
em consideração pela PÃO DE AÇÚCAR, SA, no montante de 
11.838.362.000$00, o qual foi responsável pelo apuramento de uma 
menos valia fiscal de 3.403.594.164$00, encontra -se desvirtuado da 
realidade, devido à existência de relações especiais entre a sociedade 
portuguesa PÃO DE AÇÚCAR, SA, e as entidades não residentes, a 
espanhola ALCAMPO, SA, (detida totalmente pela sociedade francesa 
AUCHAN, SGPS, SA, por sua vez titular de 60,92 % do capital da PÃO 
DE AÇÚCAR, SA) e a francesa AUCHAN, SA, facto que denuncia uma 
situação de ilegitimidade que tem enquadramento no âmbito do disposto 
no n.º 2 do art.º 57.º do CIRC.

1.2.1.25 - Assim, em nosso entender, parece -nos pacífico que na ausên-
cia das referidas relações especiais, o justo valor de realização da PATIN-
VEST, SA, deveria ascender a 18.085.511.950$00 (5.560.000.000$00, 
valor de venda da PATINVEST + 12.525.511.950$00, valor de venda da 
JUMBO COMERCIAL), ou seja, valor pago pelas transmissões onerosas 
dos activos que a PÃO DE AÇÚCAR, SA, deixou de possuir.».

N). Em resultado do que se referenciou acima, o autor do projecto 
do relatório concluiu por propor o acréscimo da citada quantia de 
Esc. 3.403.594.164$00 ao resultado fiscal declarado pelo grupo Pão 
de Açúcar, no exercício de 1996, ao abrigo do art.º 57.º/2 do CIRC (cfr. 
ponto 1.2.1.27 do projecto de relatório).

O). A recorrente foi notificada do projecto de relatório, através do 
ofício de 01JAN31, para, querendo e nos termos dos art.ºs 60.º da LGT 
e do RCPIT, exercer o seu direito de audição, o que fez em 01FEV16 
(cfr. fls. 298 e 243 destes autos).

P). A recorrente exerceu o seu direito de audição, através do articulado 
que constitui fls. 243 a 269 destes autos, sustentando não só a falta de 
demonstração pela AF como a inverificação dos pressupostos legais 
elencados no art.º 57.º do CIRC, enquanto legitimadores da correcção 
proposta e referida em N). que antecede.

Q). Na sua defesa a recorrente argumentou com a falta de imputação 
de quaisquer relações especiais entre quem teriam de existir, a saber 
entre a recorrente ou a Auchan francesa, de um lado, e as holandesas 
Monicole e Soficole do outro, com falta de aderência à realidade de que 
um accionista minoritário da recorrente teria posto em causa o preço 
considerado pelo grupo como sendo de mercado e com a circunstância 
da AT alcançar um valor de avaliação sem considerar a importância de 
suprimentos constante do balanço da Patinvest em 96DEZ31, sendo que 
esta se financiou (e pagou) integralmente na recorrente para prover ao 
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aumento de capital da Jumbo Comercial referido em F). que antecede 
(cfr. art.ºs 90.º a 121.º do articulado de fls. 243/269).

R). Mais sustenta, em tal defesa, a recorrente que, ao contrário 
do afirmado no projecto de relatório, recebeu, em final de 1996, pe-
las vendas da Patinvest e da Jumbo Comercial a quantia global de 
Esc. 18.450.024.542$00 (cfr. art.ºs 122.º e 123.º da mesma peça).

S). Com o exercício escrito do seu direito de audição a recorrente 
ofereceu os docs. que constituem fls. 271 a 296 e consubstanciadores, 
além do mais da acta da AG n.º 60 da recorrente e de transferências 
bancárias para conta da sua titularidade e provenientes da Patinvest, no 
sentido de atestar a afirmação de que a declaração do sócio minoritário 
mencionado não corresponde à realidade e de que a Patinvest pagou 
suprimentos que lhe tinham sido feitos pela recorrente.

T). Em 01FEV21 foi elaborado o relatório da inspecção a que foi 
sujeita a recorrente, e acima referida, nos termos do doc. que constitui 
fls. 167 a 200 dos autos e que, aqui, se dá por reproduzido para todos 
os efeitos legais.

V). Por referência ao exercício do direito de audição pela recorrente de 
acordo com o referenciado nas als. O). a S). que antecedem, o relatório 
a que se alude em T)., refere, concreta e expressamente, o seguinte:

“Em relação à correcção em questão, no montante de 3.403.594.164$00, 
o Sujeito Passivo (…) incorre em algumas afirmações desajustadas.

O Sujeito Passivo refere (…) que “as únicas relações especiais, sus-
ceptíveis de justificar a pretensa avaliação dos preços praticados, seriam 
as decorrentes entre a Pão de Açúcar, SGPS, ou a francesa Auchan e 
as sociedades holandesas, Monicole e Soficole”, pelo que o que se 
pretendia estar subavaliado era o valor de venda da PATINVEST, SA, 
às referidas sociedades holandesas.

Não é este o fundamento da inspecção, mas sim a comprovada exis-
tência de relações especiais entre a PÃO DE AÇÚCAR, SGPS, SA 
(francesa) e a ALCAMPO, SA, pelo que o preço de subavaliação do 
preço de realização da PATINVEST, tomado em consideração pela PÃO 
DE AÇÚCAR, SGPS, deriva da compensação que lhe foi atribuída pela 
AUCHAN, SA (francesa), determinando -se uma menos valia fiscal de 
3.403.594.164$00, a suportar pelo Estado Português.

Efectivamente as comprovadas relações especiais derivam do facto de 
uma sociedade francesa (AUCHAN, SA) ser detentora de uma sociedade 
espanhola (ALCAMPO, SA), a qual recebe instruções para a aquisição 
de uma sociedade espanhola, a JUMBO COMERCIAL, SA, detida 
integralmente por uma sociedade luxemburguesa, a PATINVEST, SA, 
detida por sua vez por uma sociedade portuguesa, a PÃO DE AÇÚCAR, 
SGPS, dominada pela AUCHAN francesa (por via indirecta da portu-
guesa AUCHAN, SGPS, detida em 99,99 % pela espanhola ALCAMPO, 
SA, detida pela AUCHAN francesa).

Assim, não são relações entre a PÃO DE AÇÚCAR, SGPS, e as 
sociedades holandesas SOFICOLE e MONICOLE que fundamentam 
a existência de relações especiais na obtenção da mencionada menos 
valia fiscal, embora também se deva salientar que, ao contrário do que 
refere o Sujeito Passivo (…), não é verdade ter ficado “demonstrado 
a inexistência de relações (…)” entre a PÃO DE AÇÚCAR e essas 
empresas holandesas.

O que a inspecção diz é que “apenas ficou demonstrado a inexis-
tência de relações directas entre as referidas sociedades holandesas 
MONICOLE B.V. e SOFICOLE N.V. e a empresa portuguesa PÃO 

DE AÇÚCAR, SGPS, SA, tendo ficado prejudicada a comprovação de 
eventuais relações directas ou indirectas entre aquelas duas empresas e 
o grupo AUCHAN” (onde se encontra inserida a PÃO DE AÇÚCAR, 
SGPS) (…).

[…]
A inspecção apenas refere (…) que a PATINVEST foi vendida em 

20/12/96, por um valor equivalente ao seu património na referida 
data.

[…]
Refere a Inspecção (…) e é este o facto relevante, que o total de meios 

monetários desembolsados pela PÃO DE AÇÚCAR, SGPS, decorrente 
de valores dispendidos por ela própria ou intermédio da sua participada 
PATINVEST, relacionado com o negócio da compra das sociedades 
PATINVEST, JUMBO COMERCIAL e EXPRESSO COMERCIAL, 
incluía o valor de 5.758.272.000$00, contravalor em escudos do aumento 
de capital da JUMBO COMERCIAL, SA, no montante de 4.680.000.000 
Pesetas, realizado integralmente em 1995 pela PATINVEST, participada 
a 100 % pela PÃO DE AÇÚCAR, SGPS, SA.

Incompreensível é a afirmação do Sujeito Passivo (…) de que a con-
sequente dívida da PATINVEST à PÃO DE AÇÚCAR, decorrente do 
aumento de capital da JUMBO COMERCIAL, efectuado pela PATIN-
VEST com recurso a suprimentos da PÃO DE AÇÚCAR seja tratada 
pela Inspecção como sendo um activo da PATINVEST.

O que a Inspecção reconhece é que esse é um valor a que a PÃO 
DE AÇÚCAR tinha direito como entidade financiadora do aumento 
de capital da JUMBO COMERCIAL, à semelhança de qualquer outra 
entidade financiadora externa ao grupo e que, independentemente do 
momento do seu recebimento, tal valor não altera em nada o valor do 
património/situação líquida da PATINVEST, dado que tal pagamento 
consiste num mero facto patrimonial permutativo.

Note -se que, quer tenha sido a PÃO DE AÇÚCAR, SGPS, a financiar 
o aumento de capital da JUMBO COMERCIAL, quer tivesse sido qual-
quer outra entidade financiadora, bancária ou não, o valor de venda da 
JUMBO COMERCIAL seria o mesmo (10.489.500.000 Pesetas).

Assim entendemos que é irrelevante o facto aduzido pelo Sujeito 
Passivo no art.º 123.º (…) do articulado do seu direito de audição 
referido, artigo em que sustenta ter recebido a quantia global de 
Esc. 18.450.024.542$00.

X). Sobre o relatório mencionado em T). que antecede recaiu, em 
01ABR06, despacho do Director de Serviços do seguinte teor:

“1. Concordo com a conclusão do relatório.
2. Remeta -se cópia juntamente com os respectivos anexos e DC -22 à 

1ª Direcção de Finanças de Lisboa, para efeito de notificação nos termos 
do art.º 112.º do CIRC.

3. Notifique -se o contribuinte nos termos do art.º 61.º do RCPIT.”.
Y). Na sequência do despacho a que se refere a precedente alínea, a 

recorrente foi notificada para efeitos do art.º 112.º do CIRC, nos termos 
do ofício n.º 7.180, de 07MAI01, que constitui o doc. de fls. 202 que 
aqui se dá por reproduzido.

Z). Na sequência da notificação mencionada em Y)., a recorrente, 
em 01JUL08, deduziu recurso hierárquico para S.Ex.ª o Ministro das 
Finanças, ao abrigo dos art.ºs 112.º do CIRC e 66.º do CPPT, nos termos 
do doc. que constitui fls. 112 a 155 dos autos e que, aqui, se dá por 
reproduzido para todos os efeitos legais.
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Aa). Em 01OUT30 e para instrução do recurso hierárquico apresen-
tado pela recorrente, foi elaborada a informação n.º 1.115, que constitui 
fls. 93 a 110 dos autos e que, aqui, se dá por reproduzida para todos 
os efeitos legais.

Bb). Em tal informação, sob o ponto 3.3, exarou -se o seguinte:
“DIREITO DE AUDIÇÃO
Tendo em conta que já foi dado ao sujeito passivo, na anterior fase 

do procedimento, a possibilidade do exercício do direito de audição, e 
porque nesta fase a decisão se baseia nos mesmos factos, entendemos 
que, nos termos da circular n.º 13/99, n.º 3 -c), não deve haver novamente 
direito de audição.”.

Cc). Sobre tal informação e após sucessivos pareceres de indeferi-
mento do recurso hierárquico, recaiu, em 01DEZ05, o despacho ora 
recorrido, proferido pelo Ministro das Finanças e do seguinte teor:

“Concordo.
Nos termos e com os fundamentos da presente informação nego 

provimento ao recurso.”.
Dd). Por ofício da AF, com o número 24.033, de 01DEZ11, foi a 

recorrente notificada do despacho de indeferimento a que se alude na 
alínea que antecede, tudo nos termos do doc. que constitui fls. 89 dos 
autos e que, aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais.

Ee). Em 01DEZ19 endereçou ao Director da 1.ª DDFinanças de 
Lisboa, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 37.º do CPPT, 
o requerimento que constitui fls. 157 a 159 que, aqui, se dá, igualmente, 
por reproduzido.

III – Vem a Fazenda Pública interpor recurso do acórdão do TCA 
Sul que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto pela 
ora recorrida de despacho do Ministro das Finanças por não ter sido 
facultado àquela o exercício do direito de audiência, previsto no ar-
tigo 60.º da LGT.

Alega, em síntese, que foi dispensado o exercício de tal direito por-
quanto a ora recorrida já exercera tal direito aquando da conclusão do 
relatório da inspecção tributária efectuada para além de que, neste caso, 
a Administração actuou exclusivamente no âmbito de poderes vinculados 
e tendo por base os mesmos factos.

No artigo 267.º, n.º 5 da CRP, reconhece -se aos cidadãos o direito de 
participação na formação das decisões e deliberações que lhes disserem 
respeito.

Esse direito foi depois transposto para o procedimento tributário no 
artigo 60.º da LGT, aí se concretizando casos em que deve ser assegurado 
tal direito, designadamente, antes da autoliquidação dos tributos, antes 
do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou 
petições, antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo 
em matéria fiscal, antes da decisão de aplicação de métodos indiciários 
e antes da conclusão do relatório de inspecção.

O contribuinte que foi ouvido, porém, em fase anterior do procedi-
mento de liquidação não tem, em regra, de voltar a sê -lo antes do acto 
de liquidação como também a lei não impõe que ele seja ouvido em 
cada uma das diferentes fases procedimentais, pois o que se pretende é 
assegurar a sua participação e isso basta -se com uma única audição em 
todo o procedimento desde que não surjam factos novos sobre os quais 
se não tenha pronunciado ainda.

Aliás, o n.º 3 desse artigo 60.º da LGT, na redacção dada pelo ar-
tigo 13.º da Lei 16 -A/2002, de 31/5, é isso mesmo que consagra ao 

dispor que tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer 
das fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é 
dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação 
de factos novos sobre os quais ainda não se tenha pronunciado.

Sendo certo que o n.º 2 do artigo 3.º da Lei 16 -A/2002, de 31/5, 
atribui carácter interpretativo ao seu n.º 1 que deu nova redacção ao 
n.º 3 do artigo 60.º da LGT.

Carácter interpretativo esse, de resto, também já reconhecido pela 
jurisprudência deste Tribunal (v. acórdão de 12/12/06, in recurso 917/06).

Ora, é precisamente essa situação que está aqui em apreço.
Tratou -se duma dispensa de audição do contribuinte antes da decisão 

proferida em sede do recurso hierárquico interposto, nos termos do 
artigo 112.º do CIRC, das correcções efectuadas ao lucro tributável do 
IRC do ano de 1996, com base em relatório da inspecção tributária, 
tendo o ora recorrido sido ouvido antes da conclusão desse mesmo 
relatório.

Tal recurso não é mais do que uma fase do procedimento que há -de 
levar à liquidação do IRC que se mostrar devido naquele exercício.

E, tendo o contribuinte sido ouvido já antes da conclusão do relatório 
da inspecção, de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do ar-
tigo 60.º da LGT, nos termos do n.º 3 do mesmo normativo é dispensada 
novamente a sua audição em fase posterior do procedimento e antes da 
liquidação, a menos que se invoquem factos novos sobre os quais ainda 
se não tenha pronunciado.

A decisão proferida no recurso hierárquico baseou -se em informação 
prestada pelos serviços do órgão decisor, tendo sido dispensada a audi-
ção do ora recorrido precisamente pela simples razão de não ter havido 
nesse processo invocação de factos novos e já ter sido dada àquele, em 
anterior fase do procedimento, a possibilidade do exercício do direito 
de audição sobre a matéria objecto desse recurso, ou seja, as correcções 
efectuadas pela inspecção tributária.

Aliás, ao sujeito passivo neste caso é -lhe, de certa forma, até facultada 
por duas vezes a sua audição sobre tal matéria: primeiro, antes do rela-
tório da inspecção, e depois, através da petição de recurso hierárquico, 
na qual ele teve oportunidade de expor as suas razões e apresentar a sua 
posição face à Administração Fiscal.

Razão por que não faria sentido voltar a ouvi -lo antes da deci-
são final proferida no referido recurso hierárquico quando neste não 
foram invocados factos novos sobre os quais ele não se tivesse já 
pronunciado.

O acórdão recorrido que assim não entendeu não pode, por isso, 
manter -se.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Sec-
ção de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao 
recurso, revogando -se, assim, o acórdão recorrido, e ordenar a baixa 
dos autos ao TCA Sul para que aí se conheçam, se nada a tal obstar, 
dos restantes vícios imputados ao acto recorrido e cujo conhecimento 
ficou prejudicado.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.



340 341

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Zona de intervenção da Expo 98. Zonas envolventes de obras 
públicas de elevados custos. Contribuição especial. Inci-
dência.

Sumário:

 I — A contribuição especial criada pelo Decreto-Lei 
n.º 54/95, visa tributar a valorização dos prédios rústi-
cos, resultante da possibilidade da sua utilização como 
terrenos para construção, situados na zona envolvente 
da Expo 98.

 II — Já a contribuição especial criada pelo Decreto-Lei 
n.º 43/98, visa tributar a valorização dos prédios rús-
ticos situados nas zonas envolventes de obras públicas 
de elevados custos (CRIL, CREL, CRIP, CREP, travessia 
ferroviária do Tejo, etc.).

 III — Com o propósito de evitar sobreposição de tributação 
sobre as áreas abrangidas, o Decreto-Lei n.º 43/98 con-
sagra a exclusão de incidência de qualquer encargo de 
mais -valia ou de outra contribuição especial.

Processo n.º 1290/05 -30.
Recorrente: Ford Lusitana, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Ford Lusitana, SA, com os sinais dos autos, não se conformando 
com a sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Lisboa II que 
julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra a liquidação 
de contribuição especial, efectuada pela AF ao abrigo do DL 43/98, de 
3/3, no montante global de € 237.761,84, dela vem recorrer para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. A douta sentença recorrida encerra um erro de interpretação que 
consubstancia um erro de julgamento que consiste numa aplicação au-
tomática das normas de incidência de contribuição especial, previstas 
no Decreto -Lei 43/98, de 03/03, e no Decreto -Lei 54/95, de 22/03, e, 
nessa medida, numa total ausência de um exercício interpretativo (im-
prescindível para se conhecer o Direito) para a aplicação das citadas 
normas ao caso concreto.

II. Ora, tendo ficado provado que o imóvel objecto de tributação se 
situa na freguesia de Sacavém e cumulativamente na Zona de Interven-
ção da Expo 98, nos termos definidos na planta anexa ao Decreto -Lei 
n.º 97/93, de 23 de Março, importa saber qual foi a intenção do legislador 
com a criação da referida contribuição especial, de forma a aferir se o 
imóvel ora em apreço deveria estar ou não abrangido pela norma de 
incidência e, consequentemente, sujeito à contribuição especial criada 
pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 03/03.

III. Após terminado o exercício de interpretação previsto no artigo 9.º 
do Código Civil, aplicável por força do disposto no artigo 11.º da Lei 
Geral Tributária, temos que concluir da seguinte forma:

a) O artigo 1.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 54/95, de 22 de Março, com 
a redacção dada pelo art.º 7.º do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, 
deve ser interpretado no sentido de a contribuição especial  - Expo 98 
incidir sobre o aumento de valor dos prédios rústicos, resultante da 
possibilidade da sua utilização como terrenos para construção urbana, 
situados na área não incluída na zona de intervenção da Expo 98;

b) Consequentemente, não incide contribuição especial sobre todas 
as áreas de freguesias e municípios que se encontrem situados na Zona 
de Intervenção da Expo 98, onde se inclui, para além das freguesias 
enumeradas no artigo 1.º, nº 1 do actual Regulamento da Contribuição 
Especial  - Expo 98, parte da freguesia de Sacavém;

c) Assim, estando o imóvel da recorrente abrangido pela norma de 
incidência do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento da Contribuição Es-
pecial  - Expo 98 que isenta desta contribuição os terrenos incluídos 
na Zona de Intervenção da Expo 98, já não incidirá nova contribuição 
especial criada pelo DL 43/98, por força do artigo 5.º do DL 54/95, de 
22 de Março, que estatui “Sobre as áreas abrangidas pela contribuição 
especial criada nos termos do presente diploma não incidirá qualquer 
encargo de mais -valia ou qualquer outra contribuição especial”.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal vem suscitar a 

questão prévia da incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia, 
com o fundamento de que o recurso versa também matéria de facto, 
emitindo, por outro lado, parecer, caso assim se não entenda, no sentido 
de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
1 - Em 30/10/97, no 3.º Cartório Notarial de Lisboa, a impugnante, 

“Ford Lusitana, SA”, enquanto compradora, celebrou com a sociedade 
“Parque Expo 98, SA.”, escritura de compra e venda de prédio urbano, 
composto por lote de terreno para construção, com a área de nove mil 
quinhentos e sessenta e cinco metros quadrados, designado por lote qua-
tro, ponto sessenta e oito, ponto zero um, situado na zona de intervenção 
da Expo 98, na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, e descrito 
na 2.ª Conservatória de Registo Predial de Loures, sob o n.º 1849, da 
mesma freguesia, tudo conforme cópia que se encontra junta a fls. 76 a 
102 dos autos e se dá aqui por integralmente reproduzida;

2 - O imóvel identificado no n.º 1 foi inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Sacavém, concelho de Loures, sob o art.º 2911 (cfr. 
documento junto a fls. 52 dos autos);

3 - Em 25/3/1999, o Município de Loures emitiu o alvará de licença 
de construção n.º 141/99, o qual define as condições de licenciamento 
da construção de um edifício que se destina a indústria, sendo produzido 
em nome da sociedade impugnante e incidindo sobre o lote de terreno 
identificado no n.º 1, tudo conforme cópia que se encontra junta a fls. 48 
dos autos e se dá aqui por integralmente reproduzida;

4 - Em 22/6/1999, a impugnante apresentou junto do 4.º Serviço de 
Finanças de Loures a declaração modelo 1 para efeitos de liquidação 
de contribuição especial prevista no dec.lei 43/98, de 3/3, e sendo re-
lativa ao imóvel identificado no n.º 1 (cfr. documento junto a fls. 47 
dos autos);
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5 - Em 22/11/1999, procedeu -se à avaliação do imóvel identificado no 
n.º 1 para efeitos de liquidação de contribuição especial, tendo -se fixado 
o valor actual do mesmo, reportado a 10/3/1999, em € 1.656.433,00, e o 
seu valor em 1/1/1994 em € 764.507,54, tudo conforme cópia do termo 
de avaliação que se encontra junta a fls. 42 e 43 dos autos e se dá aqui 
por integralmente reproduzida;

6 - Em 15/12/1999, a impugnante foi notificada dos resultados da 
avaliação identificados no n.º 5 e para efectuar o pagamento da liqui-
dação de contribuição especial, efectuada ao abrigo do dec.lei 43/98, 
de 3/3, no montante global de € 237.761,84 e fixando -se, para o efeito, 
o prazo de pagamento com termo no final do mês de Janeiro de 2000 
(cfr. documentos juntos a fls. 50 e verso dos presentes autos; informação 
exarada a fls. 54 dos presentes autos);

7 - Em 26/1/2000, a impugnante efectuou o pagamento da liquidação 
de contribuição especial identificada no n.º 6 (cfr. documento junto a fls. 
51 dos presentes autos; informação exarada a fls. 54 dos presentes autos);

8 - Em 27/4/2000, deu entrada no 4.º Serviço de Finanças de Loures 
a impugnação apresentada por “Ford Lusitana, SA” e que tem por ob-
jecto a liquidação identificada no n.º 6 (cfr. carimbo de entrada aposto 
a fls. 2 dos autos).

III – 1. Vem suscitada pelo Exmo. PGA junto deste Tribunal a questão 
da incompetência do STA em razão da hierarquia por versar o recurso 
também matéria de facto.

Por tal questão merecer imediata e prioritária apreciação, cumpre 
dela, pois, desde já conhecer.

Alega, para tanto, o Exmo. PGA que a recorrente na conclusão segunda 
das suas alegações refere que “tendo ficado provado que o imóvel objecto 
de tributação se situa na freguesia de Sacavém e cumulativamente na 
Zona de Intervenção da Expo 98, nos termos definidos na planta anexa 
ao Decreto -Lei n.º 97/93, de 23 de Março, importa saber…” quando 
o que em relação a esta matéria se levou ao probatório foi tão só a 
factualidade constante do ponto 2, isto é, que “o imóvel identificado 
no n.º 1 foi inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Sacavém, 
concelho de Loures, sob o art.º2911”, nada se referindo quanto à sua 
inclusão na Zona de Intervenção da Expo 98.

Verificar -se -ia, assim, divergência com o decidido em sede de ma-
téria de facto, determinante da incompetência deste Tribunal em razão 
da hierarquia.

Todavia, se é verdade que do ponto 2 do probatório apenas consta 
que o imóvel em questão foi inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de Sacavém, nada se referindo quanto à sua inclusão na Zona de 
Intervenção da Expo 98, o certo é que do ponto 1 do mesmo probatório 
consta expressamente que tal imóvel se encontra situado na zona de 
intervenção da Expo 98, na freguesia de Sacavém.

Ou seja, da conjugação destes dois primeiros pontos do probatório, 
pode extrair -se, pois, sem margem para dúvidas, que o imóvel a que 
respeita a contribuição especial cuja liquidação se impugna se situa na 
freguesia de Sacavém e na Zona de Intervenção da Expo 98.

É em tal factualidade, que em nada diverge da fixada no probatório, que 
a recorrente se apoia para impugnar a liquidação da contribuição especial 
efectuada e relativa ao imóvel identificado no n.º 1 desse mesmo probatório.

E, assim sendo, o recurso não versará sobre matéria de facto, mas 
sim apenas de direito, pelo que para o seu conhecimento será, por isso, 
competente este STA.

Improcede, pois, a questão prévia suscitada pelo Exmo. PGA.
2. Passemos, então, a conhecer da questão que importa solucionar e 

que constitui o objecto do presente recurso: a legalidade da liquidação 
da contribuição especial efectuada pela AF ao abrigo do DL 43/98, de 
3 de Março, referente ao imóvel identificado no ponto 1 do probatório 
e para o que aqui interessa se situa na freguesia de Sacavém e na zona 
de intervenção da Expo 98.

Alega a recorrente que os terrenos situados na zona de intervenção da 
Expo 98, como é o caso do que é objecto da liquidação que se impugna, 
não estão sujeitos a esta contribuição especial, a qual incidirá apenas 
sobre os que se situarem nas áreas envolventes à referida zona de inter-
venção, como decorre da análise do DL 87/93, de 23/3, do DL 54/95, 
de 22/3, e do DL 43/98, de 3/3.

Vejamos. Em virtude da realização da Expo 98 vir valorizar substan-
cialmente os prédios rústicos e os terrenos para construção envolventes, 
foi criada, pelo DL 54/95, de 22/3, uma contribuição especial devida 
pela valorização da área beneficiada com aquele investimento, com o 
objectivo de fazer reverter para a comunidade em geral parte do benefício 
recebido pelos proprietários dos terrenos valorizados.

Tal contribuição incide sobre o aumento do valor dos prédios rústicos, 
resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para cons-
trução urbana, situados: a) na área não incluída na zona de intervenção 
da Expo 98, definida na planta anexa ao DL 87/93, de 23/3, da freguesia 
de Santa Maia dos Olivais, do município de Lisboa, e da freguesia de 
Moscavide, do município de Loures; b) na área da freguesia de Mar-
vila, do município de Lisboa, e das freguesias de Portela de Sacavém e 
Sacavém, do município de Loures (art.º 1.º do DL 54/95).

Posteriormente, tendo em conta que os investimentos efectuados ou a 
efectuar para a realização da CRIL, CREL, CRIP, CREP e respectivos aces-
sos e da travessia ferroviária do Tejo, troços ferroviários complementares, 
bem como as extensões do metropolitano de Lisboa e a concretização de 
sistemas ferroviários ligeiros, vêm valorizar, substancialmente, os prédios 
rústicos e os terrenos para construção envolventes, que tal valorização 
justifica a criação de uma contribuição especial, nos termos já adoptados 
em caso de obras públicas de elevados custos, nas zonas beneficiadas com 
o respectivo empreendimento, foi criada uma nova contribuição especial 
pelo DL 43/98, de 3/3, a incidir sobre o aumento de valor dos prédios 
rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para 
construção urbana, situados na área de diferentes freguesias, entre as 
quais, a freguesia de Sacavém, do município de Loures.

Com o propósito de evitar sobreposição de tributação sobre as áreas 
abrangidas por esta contribuição, consagrou -se neste diploma (artigo 5.º) 
a exclusão de incidência de qualquer encargo de mais -valia ou de outra 
contribuição especial.

Nesse sentido, deixam de estar abrangidas pelo DL 54/95, de 22/3, as 
áreas da freguesia de Marvila, do município de Lisboa, e das freguesias 
de Portela de Sacavém e de Sacavém, do município de Loures, passando 
a incluir -se no presente diploma.

Daí que, por força do artigo 7.º do DL 43/98, de 3/3, o artigo 1.º do 
DL 54/95, de 22/3, passasse a ter a seguinte redacção: “A contribuição 
especial incide sobre o aumento de valor dos prédios rústicos, resultante 
da possibilidade da sua utilização como terrenos para construção ur-
bana, situados na área não incluída na zona de intervenção da Expo 98, 
definida na planta anexa ao DL 87/93, de 23 de Março, da freguesia 
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de Santa Maria dos Olivais, do município de Lisboa, e da freguesia de 
Moscavide, do município de Loures.”.

Assim, da conjugação dos dois diplomas que, ainda que por razões 
distintas (um, o DL 54/95, pela realização da Expo 98; o outro, pela 
realização de obras públicas de elevados custos, como a CRIL, a CREL, 
etc.), criaram contribuições especiais que nalgumas áreas originavam 
sobreposição de tributação (como era o caso da freguesia de Sacavém), 
podemos concluir que o legislador optou por nessas situações excluir 
da incidência da contribuição especial criada pelo DL 54/95 as áreas 
abrangidas pela incidência da contribuição especial criada pelo DL 43/98.

O imóvel que originou a liquidação da contribuição especial efectuada 
ao abrigo do DL 43/98 situa -se na zona de intervenção da Expo 98, na 
freguesia de Sacavém concelho de Loures.

Por esse motivo, situava -se na área de incidência da contribuição es-
pecial prevista no DL 54/95, por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º 
deste DL, deixando, porém, de estar abrangido por este diploma legal 
e passando a incluir -se apenas no DL 43/98, por força do disposto nos 
artigos 5.º e 7.º deste DL e artigo 1.º, n.º 1, alínea a), n.º 4 do Regulamento 
da Contribuição Especial em anexo ao mesmo DL 43/98, segundo o qual 
esta contribuição especial incide sobre o aumento de valor dos prédios 
rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos 
para construção urbana, situados na área da freguesia de Sacavém, do 
município de Loures, entre outras aí igualmente previstas.

Mostram -se assim preenchidos os requisitos de incidência da contri-
buição especial criada pelo DL 43/98, de 3 de Março, razão pela qual 
a liquidação impugnada não padece de ilegalidade, por inexistência de 
facto tributário.

Improcedem, desta forma, as alegações de recurso apresentadas pela 
impugnante.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando -se, assim, a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50  %.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Taxa de publicidade. Taxa. Imposto. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — Os tributos denominados «taxas» cobrados pela Câmara 
Municipal do Porto pela afixação de publicidade num 
velocípede privado, são de qualificar como impostos, à 
face da Constituição.

 II — Por isso, a sua criação através de diploma não legislativo 
e não emitido pela Assembleia da República ou pelo 
Governo ao abrigo de autorização, viola o preceituado 
nos artigos 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, 
na redacção então vigente.

Processo n.º 739/06 -30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: PT Comunicações, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Câmara Municipal do Porto, S.A., não se conformando com 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou 
procedente a impugnação judicial, que a PT Comunicações deduziu 
contra o acto de liquidação da receita fiscal autárquica (taxas), denomi-
nada “Licença de Publicidade em viaturas 2001”, no montante global 
de 1.170.600$00 (€ 5.838,93), dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

A - As receitas próprias das autarquias locais incluem obrigatoriamente 
as provenientes de gestão do seu património e as cobradas pela utilização 
dos seus serviços n° 3 do art° 238° da CRP.

B - A alínea h) do art. 19º da Lei 42/98, de 6 -8, permite a cobrança de 
taxas pelo “emprego de meios de publicidade destinados a propaganda 
comercial” compete ao Município do Porto de acordo com os arts. 241°, 
238°/3 e 254°/2 da CRP fixar as taxas, incidências e isenções relativas 
a essa matéria.

C - O sujeito que adquire um proveito, um ganho patrimonial, sem 
que tenha desenvolvido qualquer esforço para tal, legitima -se o estado 
a adquirir uma parte desse ganho, canalizando -o para a satisfação das 
necessidades públicas.

D - Assim, a publicidade visual inscrita ou afixada em suportes físicos 
que são inteiramente do domínio particular, mas que não deixam de fisi-
camente ocupar espaço público aéreo, não pode deixar de ser entendida, 
numa utilidade de fruição de tais bens públicos.

E - Pelo que, o supra exposto, integra o conceito de taxa e não de 
imposto.

A recorrida PT Comunicações não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser negado provimento ao presente recurso, uma vez que o tributo em 
causa é inconstitucional, sufragando -se, para o efeito, na jurisprudência, 
tirada em casos idênticos, do Tribunal Constitucional, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
— Pelo Município do Porto foi efectuada à impugnante a liquidação 

da quantia de Esc. 1.170.000$00 (€ 5.838,93), relativa à licença anual 
de “Dizeres em viaturas conforme lista”, referente ao ano de 2001, nos 
termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e Respectiva Tabela, publicados no DR nº 237, 
II Série, Apêndice nº 128, de 99/10/11 — cfr. fls. 10 dos autos cujo teor 
aqui se tem por integralmente reproduzido.
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— A data limite para efectuar o pagamento voluntário desta quantia 
era 31/05/2001.

— Nenhuma das viaturas constantes da lista de fls. 138 e 139 faz 
parte do actual parque automóvel da impugnante.

— Os Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A. requereram ao Presi-
dente da Câmara Municipal do Porto, em 17/06/1992, autorização para 
colocação de dizeres nas viaturas da marca Renault, cujo elenco consta 
de fls. 138 e 139 dos autos — cfr. fls. 138 e 139.

— Tal pedido foi deferido, em 09/07/1992, pelo Chefe da Repartição 
Administrativa de Licenças do Município do Porto, por subdelegação 
do Chefe da Divisão de Impostos, Licenças e Contencioso Fiscal — cfr. 
fls. 138 e 139 dos presentes autos.

— A autarquia terá contactado a aqui impugnante para actualização 
das licenças requeridas pelos TLP, S.A. (cfr. fls. 131 dos autos), não 
tendo esta fornecido qualquer informação acerca das viaturas em que 
exibia publicidade.

— As licenças requeridas pelos TLP, S.A para cada uma das viaturas 
Renault não foram canceladas, pelo que o Município do Porto procedeu 
ao averbamento oficioso destas licenças para o nome da ora impugnante 
e, consequentemente, liquidou a quantia referenciada supra.

— A presente impugnação deu entrada na Câmara Municipal do Porto 
em 23/08/2001, conforme carimbo aposto no rosto da petição inicial 
— cfr. fls. 3 dos autos.

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 
saber se o artº 46º, nº 3.1 da Tabela de Taxas e Outras Receitas Munici-
pais da Câmara Municipal do Porto, que prevê a aplicação de “taxas” 
por publicidade através de inscrições em veículos, quando alusivas à 
firma proprietária, é organicamente inconstitucional, por violação do 
disposto nos artºs 103º, nº 2 e 165º, nº 1, al. i) da CRP.

Desde logo, importa recordar que o Tribunal Constitucional se tem 
vindo a pronunciar de forma reiterada e uniforme no sentido da inconsti-
tucionalidade das normas que prevêem “taxas de publicidade” análogas 
à que está em causa, e, mesmo, sobre a que se encontra prevista nas 
normas ora em questão.

Assim, o Acórdão n.º 558/98 (publicado em Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, vol. 41º, págs. 55 e segs.) julgou inconstitucional, por 
violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição, 
a norma constante do artigo 62º do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Guimarães, em conjugação com 
a 13ª das Observações consignadas aos artigos 57º a 64º do mesmo 
Regulamento. Depois de se recordar nesse aresto que a lei prevê uma 
série de restrições à actividade publicitária, para protecção de interesses 
de vária ordem, escreveu -se:

“... Simplesmente, não será do simples facto de o licenciamento da 
actividade publicitária competir, na área dos respectivos municípios, às 
câmaras municipais, que decorre, desde logo e sem mais, que o tributo 
cobrado pelas edilidades aos responsáveis pela afixação e inscrição das 
mensagens de propaganda, haja de ser considerado como uma ‘taxa’.

Efectivamente, não passa este Tribunal em claro que, como se disse 
no citado Acórdão n.º 313/92, ‘mesmo nas hipóteses em que a actividade 
dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade estadual, 
consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante 
o pagamento de um tributo, é vista pela doutrina como a imposição 
de uma «taxa» somente desde que tal retirada se traduza na dação de 

possibilidade de utilização de um bem público ou semi -público (cfr., 
sobre o ponto, Teixeira Ribeiro na citada Revista)’, acrescentando -se 
que, ‘[s]e este último condicionalismo não ocorrer, deparar -se -á uma 
situação subsumível à existência de um encargo ou de uma compensa-
ção, tributo que se aproximará da figura do «imposto» nos termos que 
a seguir se verão, sem que com isto se queira significar que a imposição 
de contributo só é recondutível à dicotomia de «taxas» ou «impostos».’

Na realidade, assente uma relação sinalagmática característica da 
‘taxa’, o que, como é claro, implica uma contrapartida de diferentes 
naturezas por parte do ente público impositor do tributo, tem a doutrina 
entendido que são essencialmente três os tipos de situações em que 
essa contrapartida se verifica e que se consubstanciam na utilização de 
um serviço público de que beneficiará o tributado, na utilização, pelo 
mesmo, de um bem público ou semi -público ou de um bem do domínio 
público e, finalmente, na remoção de um obstáculo jurídico ao exercício 
de determinadas actividades por parte dos particulares (...).

Ora, quando em causa se encontra a terceira daquelas situações 
(rememore-se, a que consiste no levantamento do obstáculo jurídico 
ao exercício de determinada actividade por parte do tributado), de-
fende a doutrina que o encargo pela remoção – in casu, a concessão de 
licenciamento para a afixação ou inscrição de publicidade – só pode 
configurar -se como ‘taxa’ se com essa remoção se vier a possibilitar a 
utilização de um bem semi-público (vide autores por último citados e 
Sousa Franco in Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4ª ed., vol. 1, 
33, que, em vez de bens semi-públicos, fala de bens colectivos, quer 
públicos ou privados de uma perspectiva de provisão pública, quer de 
bens colectivos impuros).

Neste contexto, e não olvidando que a norma sub specie se reporta 
a painéis publicitários afixados ou inscritos, não em quaisquer bens ou 
locais públicos ou semi -públicos, mas sim em veículos de transporte co-
lectivo ou em veículos particulares (e são desta última espécie os veículos 
da recorrida), não se lobriga, por um lado, que forma de utilização de 
um bem semi -público esteja em causa e, por outro, que o ente tributador 
venha a ser constituído numa situação obrigacional de assumpção de 
maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.

Mas, mesmo que o tributo criado pela norma em análise, possa ser 
visualizado como aquilo que certa doutrina (designadamente estrangeira) 
apelida de contribuições especiais ou tributos especiais (cfr. Perez de 
Ayala e Eusebio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário, 1º Tomo, 208), 
o que é certo é que a doutrina nacional, quase diríamos sine discrepante, 
tem sustentado que tais contribuições ou tributos não devem, do ponto 
de vista do seu tratamento, ser vistas diferenciadamente dos ‘impostos’.

Em face do exposto, e porque se não vê, por um lado – perspectivando 
o tributo em causa como um encargo derivado pelo levantamento de obs-
táculos jurídicos ao exercício ou ao desenvolvimento de uma actividade 
por parte de um particular – que haja da sua parte a utilização de um bem 
semi -público (ou colectivo na linguagem de Sousa Franco) e, por outro, 
que, mesmo na óptica de nos situarmos perante uma contribuição ou um 
tributo especial, ele devesse ter um tratamento sui generis diferente do 
que deve ser conferido aos impostos, uma só solução se nos anteolha. 
É ela a de a respectiva imposição haver de obedecer aos ditames que 
pela Lei Fundamental são dirigidos aos ‘impostos’.

E daí que a norma impositora do encargo em apreciação, porque 
criada por diploma não emanado pela Assembleia da República (ou pelo 
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Governo devidamente credenciado por aquela), deva ser considerada 
como enfermando do vício de inconstitucionalidade orgânica.”

Pelo exposto, é de concluir que o tributo em causa tem a natureza 
de imposto.

4 – Como resulta do disposto nos artºs 103º, nº 2 e 165º, nº 1, al. i) da 
CRP, na redacção então vigente, os impostos só podem ser criados por 
acto de natureza legislativa e a sua criação insere -se na reserva relativa 
de competência legislativa da Assembleia da República, pelo que só 
podem ser criados por esta ou pelo Governo com base em autorização 
legislativa (cfr. artº 198º, nº 1, al. b) da CRP na redacção vigente).

Tendo o tributo natureza de imposto, as normas que concretizam 
a sua criação, designadamente o artº 46º, nº 3.1 do Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, que 
prevê o pagamento de taxa pela afixação de publicidade num velocípede 
privado, enferma de inconstitucionalidade orgânica.

Por isso, a liquidação do tributo em causa enferma de ilegalidade.
No mesmo sentido, pode ver -se ao arestos citados no douto parecer 

do Exmº Procurador -Geral Adjunto e ainda nos acórdãos de 10/7/01, 
in rec. nº 346/01, do mesmo Tribunal Constitucional e de 14/3/01 desta 
Secção do STA, in rec. nº 25.815, tirado em caso idêntico.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Decisão do recurso pelo relator. Reclamação da conta. Sen-
tença de graduação de créditos. Casos julgados contra-
ditórios.

Sumário:

 I — O despacho sobre a reclamação da conta referente 
à sentença de graduação de créditos e esta mesma 
sentença, logicamente, não estabelecem entre si «duas 
decisões (…) sobre a mesma pretensão», nos termos 
do artigo 675.º do Código de Processo Civil — razão 
por que não se verifica, por via de tais decisões, uma 
situação de casos julgados contraditórios.

 II — Pelo que deve ser confirmada a decisão do recurso 
pelo relator, a mandar cumprir o único despacho tran-
sitado em julgado existente no processo de graduação 
de créditos, que, a respeito da elaboração da conta do 
sentenciado, procede à interpretação da sentença a 
propósito dos «respectivos juros de mora» na mesma 
sentença ajuizados.

Processo n.º 813/06 -30.
Recorrente: Malhas Osaca, L.da

Recorridos: Isabel Maria C. Madureira e outro.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Isabel Maria C. Madureira, recorrida contra -alegante credora 

graduada nos presentes autos de verificação e graduação de créditos, em 
que é recorrente “Malhas Osaca, Lda”, vem reclamar para a conferência 
em relação à decisão do relator, de 30 -10 -2006, «em que se decide 
conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, 
e dando -se cumprimento ao referido despacho de fls. 191 e 192» – cf. 
fls. 143 e 144, e 149.

1.2 A ora reclamante vem dizer o seguinte ipis verbis – cf. fls. 149.
A questão não será tão simples assim como liminarmente, embora 

doutamente, se decidiu.
A prová -lo o facto do Exmo Juiz do processo e o Ministério Público, 

para além da recorrida, naturalmente, entenderem em contrário do 
Exmo Juiz Relator.

A recorrida é prejudicada por esta douta decisão e pretende -se, assim, 
que a questão seja submetida à Conferência para prolação de Acórdão 
julgado o Recurso, dando -se por reproduzido tudo quanto se referiu nas 
contra -alegações do recurso.

1.3 Cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor da decisão do relator (de provimento do recurso, com 

revogação da sentença recorrida, «dando -se cumprimento ao referido 
despacho de fls. 191 e 192») e perante os termos da presente reclamação 
para a conferência, a questão essencial que aqui se coloca é a de saber 
se realmente deve dar -se, ou não, «cumprimento ao referido despacho 
de fls. 191 e 192».

2. A recorrida, ora reclamante, como se viu, pretende que «a questão 
seja submetida à Conferência para prolação de Acórdão (…), dando-
-se por reproduzido tudo quanto se referiu nas contra -alegações do 
recurso».

As contra -alegações apresentadas neste recurso pela recorrida, ora 
reclamante, são do seguinte teor integral – cf. fls. 121 e 122.

A douta sentença do Tribunal “a quo” não merece qualquer censura 
na parte posta em causa pela recorrente.

Nem a artificiosa alegação de que na sentença de graduação de créditos 
não se tomou posição sobre o crédito e juros, apenas se relatando o que 
consta da sentença laboral, pode proceder.

A sentença de verificação e graduação de créditos é autónoma em 
relação à sentença laboral, a qual apenas serve e serviu como título para 
a própria reclamação, advindo a verificação dos créditos da decisão 
do Tribunal imposta pela força probatória do documento (certidão da 
sentença).

E assim, há mesmo contradição de julgados entre esta sentença de 
verificação e graduação de créditos e a decisão de fls. 191 a 192 v.

E assim improcede, também, a teoria, ainda mais artificiosa, da opo-
sição entre os fundamentos da decisão e a própria decisão, contra a qual, 
aliás, a ora recorrente também não se insurgiu em devido tempo, se era 
esse o seu entendimento.

A recorrente sabe que não tem razão e que a douta sentença não viola 
qualquer disposição legal, que, aliás, também não se descortina, nem 
é descortinada.
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Acresce que uma decisão favorável para a recorrente apenas teria 
valor formal, porque na prática o que iria acontecer?

Como os trabalhadores têm uma sentença laboral, que é título exe-
cutivo, concedendo -lhe juros até efectivo pagamento, os juros que se 
devolvessem iriam ser exigidos em execução laboral que imediatamente 
intentariam contra a recorrente.

Não obteriam os juros na execução fiscal, obtê -los -iam na execução 
laboral, dando à penhora exactamente o crédito da recorrente sobre a 
Fazenda pelos juros devolvidos, impedindo a entrega do dinheiro à exe-
cutada pelos Serviços de Finanças, isto se não optassem, eventualmente, 
pelo próprio instituto da Compensação entre Créditos e Débitos.

Até por razões de economia processual, assim, uma tal eventual 
decisão se mostraria inadequada.

Acresce que a executada sabe, pela sentença laboral, que tais juros 
eram devidos e foram materialmente bem pagos, ainda que formalmente 
possam questionar o pagamento nesta execução fiscal.

Assim sendo, litigam em manifesta má fé, abusando do eventual 
direito que alegam, em clara violação do art.º 334º do C. Civ..

Deve, pois, ser considerado improcedente o recurso interposto, 
mantendo -se a douta decisão recorrida.

Por sua vez, a recorrente “Malhas Osaca, Lda” formula neste recurso 
as seguintes conclusões – cf. fls. 116 e 117v..

1. Para efeitos de oposição de julgados, deve -se comparar a parte 
decisória das sentenças em confronto.

2. No caso presente comparando -se a parte relatório de uma sentença 
com uma aclaração dessa mesma sentença não se pode concluir pela 
oposição de julgados.

3. Quando assim se não entenda  - o que só por mera lógica de raciocí-
nio se admite  - ainda assim estaríamos perante uma situação de oposição 
entre os fundamentos da decisão e a própria decisão.

4. Ou seja, a parte decisória não estava conforme com o que havia 
sido dito na parte relatório da sentença de graduação de créditos.

5. O que constituiria uma nulidade da sentença passível de recurso, 
mas nunca uma oposição de julgados.

6. Termos em que, julgando -se procedente o presente recurso deve 
revogar -se a decisão recorrida e, em consequência, ordenar -se a elabo-
ração de nova conta de acordo com o despacho de fls. 191 e 192.

À questão de saber se deve, como pretende a executada, recorrente 
“Malhas Osaca, Lda”, «ordenar -se a elaboração de nova conta de acordo 
com o despacho de fls. 191 e 192», ou, então, «concedendo -lhe juros 
até efectivo pagamento», como deseja a ora reclamante, deu o relator, 
por ter entendido simples a questão, uma resposta sumária, mas muito 
clara, especialmente no passo seguinte que se reproduz.

Este despacho de fls. 191 e 192, de acordo com o qual a ora recorrente 
pretende se elabore nova conta (pois que reclamou da primeiramente 
elaborada), manifestamente não contende com a sentença de graduação 
de créditos constante de fls. 158 a 161 (do l.º vol.).

De resto, a respeito da conta a fazer nestes autos, em execução da 
sentença de graduação de créditos, não existe no processo qualquer 
outra decisão com trânsito em julgado.

Na verdade, tal despacho de fls. 191 e 192 encontra -se transitado em 
julgado, sem contradição com qualquer outra decisão.

Pelo que deve o mesmo despacho obter cumprimento, como quer, e 
tem razão, a ora recorrente.

Na presente reclamação para a conferência, a reclamante nada aduz 
de novo que possa contrariar o decidido pelo relator.

Limita -se a dar «por reproduzido tudo quanto se referiu nas contra-
-alegações do recurso», e a dizer simplesmente do seu entendimento de 
que «a questão não será tão simples assim como liminarmente, embora 
doutamente, se decidiu», e que está «a prová -lo o facto do Exmo Juiz do 
processo e o Ministério Público, para além da recorrida, naturalmente, 
entenderem em contrário do Exmo Juiz Relator».

A ora reclamante, todavia, não se afadiga sequer a elaborar as conclu-
sões da sua alegação em que exponha com clareza a questão a resolver, 
e muito menos se dá ao trabalho de explicar por que é que não é a re-
corrente “Malhas Osaca, Lda” a ter razão, mas precisamente ela (mais 
o Ministério Público e o «Exmo Juiz do processo»).

Quer dizer: a ora reclamante não traz novidade alguma nem coloca 
objecção capaz de infirmar a apreciação do caso feita na decisão do 
relator, especialmente no passo, aliás decisivo, em que nessa decisão 
se considera, relativamente ao focado despacho de fls. 191 e 192, que 
«a respeito da conta a fazer nestes autos, em execução da sentença de 
graduação de créditos, não existe no processo qualquer outra decisão 
com trânsito em julgado».

O despacho de fls. 191 e 192 surge no processo em resultado de 
reclamação da recorrente “Malhas Osaca, Lda”, de que «seja elaborada 
nova conta na sequência da venda efectuada e isto de acordo com os 
considerandos formulados na presente reclamação».

Com efeito, a executada, recorrente “Malhas Osaca, Lda”, havia re-
clamado da conta que tinha sido feita no processo, porquanto, nas suas 
palavras, «Analisando agora a conta elaborada nos autos verificamos que 
aos créditos reclamados pelos trabalhadores foram liquidados e pagos 
indevidamente juros de mora de 643 dias desde 13 -3 -92 até 15 -12 -94, 
isto é foram liquidados e pagos indevidamente juros de mora aos tra-
balhadores desde a data da venda (ocorrida 17 dias antes até à data do 
pagamento efectivo desses créditos» (cf. artigo 13.º da reclamação de 
fls. 187 e 188).

Esta reclamação da executada, recorrente “Malhas Osaca, Lda”, foi 
atendida pelo falado despacho de fls. 191 e 192, o qual terminou a de-
cidir: «em consequência, proceda -se à elaboração de nova conta (…)».

O despacho em causa, de fls. 191 e 192, foi proferido em 6 -2 -1996, 
e notificado à Fazenda Pública em 2 -10 -1996; ao Ministério Público, 
em 3 -10 -1996; e à recorrente “Malhas Osaca, Lda”, por registo postal 
de 31 -10 -1996 (cf. fls. 193 e verso).

[A Fazenda Pública veio a interpor recurso desse despacho (de fls. 191 
e 192), que foi admitido; mas o Supremo Tribunal Administrativo, con-
siderando que «A decisão do tribunal inferior que admitiu o recurso não 
vincula o tribunal superior», decidiu, por seu acórdão de 25 -6 -1997, «não 
tomar conhecimento do objecto do recurso» (cf. fls. 194 a 209)].

A credora graduada, recorrida e ora reclamante Isabel Maria C. Ma-
dureira, veio a ser notificada, na pessoa do seu mandatário judicial, 
«do despacho de fls. 191 a 192v.º» por registo postal de 29 -10 -1997 
(cf. fls. 213 e verso).

Não se encontra no processo feita qualquer prova de que esta notifi-
cação postal registada em 29 -10 -1997 ao mandatário judicial «não foi 
efectuada ou ocorreu em data posterior à presumida, por razões que lhe 
não sejam imputáveis», nos termos do n.º 6 do artigo 254.º do Código de 
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Processo Civil. Também não se encontra no processo notícia de qualquer 
impugnação judicial do focado despacho de fls. 191 a 192 v.º.

Como assim, o despacho em causa, de fls. 191 e 192, uma vez que não 
é susceptível de recurso ordinário nem de reclamação, tem força de caso 
julgado (artigos 671.º, n.º 1, 672.º do Código de Processo Civil).

Pelo que é inevitável concluir que, na situação presente, não era 
possível decisão diferente da que proferiu o relator, de «provimento do 
recurso, revogando -se a sentença recorrida, e dando -se cumprimento 
ao referido despacho de fls. 191 e 192».

A sentença recorrida, para decidir como decidiu, diz a título prin-
cipal que o despacho de fls. 191 e 192 e a sentença de graduação de 
créditos se encontram numa situação de «colisão entre julgados dentro 
deste processo», porquanto estas peças processuais, «(…) analisando-
-as à luz da respectiva fundamentação e até da controvérsia doutrinal 
e jurisprudencial que já ao tempo rodeava esta matéria é forçoso con-
cluir que o que ali se decidiu foi reconhecer e graduar os créditos dos 
Reclamantes e respectivos juros de mora, calculados mesmo depois da 
venda e, por isso, ao menos até à data da liquidação», pelo que «temos, 
assim, duas decisões contraditórias; duas decisões que, na sua parte 
dispositiva, incidem sobre o mesmo objecto material, versam sobre a 
mesma questão de direito».

Ora, não é assim. Na situação presente, não se verifica realmente 
a existência de casos julgados contraditórios. Não existem no caso, 
como seria necessário, «duas decisões contraditórias sobre a mesma 
pretensão», nos termos previstos no artigo 675.º do Código de Processo 
Civil.

Com efeito, a sentença de verificação e graduação de créditos satisfez 
uma pretensão; e o despacho em causa, de fls. 191 e 192, que decide 
uma reclamação da conta, satisfaz outra diferente pretensão.

Aliás, sobre a pretensão de saber o que efectivamente diz a sentença 
de verificação e graduação de créditos a respeito de os “respectivos 
juros de mora” sentenciados, existe no caso apenas uma decisão: a do 
despacho em causa de fls. 191 e 192.

E, de todo o modo, não existe, a tal respeito, qualquer oposição ou 
contradição entre essas decisões; existe apenas a interpretação de uma 
decisão pela outra.

À ora reclamante apetece que na sentença de graduação de créditos se 
leia a determinação de “juros de mora até efectivo pagamento”.

O despacho de fls. 191 e 192, porém, esclarece que, pela expressão 
“respectivos juros de mora”, constante do dispositivo da sentença, deve 
entender -se “juros de mora até à venda executiva” (apenas) – e uma tal 
questão, como se viu, está decidida com trânsito em julgado.

Evidentemente que a sentença de graduação de créditos –, quando 
diz, no respectivo relatório, em relação ao crédito da ora reclamante, 
como, de resto, em relação aos créditos reconhecidos de outros traba-
lhadores, que “Acrescem a todos estes créditos juros de mora à taxa de 
15 % desde a citação” – está manifestamente a relatar (apenas) o que 
consta do título constitutivo, representado pela respectiva sentença do 
Tribunal de Trabalho, e deste ponto (“juros de mora à taxa de 15 % 
desde a citação”) naturalmente não tratou a sentença de graduação de 
créditos, nem o despacho de fls. 191 e 192. Pelo que, também por esta 
via, inexiste qualquer oposição de julgados, ou sequer contradição, entre 
o despacho em causa e a sentença de graduação de créditos.

Quanto à pretendida contradição de julgados, a situação dos autos, 
diversamente do que entende a ora reclamante e a sentença recorrida, é, 
pelo contrário, mais aparentada com aquela que descreve a executada, 
recorrente “Malhas Osaca, Lda”, na sua alegação do presente recurso, 
e que, na medida em releva para o entendimento do caso, a seguir se 
transcreve.

(…) há um manifesto equívoco do M° Juiz a quo, quando, para 
concluir pela oposição de julgados, compara a parte da sentença de 
graduação de créditos (fls. 159) em que se relata o que consta das sen-
tenças que serviram de base à reclamação de créditos dos trabalhadores 
e, por outro lado, o despacho de fls. 191 e 192, proferido na sequência 
da reclamação da conta elaborada nos autos, que vem aclarar a parte 
final (fls. 161) da aludida sentença de graduação de créditos, parte essa 
sim (decisória) em que se diz como é feito o pagamento aos credores 
reclamantes.

Com efeito, de uma leitura atenta da sentença de graduação de créditos 
resulta que o que é dito na parte final de fls. 158 e fls. 159 mais não é do 
que um relato/reprodução do que consta nas sentenças relativas a cada 
trabalhador, no caso o valor do crédito salarial a que cada um deles tem 
direito a que acresce os “juros de mora à taxa de 15 % desde a citação.” 
 - ver reclamações de créditos efectuadas por cada trabalhador.

Não se pode dizer, como o faz a decisão recorrida, que há oposição 
de julgados quando se compara o relatório de uma sentença com uma 
aclaração dessa mesma sentença  - porque o despacho de fls. 191 e 
192 não passa de uma aclaração da sentença de graduação de créditos 
relativamente à forma como deve ser feita a conta.

Havemos de convir, tal como diz a executada, recorrente “Malhas 
Osaca, Lda”, que «o despacho de fls. 191 e 192 não passa de uma acla-
ração da sentença de graduação de créditos relativamente à forma como 
deve ser feita a conta». Havemos de convir, de igual modo, que «No 
despacho de fls. 191 não se decidiu que os Reclamantes não tinham direito 
aos juros pretendidos: os efeitos daquela decisão são apenas os de que 
os Reclamantes não se poderão ressarcir nessa parte através do produto 
desta venda efectuada nesta execução fiscal» (tal como por estas precisas 
palavras curiosamente se expressa a própria sentença recorrida).

E, por fim, havemos outrossim de reafirmar que, pelas razões acima 
explanadas, o despacho sobre a reclamação da conta referente à sen-
tença de graduação de créditos e esta mesma sentença, logicamente, 
não estabelecem entre si «duas decisões (…) sobre a mesma pretensão», 
nos termos do artigo 675.º do Código de Processo Civil – razão por que 
não se verifica, por via de tais decisões, uma situação de casos julgados 
contraditórios.

Pelo que deve ser confirmada a decisão do recurso pelo relator, a 
mandar cumprir o único despacho transitado em julgado existente no 
processo de graduação de créditos, que, a respeito da elaboração da 
conta do sentenciado, procede à interpretação da sentença a propósito 
dos “respectivos juros de mora” na mesma sentença ajuizados.

3. Termos em que se acorda julgar improcedente a presente reclama-
ção, confirmando -se a decisão reclamada.

Custas pela reclamante, com 75 euros de taxa de justiça e metade de 
procuradoria (sem prejuízo do apoio judiciário concedido).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Taxa municipal de urbanização. Taxa especial de urbanização. 
Realização de obras de infra -estruturas urbanísticas.

Sumário:

 I — A taxa municipal de urbanização constitui a contra-
partida pela manutenção e reforço das infra -estruturas 
urbanísticas decorrentes de construções e operações de 
loteamento e obras de urbanização.

 II — A taxa especial de urbanização constitui a contrapartida 
pela realização, directamente pelo município, total ou 
parcialmente, de infra -estruturas urbanísticas destina-
das a servir as urbanizações.

 III — Esta taxa especial de urbanização destina -se a financiar 
os encargos suportados pelo município na realização 
das obras referidas no n.º 2, ainda que estas ocorram 
em zonas contíguas às urbanizações a que se destinam 
e não no interior do loteamento.

Processo n.º 902/05 -30.
Recorrente: José Veloso de Azevedo.
Recorrido: Câmara Municipal de Braga.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – José Veloso de Azevedo, residente em Braga, impugnou judi-
cialmente a liquidação da taxa especial de urbanização, no valor de 
339.026,65 €, efectuada pela Câmara Municipal de Braga.

Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Braga foi a impugnação de-
duzida julgada improcedente e, em consequência, mantida a liquidação 
da taxa especial de urbanização no valor referido.

Não se conformando com o aí decidido, vem interpor recurso para a 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 
formulando as seguintes conclusões:

I – São duas as questões que se discutem no presente recurso juris-
dicional:

a) – saber qual a interpretação que deve ser dada a determinadas 
normas do designado “Regulamento Municipal respeitante à cobrança 
da taxa pela realização, manutenção e reforço de infra -estruturas ur-
banísticas” a que respeita o Edital 179/2003 da Câmara Municipal 
de Braga, normas essas que fundamentaram a liquidação objecto da 
presente impugnação;

b) – indagar pela legalidade dessas mesmas normas, tendo em aten-
ção a respectiva lei habilitante (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação – RJUE).

II – O que defende o Recorrente é que, no caso em apreço, deveria ter 
sido aplicada a “taxa municipal de urbanização”, prevista no Cap. III do 

regulamento e não, como foi, a “taxa especial de urbanização” prevista 
no Cap. IV do referido regulamento.

III – Por outro lado, interessará também verificar a legalidade das 
normas contidas no Cap. IV do Regulamento Municipal, face ao previsto 
no artigo 116º, nº 5 do RJUE, uma vez que as citadas normas (mormente 
o artigo 12º do regulamento) não fundamenta minimamente o cálculo 
da taxa, indo mesmo ao ponto de nem sequer prever uma fórmula de 
cálculo, remetendo a definição da fórmula de cálculo para uma delibe-
ração camarária posterior (artigo 12º, nº 3 do regulamento).

IV – Conforme se refere na p.i., o Regulamento Municipal em análise 
prevê, para as operações de loteamento, dois tipos distintos de taxas:

a) – a chamada “taxa municipal de urbanização”, prevista no artigo 1º, 
nº 1 e regulada no Capítulo III;

b) – a “taxa especial de urbanização” , prevista no artigo 1º, nº 3 e 
regulada no Capítulo IV.

V – A “taxa municipal de urbanização”, sendo o regime -regra, 
destina -se a compensar financeiramente o Município pelo esforço que 
a este cabe na realização, manutenção e reforço das infra -estruturas 
urbanísticas públicas. É que, na verdade, todos os loteamentos urbanos 
só são possíveis por se aproveitarem das infra -estruturas públicas exis-
tentes, a montante e a jusante do loteamento, podendo os loteamentos 
obrigar mesmo ao reforço de tais infra -estruturas públicas: esta é a razão 
de ser da “taxa e o sinalagma que a justifica.

VI – A “taxa especial de urbanização” tem carácter manifestamente 
excepcional: “constitui a contrapartida pela realização, directamente 
pelo município, total ou parcialmente, de infra -estruturas urbanísticas 
destinadas a servir as urbanizações” (artº 1º, nº 3 do Reg.) ou, como 
melhor se explica no artigo 12º, nº 1 do Regulamento, “destina -se a 
financiar os encargos suportados pelo Município na realização, total 
ou parcial, das respectivas infra -estruturas urbanísticas”.

Esta “taxa especial de urbanização”, conforme o seu próprio nome 
indica (cfr. Epígrafe do Capítulo IV – taxa especial respeitante a cus-
tos de urbanização cujas infra -estruturas serão parcial ou totalmente 
executadas pelo município”) tem como finalidade custear os gastos do 
Município com a execução, total ou parcial, das obras de urbanização 
que sirvam directamente a operação de loteamento em causa, isto é, obras 
respeitantes à operação de loteamento (“respectivas infra -estruturas 
urbanísticas”).

VII – Na decisão recorrida, depois de se ter dado como provado que “o 
Município não executou qualquer obra no interior do loteamento, sendo 
estas da responsabilidade do loteador”, entendeu -se que, mesmo assim, 
o loteamento em apreço seria incidente da taxa especial de urbanização, 
já que tal tributo também é devido nos casos em que o Município não 
executa directamente infra -estruturas no âmbito do loteamento, mas 
fora dele, uma vez que o loteamento aproveita -se directamente de tais 
“infra -estruturas exteriores e só é possível por estas existirem.

VIII – Mas este sinalagma é, precisamente, o que fundamenta a 
liquidação da taxa municipal de urbanização (regime -regra), mas não 
a liquidação da taxa especial de urbanização e a decisão recorrida não 
resolve a questão de saber o que, afinal, distingue, em concreto, a taxa 
municipal de urbanização (prevista no Cap. III do regulamento) da taxa 
especial de urbanização (prevista no Cap. IV do regulamento).

IX – Da leitura da decisão recorrida conclui -se que o entendimento 
aí perfilhado foi o de que a diferenciação entre a taxa municipal de 



356 357

urbanização e a taxa especial de urbanização tem a ver com a dimensão 
ou grandeza dos loteamentos, pois escreve -se (no início de fls. 4) que 
a taxa do artigo 11º (taxa municipal de urbanização para loteamentos) 
se destina “a pequenas urbanizações e que não obriguem o município 
à realização de obras ou equipamentos”.

X – Ora, salvo o devido respeito, em nenhum normativo do Regula-
mento em análise se pode fundamentar a tese de que a taxa municipal 
de urbanização é aplicável a pequenos loteamentos e a taxa especial de 
urbanização é aplicável a grandes loteamentos. Bem pelo contrário, o 
critério regulamentar de liquidação de um ou outro tributo nada tem a 
ver com o tamanho dos loteamentos, pois se o município executar uma 
estrada que atravesse um pequeno terreno que posteriormente venha 
a ser loteado com dois ou três lotes que se servem directamente dessa 
estrada a taxa a aplicar é a taxa especial de urbanização do artigo 12º 
e não a taxa do artigo 11º (taxa municipal de urbanização), pois neste 
exemplo o município executa directamente parte das respectivas infra-
-estruturas do loteamento.

XI – Assim, estando provado que todas as infra -estruturas do lotea-
mento em análise foram executadas pelo Recorrente, e que o Municí-
pio aí não executou, nem irá executar, qualquer obra de urbanização, 
deveria ter sido liquidada a taxa municipal de urbanização prevista no 
Capítulo III do regulamento municipal e não, como foi, a taxa especial 
de urbanização, prevista no Capítulo IV do regulamento municipal.

XII – O Regulamento em apreço foi aprovado nos termos do artigo 2º 
do DL 177/2001, de 4.06 (conjugado com o DL 65/2003, de 3.04), 
conforme se pode ler no respectivo edital 179/2003. O referido artigo 2º 
prevê a possibilidade dos regulamentos municipais existentes (que ver-
sem sobre matéria constante do artigo 3º do RJUE, como é o caso dos 
respeitantes ao lançamento e liquidação das taxas pela realização das 
infra -estruturas urbanísticas) se manterem em vigor, desde que:

a) – não contrariem o disposto no RJUE; e
b) – sejam submetidos a nova confirmação pelos órgãos municipais 

competentes, após apreciação pública.
XIII – O Regulamento Municipal desrespeita directamente o ar-

tigo 116º, nº 5 do RJUE. Esta norma obriga a que os regulamentos 
municipais sobre a taxa pela realização, manutenção e reforço pelas 
infra -estruturas urbanísticas devem ser acompanhadas pela fundamen-
tação do cálculo das taxas previstas, tendo em atenção os elementos 
mencionados nas duas alíneas do artigo.

XIV – Ora, tal não acontece com o presente Regulamento. E se é certo 
que no que concerne à taxa municipal de urbanização (regime -regra), 
designadamente no caso dos loteamentos (Capítulo III) o Regulamento 
ainda prevê uma fórmula de cálculo e a explicitação dos respectivos 
factores (base tributável), no caso da taxa especial de urbanização (que 
foi a aplicada ao recorrente) nem sequer apresenta a fórmula de cálculo, 
nem a base tributável (os factores). Na verdade, o artigo 12º, nº 3 do 
Regulamento remete a definição da fórmula de cálculo e da base tribu-
tável da taxa especial de urbanização para uma deliberação camarária 
posterior à aprovação do próprio Regulamento.

XV – Trata -se de uma solução regulamentar ilegal, pois contende 
directamente com o previsto no referido 116º, nº 5 do RJUE; por outro 
lado, porque, sendo a definição da base e fórmula de cálculo da taxa 
especial de urbanização uma matéria de natureza regulamentar e com 
eficácia externa, ao remeter tal definição para momento posterior e para 

o órgão executivo, altera as normas de competência orgânica previstas 
na Lei das Autarquias Locais, violando directamente o seu artigo 53º, 
nº 2, al. a).

XVI – Por último, não obstante o disposto no artigo 3º, nº 4 do RJUE, 
o Regulamento Municipal em causa nos autos nunca foi objecto de pu-
blicação na 2.ª Série do Diário da República, não sendo, assim, eficaz, 
pois carece da publicidade legalmente exigida.

XVII – A decisão recorrida violou, assim:
a) – o artigo 1º, 11º 12º do Regulamento Municipal respeitante à co-

brança da taxa pela realização, manutenção e reforço das infra -estruturas 
urbanísticas, ao considerar que a operação de loteamento do recorrente 
é incidente de taxa especial de urbanização, quando dá como provado 
que o Município não executou no âmbito de tal operação urbanística 
qualquer obra de infra -estruturas urbanísticas;

b) – o artigo 116., nº 5 do RJUE, na medida em que considera legal 
a aplicação ao recorrente da taxa especial de urbanização, prevista no 
artigo 12º do Regulamento, ainda que tal taxa não esteja fundamentada 
no respectivo regulamento, nem sequer esteja prevista a respectiva 
fórmula de cálculo e a base tributável;

c) – o artigo 53º, nº 2, al. a) da LAL, na medida em que considera legal 
a aplicação ao recorrente do artigo 12º do Regulamento Municipal, sendo 
certo que tal normativo subtrai à competência da Assembleia Municipal 
matéria regulamentar como é a definição da fórmula de cálculo e da 
base tributável da taxa especial de urbanização, atribuindo -a ao órgão 
executivo (que não tem competência legal para o efeito);

d) – o artigo 3º, nº 4 do RJUE, na medida em que considera legal a 
aplicação ao recorrente do artigo 12º do Regulamento Municipal, não 
obstante tal regulamento municipal nunca ter sido publicado na 2.ª Série 
do Diário da República.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal pronuncia -se 

no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se provada a seguinte matéria de facto:
1. Em 09.04.2003, foi emitido pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Braga o alvará de loteamento nº 14/2003, em nome do impugnante;
2. O alvará titulava uma operação de loteamento de obras de urba-

nização, em terrenos da propriedade do impugnante, numa área total 
de 67 118, 26 m2, tendo sido autorizada a constituição de 156 lotes de 
terreno, destinados a moradias unifamiliares em banda, de cave, rés -do-
-chão e andar, tendo 1 piso abaixo da cota da soleira e dois pisos acima 
da cota da soleira, na sua generalidade;

3. Por força do licenciamento foi liquidado ao impugnante, em 
14.04.2003, a taxa especial de urbanização, no valor de 339.026,65 €, 
a qual deveria ser paga em 4 prestações, tendo sido paga a 1.ª prestação 
no valor de 84.756,66 €, no acto da entrega do alvará;

4. Em 03.06.2003, foi prestada pelo Director da Direcção Municipal de 
Planeamento e Ordenamento (DMPO) da Câmara Municipal informação 
da qual consta, e com relevância para a questão a decidir, que “(…) a 
taxa especial de urbanização do Plano do Vale de Lamaçães assentou 
num cálculo base obtido a partir do quociente entre a estimativa dos 
custos das obras gerais de infraestruturação a executar pela Câmara 
Municipal e a capacidade previsível para esse Plano, e que foram 
respectivamente de 2 milhões de contos e 8400 fogos (…)
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(…) A título de exemplo pode referir -se que um conjunto de apenas 
4 ou 5 arranjos exteriores levados a cabo recentemente pela Câmara 
nos Quarteirões D4, E3 E4, por sinal áreas em que o actual exponente 
desenvolveu também as suas urbanizações, foi responsável por um 
investimento, ou custo, da ordem dos 300 mil contos, valor esse que irá 
ser amplamente acrescentado com o estender do tratamento e da rede 
de rega automática à generalidade dos espaços livres das urbanizações 
que tiveram alvará de loteamento antes de 2001. (…)”;

5. Consta da informação do DMPO, datada de 13.06.2003, que 
“(…) foram realizadas directamente pela Câmara inúmeras obras de 
infra -estruturas estruturantes em espaços contíguos a esta urbanização, 
destinados a servir este e outros terrenos dentro do Plano do Vale de 
Lamarães (…)”;

6. O Município de Braga não executou qualquer obra no interior do 
loteamento, sendo estas da responsabilidade do loteador;

7. O impugnante deduziu reclamação graciosa, em 05.08.2002, a 
qual foi indeferida;

8. Em 08.07.2003, o impugnante apresentou a presente impugnação 
judicial.

III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela 
Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou improcedente a impugnação 
judicial deduzida pelo ora recorrente e manteve a liquidação da taxa 
especial de urbanização.

Alega o recorrente serem duas as questões a discutir no presente 
recurso:

a) saber se no caso concreto no âmbito do loteamento levado a cabo 
pelo recorrente é devida a taxa especial de urbanização que lhe foi li-
quidada ou se, pelo contrário, apenas seria devida a taxa municipal de 
urbanização, ambas previstas no Regulamento Municipal respeitante 
à cobrança da taxa pela realização, manutenção e reforço das infra-
-estruturas urbanísticas a que respeita o Edital 178/2003 da Câmara 
Municipal de Braga.

b) apurar da legalidade das normas desse Regulamento Municipal que 
fundamentaram a liquidação impugnada, tendo em atenção a respectiva 
lei habilitante (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação).

Esta segunda questão, porém, só agora em sede de recurso vem susci-
tada porquanto nem na petição inicial da impugnação nem nas alegações 
produzidas antes da sentença recorrida a ora recorrente invocou as 
ilegalidades das normas do referido Regulamento Municipal.

O único fundamento da impugnação é apenas a ilegalidade da liqui-
dação, por violar directamente, por errada interpretação, os artigos 1º, 
nº 3 e 12º do Regulamento Municipal.

Tendo, por isso, a sentença recorrida se limitado a conhecer da única 
questão que lhe foi posta, ou seja, de apurar se no caso concreto se de-
veria ter liquidado a taxa especial de urbanização, como fez a Câmara 
Municipal de Braga, ou, ao invés, esta deveria ser substituída pela taxa 
municipal de urbanização, como pretende a recorrente.

Questão essa que está claramente consubstanciada no pedido formu-
lado pela recorrente na petição inicial da impugnação.

Ao vir agora em sede de alegações de recurso para este Tribunal 
invocar a ilegalidade das normas do Regulamento Municipal, face à 
respectiva lei habilitante (RJUE), a recorrente “pretende introduzir 
uma questão não decidida pelo tribunal recorrido, o que afecta o seu 
conhecimento porque só as questões resolvidas por este tribunal poderão 

ser objecto de reexame em face da acepção de que os recursos visam, 
em geral, e com excepção das questões de conhecimento oficioso (o 
que não é o caso), modificar as decisões recorridas que não apreciar 
questões não decididas pelo tribunal a quo” (v. Ac. desta Secção de 
5/2/03, in recurso 1511/02).

Assim sendo, cumpre -nos apenas conhecer da questão elencada em 
primeiro lugar, essa sim decidida pela Mma Juíza “a quo”.

Importa, por isso, saber se no caso da operação de loteamento empre-
endida pelo recorrente é devida a taxa municipal de urbanização, prevista 
no artigo 1º, nº 2 do Regulamento Municipal respeitante à cobrança da 
taxa pela realização, manutenção e reforço das infra -estruturas urbanís-
ticas, ou a taxa especial de urbanização a que os artigos 1º, nº 3, e 12º 
do mesmo Regulamento se referem.

Determina o nº 1 do artigo 1º citado que a taxa pela realização, ma-
nutenção e reforço das infra -estruturas urbanísticas, a cobrar na área do 
Município de Braga, adiante designada por taxa municipal de urbaniza-
ção, tem por objecto compensar financeiramente o mesmo município 
das condições mencionadas nos números seguintes.

Acrescentando depois o nº 2 do mesmo preceito que a taxa municipal 
de urbanização constitui a contrapartida pela manutenção e reforço das 
infra -estruturas urbanísticas decorrentes de construções e operações de 
loteamento e obras de urbanização.

Por seu turno, a taxa especial de urbanização constitui a contrapartida 
pela realização, directamente pelo Município, total ou parcialmente, de 
infra -estruturas urbanísticas destinadas a servir as urbanizações (nº 3 
do artigo 1º) e destina -se a financiar os encargos suportados pelo Mu-
nicípio na realização, total ou parcial, das respectivas infra -estruturas 
urbanísticas (artigo 12º).

Para efeitos do presente Regulamento, consideram -se infra -estruturas 
urbanísticas, designadamente, a construção e ampliação da rede viária 
principal e local, de âmbito municipal, e arruamentos viários e pedo-
nais, a execução de equipamentos e de espaços verdes de utilização 
colectiva, a construção, ampliação e reparação das instalações e dos 
órgãos destinados à captação, tratamento, elevação de água, incluindo 
a rede municipal de distribuição domiciliária, a construção, ampliação 
e reparação dos colectores da rede pública de esgotos e dos sistemas de 
tratamento bem como das redes públicas de águas pluviais e a construção 
e ampliação da rede de electricidade e de iluminação pública, de gás e 
de telecomunicações (nº 4 do artigo 1º).

Ou seja, da interpretação destas normas deve concluir -se que, en-
quanto a taxa municipal de urbanização constitui a contrapartida apenas 
pela manutenção e reforço das infra -estruturas urbanísticas, já a taxa 
especial de urbanização constitui a contrapartida pela realização, di-
rectamente pelo município, total ou parcialmente, de infra -estruturas 
urbanísticas destinadas a servir as urbanizações e destina -se a financiar os 
encargos suportados pelo município na realização dessas infra -estruturas 
urbanísticas.

Daí que haverá lugar à liquidação duma ou doutra consoante o mu-
nicípio haja ou não realizado infra -estruturas urbanísticas destinadas a 
servir as urbanizações em causa.

É certo que no interior do loteamento o Município de Braga não 
executou qualquer obra, sendo estas aí da responsabilidade do loteador.

Mas o facto de o Município de Braga não ter realizado qualquer obra 
no interior do loteamento não significa que por esse motivo não tenha 
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realizado qualquer obra de infra -estrutura urbanística destinada a servir 
esse mesmo loteamento.

E o pressuposto específico para que se verifique a incidência da taxa 
especial de urbanização é precisamente a realização de infra -estruturas 
destinadas a servir as urbanizações, sejam elas obras executadas no 
interior ou em zonas contíguas.

Nem todas as obras de infra -estruturas urbanísticas necessárias e que 
se destinem a servir determinada urbanização são executadas no interior 
dos loteamentos havendo necessidade de realizar inúmeras obras com 
a mesma finalidade mas em zonas contíguas.

Desde que o município, por força duma determinada urbanização, 
tenha, por isso, necessidade de realizar obras de infra -estruturas urba-
nísticas destinadas a servir essa mesma urbanização haverá lugar ao 
pagamento da taxa especial de urbanização, ficando reservada a taxa 
municipal de urbanização apenas para as situações em que houver lugar 
só a obras de manutenção ou reforço das infra -estruturas já existentes.

Sendo que, neste caso, o recorrente não questiona que o Município de 
Braga não tenha realizado obras de infra -estruturas destinadas a servir 
este e outros loteamentos, ainda que em espaços contíguos.

Haveria, pois, lugar à liquidação da correspondente taxa especial 
de urbanização como contrapartida pela realização dessas obras e não 
da taxa municipal de urbanização como pretendia o impugnante, ora 
recorrente.

A sentença recorrida que nesse sentido decidiu não merece, por isso, 
qualquer reparo.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando, assim, a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50  %.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007 — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incom-
petência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribu-
nal de Administrativo, nos recursos interpostos direc-
tamente das decisões dos TT de 1.ª Instância, apenas 
tem competência para conhecer de matéria de direito 
[cf. artigos 12.º, n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) 
do ETAF, na actual redacção e 280º, nº 1 do CPPT].

 II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente 
invocar matéria de facto que não só contraria, mas 
também não foi levada em consideração na decisão 

recorrida, é aquela secção incompetente, em razão da 
hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente 
o Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 911/06 -30.
Recorrente: Banco Cetelem, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Banco Cetelem, SA, melhor identificado nos autos, não se confor-
mando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que 
negou provimento à impugnação judicial que deduziu contra o acto de 
liquidação adicional d IRC, referente ao exercício de 2000 e respectivos 
juros compensatórios, dela vem interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1ª A decisão sob recurso determinou a improcedência da impugnação 
deduzida pelo ora Recorrente, porquanto, em suma, este último não terá 
alegadamente comprovado que poderia ter obtido o mesmo nível de 
endividamento, em condições análogas de uma entidade independente 
e os elementos por si apresentados não reuniam condições para que se 
provasse que a situação de elevado endividamento resultava da impos-
sibilidade de recorrer a entidades independentes, por forma a obter um 
crédito nas mesmas circunstâncias;

2ª Ao contrário do entendimento subscrito na decisão sob recurso, a 
liquidação adicional em causa, porque fundamentada na aplicação do 
disposto no artigo 61º do CIRC, na redacção que tal preceito tinha em 
2000, viola manifestamente, e desde logo, o princípio da liberdade de 
estabelecimento;

3ª Com efeito, a redacção daquele preceito que, à data da verificação 
do facto tributário em crise, se encontrava em vigor, consagrava uma 
situação de manifesto desfavorecimento das entidades residentes que 
recorressem ao financiamento junto de residentes na União Europeia, 
pelo simples facto de com estas manterem relações especiais, violando as 
normas que, em sede de Direito Comunitário, determinam que qualquer 
tratamento de favor, qualquer privilégio que não encontre fundamento 
numa disposição do Direito Comunitário é contrário à ordem jurídica 
que rege a comunidade;

4ª Isto porque os princípios da igualdade e não discriminação têm, 
no domínio da harmonização económica, uma tradução fundamental 
na afirmação do princípio da liberdade nos seus quatro vectores essen-
ciais: a liberdade de circulação de pessoas; a liberdade de circulação 
de mercadorias e serviços e a liberdade de circulação de capitais. Na 
sua vertente de “direito de estabelecimento” previsto nos artigos 43° a 
48° do Tratado (artigos 52° a 58° na numeração anterior ao Tratado de 
Amesterdão), o princípio da livre circulação de pessoas deve traduzir -se 
na possibilidade de livre acesso, por um nacional de um Estado membro 
ao exercício de qualquer actividade não assalariada e à constituição de 
empresas noutro Estado;

5ª Nessa medida, conclui -se que o artigo 61º do CIRC viola o princípio 
que estabelece que um nacional de um Estado -membro que desenvolva 
a sua actividade em outro Estado -membro através de uma empresa (seja 
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sob a forma de sociedade, agência, sucursal ou outra) deve beneficiar do 
mesmo tratamento que no Estado -membro em questão seja conferido às 
empresas aí constituídas e que não tolera quaisquer discriminações em 
função da nacionalidade que dificultem a liberdade de estabelecimento 
e a instituição do mercado único e harmonização tributária;

6ª E nem sequer se diga, tal como faz o Tribunal Recorrido, que, de 
acordo com o estipulado pelo actual artigo 58°, nº 1, alínea a), do Tratado 
de Roma, a liberdade de circulação de capitais não prejudica o direito 
dos Estados Membros aplicarem disposições do seu direito interno que 
não constituam meios de discriminação arbitrária, porquanto não se 
concebe regra mais discriminatória do que aquela que impõe limites ao 
endividamento apenas por este ser constituído por uma entidade resi-
dente perante outra, não residente, que com ela tenha relações especiais;

7ª A tributação em causa viola, igualmente, o princípio da igualdade, 
na medida em que inexiste no ordenamento jurídico português uma 
norma idêntica no que às situações de endividamento de entidades 
residentes perante outras, igualmente residentes e que com aquelas 
tenham uma relação especial, concerne;

8ª Nada impede, com efeito, que uma sucursal, sujeito passivo de IRC 
em Portugal, se financie através de uma entidade residente, com quem 
mantenha uma relação especial das tipificadas no artigo 58°, nº 4, do 
CIRC, sem que a essa operação seja atribuída uma presunção do tipo 
da consagrada no artigo 61° e, em consequência, corrigido o excesso de 
endividamento, donde se conclui que o tratamento conferido à situação 
de endividamento de um nacional, sujeito passivo de imposto, perante 
outro nacional não é o mesmo do concedido ao endividamento daquele 
perante um não residente;

9ª Acresce que a questão decidenda já se encontra hoje inequivoca-
mente resolvida, na medida em que a actual redacção do artigo 61º do 
CIRC consagra, de forma expressa, que “Quando o endividamento de 
um sujeito passivo para com entidade que não seja residente em território 
português ou em outro Estado membro da União Europeia com a qual 
existam relações especiais, nos termos definidos no nº 4 do artigo 58º, 
com as devidas adaptações, for excessivo, os juros suportados relativa-
mente à parte considerada em excesso não são dedutíveis para efeitos 
de determinação do lucro tributável”, assim reconhecendo a ilegalidade 
da redacção anterior por violação dos referidos princípios;

10ª Mas ainda que se admitisse não serem as referidas norma, liqui-
dação sub judicie e decisão recorrida, ilegais e inconstitucionais por 
violação do Tratado CE, bem como da própria CRP, carece de qualquer 
fundamento legal a exigência feita pelos serviços de inspecção da Ad-
ministração Tributária, no sentido de fazer depender o preenchimento 
da prova a que se refere o nº 6 do artigo 61º do CIRC da apresentação 
de um documento emitido por uma instituição de crédito independente;

11ª Com efeito, não só o referido preceito não disciplina o meio de 
prova através do qual deve ser concretizado o ónus ali consagrado, 
como, se é admissível que se possa exigir de uma empresa multinacio-
nal comercial ou industrial subcapitalizada, de acordo com os critérios 
vertidos no artigo 61° do CIRC, que demonstre que poderia ter obtido 
o mesmo nível de endividamento perante uma instituição de crédito, 
por não ser normal o impugnação a financiamentos tão elevados face ao 
investimento estimado em capital, já o mesmo não sucede relativamente 
a instituições que, pela própria natureza da sua actividade, carecem de 

níveis de endividamento que, pela sua magnitude, nunca seriam assegu-
rados em condições normais de mercado por uma só entidade;

12ª De outra forma, a presunção ali consagrada poderia transmutar-
-se, afinal, em uma presunção inilídivel, e, como tal até inconstitucional 
por violação do princípio da igualdade, na sua vertente de igualdade 
vertical, e dos princípios da capacidade contributiva e da tendencial 
tributação pelo lucro real;

13ª O Recorrente é um banco especializado na concessão de crédito 
ao consumo, que, como tal, actua em forte concorrência com os demais 
bancos especializados, sociedades financeiras e o mercado financeiro 
em geral, carecendo, por isso, de elevados níveis de financiamento que 
lhe permitam não só exercer a sua actividade corrente, mas também de a 
expandir, sem que tais carências justifiquem, objectivamente, no entanto, 
o reforço dos capitais próprios da instituição, uma vez que os seus rácios 
de solvabilidade do impugnante se têm apresentado permanentemente, 
desde a sua constituição, bem acima do limite de 8 % estabelecido pelo 
Banco de Portugal;

14ª Por fim, refira -se que o Recorrente procedeu ao pagamento volun-
tário da totalidade do imposto e juros compensatórios liquidados, pelo 
que, sendo manifesto o erro de qualificação e subsunção fáctica e jurídica 
que subjaz à liquidação sob censura, a procedência do presente recurso 
não só deverá determinar o reembolso ao Recorrente do imposto e juros 
compensatórios indevidamente pagos, como ainda o pagamento dos juros 
indemnizatórios incidentes sobre aqueles, nos termos do disposto no 
artigo 43° da Lei Geral Tributária e no artigo 61º do CPPT.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando 

a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste Su-
premo Tribunal Administrativo para conhecer do recurso, uma vez que 
na conclusão 13ª das suas alegações afirma “factos que o Mmº Juiz “a 
quo” não estabeleceu, nem levou em conta na decisão recorrida”.

E acrescenta que, a não se entender assim, “será de pedir ao Tribunal 
de Justiça da União Europeia (ao abrigo do artº 234 (ex -artº 177º) do 
Tratado de Roma), em reenvio prejudicial, que aprecie a compatibilidade 
do artº 61º do CIRC, na redacção vigente em 2000, com os artºs 43º 
(ex -artº 52º) a 48º (ex -artº 58º) do dito Tratado”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
tendo respondido, apenas, o recorrente, nos termos que segue:

“BANCO CETELEM, S.A., recorrente melhor identificado nos autos 
à margem identificados, tendo sido notificado para se pronunciar sobre 
o douto parecer do Magistrado do Ministério Público, vem, em resposta 
ao despacho de fls. 164, informar que mantém o entendimento de que, 
uma vez que a questão sub judice se reconduz exclusivamente a matéria 
de Direito, o presente configura um recurso per saltum, a interpor para o 
Supremo Tribunal Administrativo, razão pela qual, persiste em conside-
rar este Tribunal como o materialmente competente para a apreciação do 
recurso. Já quanto à apreciação, por parte do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, nos termos do disposto no artigo 234° do Tratado de Roma 
e sob a forma de reenvio prejudicial, da questão da compatibilidade 
do artigo 61º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (CIRC) com os artigos 43° (anterior 52°) a 48° (anterior 58°) 
daquele Tratado é total a adesão da Recorrente ao requerido por aquele 
Ilustre Magistrado” (vide fls. 267).
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) A impugnante integra o grupo financeiro francês BNP, implan-

tado em Portugal desde 1993, sendo detido em 99,99 % pela sociedade 
Cetelem, S.A. (França), a qual por sua vez é integralmente detida pelo 
Banco BNP Paribas, S.A. (França).

2) No decurso de 2003, a ora impugnante foi objecto de procedi-
mento externo de inspecção tributária levado a cabo pela DSPIT da 
DGI, com incidência sobre o resultado fiscal referente aos exercícios 
de 2000 e 2001.

3) Em resultado da referida acção inspectiva, a ora impugnante foi 
notificada, em 5/12/2003, da decisão definitiva da AT proceder à realiza-
ção de correcções ao lucro tributável dos exercícios inspeccionados, nos 
montantes, ora objecto de impugnação, de € 48.136,84 e € 2.065.436,52, 
respectivamente para 2000 e 2001, correspondentes ao valor dos custos 
com os juros de empréstimos considerados não dedutíveis ao abrigo do 
disposto no art. 57° -C (61°) do CIRC.

4) A IT detectou: a) que a ora impugnante obteve empréstimos de 
médio e longo prazo, destinados a financiamento da sua actividade 
corrente de intermediação financeira, junto de uma entidade não resi-
dente [a BNP Paribas (França)] — que é, como acima se referiu, uma 
sociedade detentora da totalidade do capital social da sociedade Cetelem 
S.A. (França), entidade não residente que, por sua vez, é detentora, no 
exercício em causa, de 99,9 % do capital social da impugnante. Tal facto 
veio confirmar a existência de uma relação especial, enquadrável no 
nº 2 do art. 57° -C do CIRC.

5) A IT constatou ainda que se encontrava excedido o coeficiente 
estabelecido pelo nº 4 do referido art. 57º -C do CIRC, tendo em conta 
o valor do capital em dívida face ao valor da participação directa da 
referida sociedade no capital próprio da ora impugnante — considerou, 
por isso, existir, para efeitos fiscais, excesso de financiamento.

6) Ao enquadrar tal endividamento perante a BNP Paribas, no 
art. 57° -C do CIRC, a IT corrigiu a matéria tributável no montante 
de € 48.136,84 (vd. fl. 181 do processo apenso aos autos e fl. 78 do 
processo de reclamação apenso), pelo facto de a ora impugnante não ter 
apresentado, no prazo de 30 dias após o termo do período de tributação 
(nº 8 do art. 57º -C do CIRC), uma demonstração de que “podia ter ob-
tido o mesmo nível do endividamento e em condições análogas de uma 
entidade independente” (vd. nº 7 do art. 57º -C do CIRC).

7) Fora do prazo legal (em 17/3/2003), a ora impugnante entregou 
uma declaração (vd. fls. 178 a 180 do processo apenso aos autos) que 
enuncia as vantagens dos financiamentos por via da BNP Paribas, mas 
que não apresenta dados objectivos e suficientes que possam permitir 
aferir da razoabilidade das condições de financiamento obtidas face às 
oferecidas, à data, pelo mercado.

8) Em Janeiro de 2004, a ora impugnante foi notificada da liquidação 
adicional em causa. A liquidação foi paga em 11/3/2004 (vd. fl. 114 dos 
presentes autos).

9) A ora impugnante interpôs reclamação graciosa em 16/4/2004.
10) Presumindo o indeferimento tácito da reclamação, a ora impug-

nante deduziu a presente impugnação em 11/1/2005.

3 – Como se entendeu, entre muitos outros, no acórdão do STA de 
4/5/94, rec. nº 17.643, “porque a competência do Tribunal se afere 
pelo quid disputatum que não pelo quid decisum, é indiferente, para o 
efeito, determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais 
no julgamento do recurso” (no mesmo sentido, vide Ac. do STA de 
1/4/98, in rec. nº 13.326).

Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado 
nos artºs 31º, nº 1, al. b) e 41º, nº 1, al. a) do ETAF e 280º, nº 1 do CPPT, 
o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respec-
tivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados 
na decisão recorrida.

Não releva, para efeito da determinação da competência, saber se, 
para decidir a questão de direito tal como o Tribunal ad quem a entende, 
vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada 
na decisão recorrida, pois o Tribunal ad quem, antes de estar decidida 
a sua competência, não pode antecipar a sua posição sobre a solução 
da questão de direito, pois decidir qual é esta questão cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeito daquelas nor-
mas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução 
de direito que o Tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da compe-
tência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da 
matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como provados: 
se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este 
Tribunal, então já julgado competente vir a concluir que a discordância 
sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevan-
tes para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende 
adequado (neste sentido, Ac. do STA de 17/2/99, in rec. nº 22.470).

4 – Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica -se 
que, nas conclusões das suas alegações, o recorrente refere que:

“13ª O Recorrente é um banco especializado na concessão de crédito 
ao consumo, que, como tal, actua em forte concorrência com os demais 
bancos especializados, sociedades financeiras e o mercado financeiro 
em geral, carecendo, por isso, de elevados níveis de financiamento que 
lhe permitam não só exercer a sua actividade corrente, mas também de a 
expandir, sem que tais carências justifiquem, objectivamente, no entanto, 
o reforço dos capitais próprios da instituição, uma vez que os seus rácios 
de solvabilidade do impugnante se têm apresentado permanentemente, 
desde a sua constituição, bem acima do limite de 8 % estabelecido pelo 
Banco de Portugal…”.

Ora, como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu 
douto parecer, na referida conclusão o recorrente afirma factos que não 
se encontram estabelecidos no probatório e nem sequer foram tidos em 
consideração na sentença recorrida.

Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que o 
recorrente não cingiu a sua divergência com a decisão “a quo” à inter-
pretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência a matéria 
de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.

Assim, deve entender -se que o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-



366 367

ministrativo é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento 
(cfr. artºs 12º, nº 5, 26º, al. b) e 38º, al. a) do ETAF, na actual redacção 
e 280º, nº 1 do CPPT).

5 – Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção 
do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, nº 3 do CPPT).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 9 UCs e a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Direito de audição. Artigo 60.º da LGT. Artigo 13.º da Lei 
n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio.

Sumário:

 I — O n.º 1 do artigo 60.º da LGT assegura a participação 
dos contribuintes na formação das decisões que lhes 
digam respeito.

 II — Tendo o contribuinte, no decurso de uma acção de fisca-
lização, sido notificado, nos termos do citado artigo 60.º 
da LGT do projecto de conclusões do relatório de ins-
pecção, sendo ouvido numa das fases do procedimento 
inspectivo, não tem que ser de novo ouvido antes da 
liquidação.

 III — É o que resulta do disposto no n.º 3 do citado ar-
tigo 60.º da LGT, na redacção do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio.

 IV — Nos termos do n.º 2 do artigo 13.º desta lei, aquele n.º 1 
tem natureza interpretativa.

Processo n.º 956/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Joaquim Sousa Fernandes.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. MANUEL JOAQUIM SOUSA FERNANDES, identificado nos 
autos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 
1ª Instância do Porto, a liquidação adicional de IVA dos anos de 1997 
a 2000 e juros compensatórios.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação procedente.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este 
Supremo Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

1. Tendo sido interposta impugnação contra os actos de liquidação 
adicional de IVA relativos aos anos de 1997 a 2000, foi proferida decisão, 
na qual, considerando -se ter existido preterição de formalidade essencial 
por omissão do direito de audição antes da liquidação, se determinou 
na procedência da impugnação a anulabilidade dos actos impugnados.

2. Sustenta a douta sentença que o direito de audição deve ser exercido 
cumulativamente em três momentos do procedimento tributário: antes 
da decisão de aplicação de métodos indirectos, antes da conclusão do 
relatório da inspecção tributária e antes da liquidação.

3. Entende a Fazenda Pública que o direito de audição apenas deverá 
ser exercido uma única vez no procedimento, exceptuados os casos em 
que são invocados factos novos, estribando -se nas sucessivas introduções 
legislativas ao Art. 60º da LGT e anterior doutrina no mesmo sentido.

4. O direito de audiência prévia, integrando o princípio da participação 
consignado no Art. 60º da LGT, aprovada pelo Art. 1º do Decreto -lei 
n. 398/98, de 17 de Dezembro, traduz -se no direito dos interessados à 
participação na formação das decisões que lhes digam respeito e/ou 
que possam afectar os seus direitos ou interesses, em concretização de 
um direito constitucionalmente consagrado e incide sobre o objecto 
do procedimento após a recolha de prova e pronto para a decisão, ou 
seja, deve ser exercido, concluída a instrução e antes da decisão final, 
conforme determina o Art. 100º e ss. do CPA.

5. Esclareceu o legislador através de interpretação autêntica, que a 
lei não prevê que o direito de audição seja facultado em todas as formas 
previstas nas várias alíneas do n. 1 do Art. 60º da LGT, mas sim por 
qualquer uma das formas aí previstas, e mais recentemente que, exis-
tindo relatório de inspecção não há que facultar o exercício do direito de 
audição para antes da decisão de aplicação de métodos indirectos.

6. No caso concreto, o momento adequado para a efectivação do 
direito de audição, só sendo este exercitável uma vez no procedimento, 
deveria ocorrer antes da conclusão do relatório de inspecção, isto é, 
entre o fim da instrução – recolha dos elementos relevantes por parte da 
Administração Tributária – e a decisão do procedimento, possibilitando 
a participação do contribuinte antes da liquidação.

7. Resulta do probatório que o impugnante foi notificado do projecto 
de conclusões do relatório de inspecção, para exercer o direito de au-
dição nos termos do Art. 60º do RCPIT, dele constando os actos que 
precedem a liquidação de imposto, mais concretamente a determinação 
e/ou quantificação da matéria colectável que conduziu às liquidações 
adicionais de IVA.

8. Em rigor, tendo a Administração Tributária facultado ao impug-
nante o exercício do direito de audição antes da conclusão do relatório 
de inspecção, resulta cumprida a obrigação legal prevista no Art. 60º da 
LGT, pois que a lei interpretativa se considera integrada na lei interpre-
tada, o que significa que retroage os seus efeitos até à data da entrada 
em vigor da antiga lei, tudo ocorrendo como se tivesse sido publicada 
na data em que o foi a lei interpretada. Logo, só teria que ser facultado 
novo direito de audição se a (s) liquidação (ões) se baseasse (m) em 
elementos distintos daqueles porque o direito de audição inicialmente 
se concretizou, o que manifestamente não será o caso.
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9. Afigura -se assim cumprida, por se encontrar satisfeito o direito 
de participação que a norma pretende salvaguardar, a obrigação legal 
prevista na alínea a) do n. 1 do Art. 60º da LGT.

10. Deve ser revogada a douta sentença sob recurso, entendendo -se 
que não ocorreu preterição de formalidade essencial nos procedimentos 
de liquidação.

11. A douta sentença recorrida violou o disposto no n. 1 do Art. 60º 
da LGT, o n. 3 do mesmo preceito, na redacção que lhe foi dada pelo 
n. 1 do Art. 13º da Lei n. 16 -A/2002, de 31 de Maio, com os efeitos que 
lhe foram atribuídos pelo n. 2 da mesma norma, na redacção que lhe 
foi dada pelo n. 1 do Art. 40º da Lei n. 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, 
com os efeitos que lhe foram atribuídos pelo n. 2 da mesma norma e 
ainda o Art. 60º do RCPIT.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Em consequência de uma acção de fiscalização levada a efeito 

pelos serviços de Inspecção Tributária do Porto, durante o período de 
19/09/2001 a 14/12/2001, foram efectuadas as liquidações oficiosas 
de IVA e de juros compensatórios nºs. …, referentes aos anos de 1997, 
1998, 1999 e 2000, com recurso a métodos indirectos.

B. As notificações das liquidações acima referidas têm data de 
15/10/2002, sendo o limite de pagamento voluntário a 31/12/2002.

C. Em 22/03/2002 foi o impugnante notificado, nos termos do art. 67º 
do Código do IRS e art. 82º do Código do IVA, dos valores já fixados 
da matéria colectável de IVA e IRS do ano 1997 com os fundamentos 
da fixação.

D. Realizou -se, em 05/09/2002, um Procedimento de Revisão nos 
termos do art. 91º e 92º da LGT no qual, pelo facto de ter sido possível 
um acordo entre os peritos do sujeito passivo e da Administração Tri-
butária, foi deferida parcialmente a petição do sujeito passivo, tendo 
sido encontrado o valor da matéria colectável/do imposto no total de 
138.939,60€ e 12.121,88€, assim discriminados …

E. A notificação do resultado da Inspecção Tributária referida em A) 
tem data de 26/03/2002.

F. Foi exercido o direito de audição tal como consta no ponto VIII 
do Relatório da Inspecção Tributária.

G. Notificado em 17/12/2001, nos termos e para os fins previstos no 
art. 60° da LGT e art. 60° do RCPIT, o sujeito passivo exerceu o direito 
de audição, conforme termo recepcionado nesta Direcção de Finanças 
em 27/12/2001.

3. Na sua petição inicial, o impugnante assacou os seguintes vícios 
de violação de lei às liquidações impugnadas: caducidade do procedi-
mento de inspecção tributária; caducidade do direito à liquidação; falta 
de audiência prévia à liquidação.

Em consequência, pediu a anulação da liquidação, com o subsequente 
pagamento de juros indemnizatórios.

A Mm. Juiz a quo julgou inverificados os dois primeiros vícios. Po-
rém, julgou verificada uma preterição de formalidade legal, qual seja a 
omissão do direito de audição.

E daí que tenha anulado as liquidações e condenado a AF a pagar 
juros indemnizatórios.

É contra esta decisão que se insurge a FP.

Vejamos então.
O art. 60º da LGT, subordinado à epígrafe “princípio da participação”, 

vem dar corpo ao art. 267º, n. 5, da CRP, que reconhece aos cidadãos 
o direito de participação na formação das decisões e deliberações que 
lhes disserem respeito.

E o n. 1 deste artigo concretiza os moldes da participação dos con-
tribuintes na formação dessas decisões e deliberações.

Como resulta do probatório, o impugnante foi ouvido, nos termos do 
citado art. 60º da LGT, sendo notificado do projecto de conclusões do 
relatório de inspecção.

E sobre o ponto escreve a Mm. Juiz, na sua sentença, que o impug-
nante foi “notificado de um projecto de conclusões onde constam os 
respectivos motivos e fundamentos que foram propostos pelo inspector 
tributário”.

Acrescenta até o seguinte: “… o próprio impugnante admite … que 
foi ouvido em fases prévias ao procedimento de liquidação, ou seja, 
durante o procedimento de inspecção”.

Mais: como resulta expressamente do probatório, “foi exercido o 
direito de audição”.

Mas não foi o impugnante ouvido antes da liquidação.
Ora, a Mm. Juiz entende que o impugnante haveria de ser ouvida 

antes da liquidação, como resulta do comando da al. a) do n. 1 do citado 
art. 60º da LGT.

Isto depois de asseverar que a audição se deve necessariamente fazer 
em três momentos, a saber: antes da decisão de aplicação de métodos 
indirectos (alínea d); antes da conclusão do relatório da inspecção (alínea 
e); antes da liquidação (alínea a).

E trazendo à colação acórdão deste STA, que cita, refere que se trata 
de audições diferentes, cada uma delas não dispensando as demais.

Acrescenta que de jure condendo se poderá pensar que são audições 
a mais; mas não assim de jure condito. Havendo entretanto que cumprir 
a lei.

Quid juris?
A questão encontra -se hoje resolvida no n. 3 do citado art. 60º da 

LGT, que dispõe:
“Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das 

fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n. 1, é dis-
pensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação 
de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado”.

É certo que este normativo resulta do n. 1 do art. 13º da Lei 
n. 16 -A/2002, de 31/5, ou seja, posterior à acção de fiscalização e à 
notificação da inspecção tributária.

Porém, o n. 2 daquele art. 13º estatui que o citado n. 1 tem natureza 
interpretativa.

E, como é sabido, a norma interpretativa integra -se na norma inter-
pretada, retroagindo os seus efeitos ao início da vigência desta (art. 13º, 
n. 1, do C. Civil).

A lei interpretativa, que é uma interpretação autêntica da lei, é vin-
culativa.

Acresce dizer – e já o referimos acima – que a lei interpretativa 
“retroage os seus efeitos até à data da entrada em vigor da antiga lei, 
tudo ocorrendo como se tivesse sido publicada na data em que o foi a 
lei interpretada” (1).
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Vale isto por dizer que, no caso, e face ao probatório, atento o respectivo 
quadro legal, não havia lugar à audição do impugnante antes da liquida-
ção, por isso que o mesmo fora ouvido sobre o projecto de conclusões do 
relatório de inspecção. Mais. Resulta expressamente do probatório que 
foi exercido o direito de audição. E, no caso, não foram invocados factos 
novos sobre os quais o impugnante não se tenha pronunciado.

Assim, o impugnante não tinha que ser ouvido antes da liquidação.
As liquidações adicionais de IVA não padecem pois do alegado vício 

de violação de lei.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revoga -se a sentença recorrida e julga -se improcedente a impugnação.
Sem custas neste STA, condenando -se o impugnante em custas na 

1ª instância.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

(1) Código Civil Anotado, Pires de Lima e Antunes Varela, 2ª Edição, anotação ao 
art. 13º

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Regime 
simplificado de tributação. Constitucionalidade. Tributação 
pelo rendimento real.

Sumário:

O regime simplificado de tributação de IRC, previsto no 
artigo 53.º do CIRC, sendo de carácter facultativo, não 
contende com o princípio constitucional da tributação das 
empresas fundamentalmente pelo rendimento real.

Processo n.º 959/06 -30.
Recorrente: Franca Saúde Centro Médico e Enfermagem, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – FRANCA SAÚDE CENTRO MÉDICO E ENFERMAGEM, 
LDA, impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa a liqui-
dação de I.R.C. relativa ao exercício de 2002.

Aquele Tribunal julgou improcedente a impugnação.
Inconformada, a impugnante interpôs o presente recurso para este 

Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com as se-
guintes conclusões:

1.ª  - Quer a aplicação quer a interpretação que o Trib. “a quo” deu ao 
n.º 4 do art. 53.º do CIRC “in casu” é inconstitucional, naquele sentido 

em que a aplicação do IRC, não teve em conta o rendimento real, mas 
sim, um mero formalismo de opção.

2.ª – Deve, pois, a tributação do IRC à Recorrente ser declarada nula 
de acordo com o disposto no n.º 3 do art. 3.º da CRP.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer, 

em que refere, além do mais, o seguinte:
Afigura -se -nos que o recurso não pode proceder, já que não há efec-

tivamente qualquer violação dos princípios da capacidade contributiva 
e da tributação do rendimento real ínsitos naquele normativo legal.

Com efeito o legislador constitucional optou em matéria de tributação 
das empresas pelo princípio da tributação do rendimento real (art. 104º, 
nº 2 da Constituição da República Portuguesa).

O rendimento real das empresas, a que se refere aquele normativo 
constitucional, é o rendimento efectivo de harmonia com o princípio 
da capacidade contributiva que se determina por declaração do con-
tribuinte.(1)

Mas tal princípio não é absoluto e admite excepções.
Como refere o Prof. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, 

pag., 462, a Constituição «permite, excepcionalmente, que a tributação 
das empresas se possa fazer pelo seu rendimento normal, seja este o 
rendimento médio de uma série de anos, que uma empresa poderia obter 
operando em condições normais (isto é, nas condições mais frequentes 
nessa época e lugar e com a diligência, técnica e preços geralmente 
praticados), seja o rendimento de determinado ano, que uma empresa 
poderia obter operando em condições normais».

Daí que, tendo em conta tais situações, e nomeadamente a aplica-
ção de métodos indirectos ou presunções, ou a tributação segundo o 
rendimento normal (em que cabe o regime simplificado de tributação) 
o preceito constitucional apenas exija que a tributação incida «funda-
mentalmente» sobre o rendimento real das empresas. (2)

O art. 53º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas, que estabelece o regime simplificado de tributação não 
padece, pois, da invocada inconstitucionalidade.

Acresce que, como muito bem se salienta na sentença recorrida o 
enquadramento da impugnante no regime simplificado de tributação 
não resultou de qualquer imposição legal, mas sim de uma opção sua, 
traduzida na não opção dentro do prazo legalmente previsto, pelo 
regime geral.

A aplicação do preceito também não viola o princípio da tributação 
do rendimento real implícito no preceito constitucional referido pois 
o Estado só não tributa o rendimento real por opção imputável ao 
próprio contribuinte.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso não merece 
provimento, devendo confirmar -se a decisão recorrida, que não padece 
das ilegalidades que lhe são imputadas.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram di-
zer.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
A) – A impugnante iniciou a sua actividade em 07/02/1995 e, com 

a entrada em vigor da Lei nº 30 -G/2000 de 29/12, não optou pelo en-
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quadramento no regime geral de tributação, opção que só exerceu em 
01/01/2003.

B)  - A impugnante apresentou, em 30/05/03, a declaração modelo 22 
de I.R.C., referente ao exercício de 2002, cuja cópia consta de fls. 13 
a 19 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, na qual 
apurou o lucro tributável pela aplicação do coeficiente de 0,45 ao valor 
total dos proveitos auferidos.

C) – Na sequência da apresentação, referida em B), foi emitida a 
liquidação de IRC n 2310374390, referente ao ano de 2002, no montante 
de 611.099.92. com data limite de pagamento em 31/12/03, conforme 
documento de cobrança cuja cópia consta de fls. 8 dos autos e que aqui 
se dá por integralmente reproduzida.

D) – Notificada da liquidação, referida em C), a impugnante reclamou 
graciosamente da mesma, em 10/03/04, reclamação essa que foi indefe-
rida por despacho datado de 30/03/04 e notificado em 31/03/04.

E) – A petição inicial da presente impugnação deu entrada, neste 
tribunal, em 14 -04 -04.

3 – A única questão que é objecto do presente recurso jurisdicional 
é a da constitucionalidade do regime simplificado de determinação 
do lucro tributável, previsto no art. 53.º do CIRC, à face do art. 104.º, 
n.º 2, da CRP, que estabelece que «a tributação das empresas incide 
fundamentalmente sobre o seu rendimento real».

O próprio texto do referido art. 104.º, n.º 2, da CRP evidencia que o 
princípio da tributação das empresas pelos lucros reais não foi enun-
ciado em termos absolutos, impondo -se apenas que a tributação incida 
«fundamentalmente» sobre o rendimento real.

O CIRC adopta a regra da tributação pelos rendimentos reais dos 
sujeitos passivos, estabelecendo o regime da sua determinação (arts. 1.º, 
3.º e 15.º e seguintes).

Paralelamente, prevê -se, no art. 53.º, o «regime simplificado de deter-
minação do lucro tributável» que se traduz em o rendimento que serve 
de base à tributação ser determinado através da aplicação de indicadores 
de base técnico -científica definidos para os diferentes sectores da activi-
dade económica ou, na sua falta, através da aplicação de determinados 
coeficientes ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e restantes 
proveitos, com um determinado montante mínimo. (3)

A tributação segundo este regime simplificado é facultativa, sendo 
colocada na disponibilidade do sujeito passivo a opção pela tributação 
pelo rendimento real, como resulta da parte final do n.º 1 do referido 
art. 53.º.

Nestas condições, impõe -se a conclusão de que o sistema de tribu-
tação de acordo com o regime simplificado não é incompatível com a 
regra do art. 104.º, n.º 2, da CRP, pois, por um lado, o facto de não se 
tratar de uma imposição absoluta abre ao legislador ordinário a possi-
bilidade de estabelecer excepções e, por outro lado, sendo garantida a 
todos os sujeitos passivos de IRC a possibilidade de serem tributados 
pelo rendimento real se o pretenderem, é manifesto que a excepção 
prevista não desvirtua aquele regime regra de tributação das empresas 
pelo rendimento real.

Por isso, não ocorre a inconstitucionalidade invocada.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-

firmar a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 15 % (quinze por 
cento).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do vale.

(1) Cf. NUNO SÁ GOMES, Manual de Direito Fiscal, vol. I, pag. 131.
(2) Vide também sobre a questão J.J. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, 

Constituição da República Portuguesa Anotada, 2:ª edição, página 467.
(1) A aplicação destes coeficientes às receitas obtidas não serve para determinar o imposto 

a cobrar, mas sim para determinar a matéria tributável, sobre a qual vai incidir a taxa do 
IRC aplicável.

Assim, não se compreende a alegação da Recorrente de que este regime só atende às 
receitas para o cálculo do IRC, pois, se se considera como matéria tributável 20 % ou 45 % 
das receitas (ou a percentagem derivada de indicadores de base técnico -científica), é óbvio 
que são implicitamente consideradas como despesas 80 % ou 55 % das receitas.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Recurso de revista excepcional.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.° do 
CPTA, pelo seu carácter excepcional, estrutura e re-
quisitos de admissão, não pode entender -se como de 
índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a 
que funcione como válvula de escape do sistema.

 II — A importância fundamental da questão há -de resultar 
quer da sua relevância jurídica quer social, aquela en-
tendida não num plano meramente teórico mas prático 
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em 
termos da capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.

 III — Por outro lado, «a melhor aplicação do direito» há -de 
resultar da possibilidade de repetição num número in-
determinado de casos futuros, em termos de garantia 
de uniformização do direito.

 IV — Concretiza tais postulados a questão da situação tempo-
ral, face ao disposto nos artigos 66.º, n.º 5, do Código 
de Procedimento e Processo Tributário e 57.º, n.º 5, da 
Lei Geral Tributária, da formação do acto tácito de 
indeferimento do recurso hierárquico, passados 60 dias 
ou 6 meses, assim como a de saber se a «ambiguidade do 
quadro normativo aplicável», nos termos do artigo 58.º, 
n.º 4, alínea b), do CPTA, deve ser alegada na petição 
inicial, e só nesta, sob pena de não ser considerada.
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Processo n.º 1015/06 -30.
Recorrente: Open — Organização Portuguesa para Empreendimentos 

Novos, S. A.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex. mo Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Open – Organização Portuguesa para Empreendimentos Novos, SA, 
vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, interpor recurso de revista, do acórdão do Tribunal 
Central Administrativo – Sul que absolveu a E.R. do pedido, na acção 
administrativa especial que a mesma interpusera da decisão que lhe 
indeferira recurso hierárquico.

Fundamentou -se a decisão recorrida na caducidade do direito de ac-
ção, uma vez que devendo o recurso hierárquico ser decidido no prazo 
máximo de 60 dias, nos termos do artigo 66.º, n.º 1, do CPTA, decorrido 
tal prazo formou -se acto tácito de indeferimento, não sendo, no caso, 
aplicável o prazo previsto no artigo 57.º da Lei Geral Tributária, além 
de que a factualidade integradora da alínea b) do n.º 4 do artigo 58.º do 
CPTA tem de ser alegada na petição.

A recorrente fundamenta o presente recurso na relevância jurídica 
das questões em causa, sendo que existe mesmo a possibilidade de a 
questão referente à aplicação do artigo 58.º, n.º 4, alínea b), do CPTA, 
“ultrapassar os limites da situação singular e se repetir, nos seus traços 
teóricos, num número indeterminado de casos futuros”, revestindo, aliás, 
a mesma “importância fundamental”, concluindo:

1. A primeira questão fundamental é a de que a autora entende que o 
prazo de presunção de indeferimento tácito de um recurso hierárquico 
da administração fiscal é de 6 meses, conforme o art. ° 57°, n.° 5 da 
L.G.T..

2. O acórdão recorrido entendeu que tal prazo é de 2 meses, por força 
do disposto no artigo 66°, n.° 5 do C.P.P.T..

3. E por este motivo, considerou intempestiva a presente acção que 
deveria, no seu entender ter sido interposta nos 3 meses após tal inde-
ferimento tácito  - isto é, 6 de Março de 2004.

4. A interpretação da autora (6 meses + 3 meses) funda -se:
a) Na letra da Lei Geral Tributária;
b) No sistema legislativo fiscal que confere primazia às normas da 

L.G.T. sobre as do C.P.P.T.; devendo aquelas ser “lidas” antes destas;
c) No caso semelhante do procedimento administrativo, em que pre-

vendo o C.P.A. prazos de decisão e prazos de presunção de indeferimento 
tácito, considera o indeferimento tácito formado no prazo de presunção 
e não no prazo previsto para a decisão;

d) Na actual legislação processual administrativa, que reduz o prazo 
de interposição de acto de anulação (de indeferimento tácito) de um ano 
para 3 meses, pelo que, na prática, e a seguir a interpretação do acórdão 
recorrido, um prazo de espera de um ano (e 2 meses ou de um ano e 6 
meses) se reduzirá a 5 meses, nessa perspectiva; assim, a interpretação 
da autora sempre permitirá a espera de decisão expressa por 9 meses;

e) Na falta de aplicação na prática do art.° 57°, n.° 5 da L.G.T., na 
interpretação dada pelo acórdão recorrido de que não se aplica o prazo 
de presunção de indeferimento para efeitos de “recurso contencioso”;

f) Na inconstitucionalidade de interpretação de norma do C.P.P.T. 
(que fixaria 2 meses para a presunção de indeferimento tácito) com a 
norma da L.G.T. que fixa expressamente 6 meses para a presunção de 
indeferimento tácito, por violação dos arts.° 103°, n.° 2; 165°, n.° 1; 112°, 
n.° 2; 198°, n.° 1, als. a) e b) da C.R.P. e ainda 268° da C.R.P..

5. A questão da inconstitucionalidade deveria ter sido apreciada pelo 
Tribunal Central Administrativo e não o foi.

6. Ao abrigo do art. ° 57°, n.° 5 da L.G.T. devidamente interpretado 
na sua letra, conforme à Constituição e segundo regras de interpretação 
das leis, deve ser considerada tempestiva a acção administrativa especial 
interposta pela autora.

7. A segunda questão fundamental prende -se com o facto de o Tribunal 
Central Administrativo não ter aceite a presente acção como tempestiva 
ao abrigo do art.º 58°, n.° 4, al. b) do C.P.T.A., uma vez que a autora 
não invocou tal artigo na sua petição.

8. Ora, tendo a questão da falta de tempestividade da acção sido 
levantada pela Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, de ofício, 
não era possível à autora, ter levantado tal questão de ser ambíguo o 
quadro normativo onde tal intempestividade se inseria.

9. A letra do art. ° 58°, n.° 4, al. b) do C.P.T.A. não exige tal alegação da 
ambiguidade (ou melhor das circunstâncias que levam à ambiguidade) do 
quadro normativo aplicável, logo na petição do autor, não configurando 
tal alegação também um dos requisitos da petição inicial.

10. A “ambiguidade” aliás só é possível de aferir, após a contraposição 
de interpretação oposta.

11. Ora tratando -se de questão processual de prazo, sendo a inter-
pretação diferente oposta após a petição do autor, parece claro que a 
mesma, da qual resulta a ambiguidade deste quadro normativo (prazo 
de indeferimento tácito de recurso hierárquico da administração fiscal) 
só poderia ser aferida, após a apresentação de contraposição de inter-
pretação diferente.

12. Acresce que, na dúvida, sobre a aplicabilidade do art.° 58°, n.° 4 do 
C.P.T.A., de acordo com o princípio “pro actione”, expresso no art.° 7° 
desse mesmo C.P.T.A., deveria sempre ter sido aplicável (ou potenciada 
a aplicação) daquele artigo 58°, n.° 4 e não, como o fez, o tribunal a quo, 
colocando -lhe um novo obstáculo formal  - deveria ter sido alegado na 
petição  - obstáculo esse que não está contido na letra da lei, e com toda 
a segurança, está afastado do seu espírito (art. ° 7° do C.P.T.A.).

13. Assim, ainda que não se considere a acção tempestivamente in-
terposta por virtude da aplicação do prazo da L.G.T. (art.° 57°, n.° 5), 
então deverá a mesma ser considerada tempestivamente interposta ao 
abrigo do art.° 58°, n.° 4, al. b), de aplicação neste caso.

14. A autora pediu, nestes autos, cumulativamente com a anulação 
do acto tácito de indeferimento, a condenação da administração fiscal 
à prática do acto omitido.

15. Por isso, e ao abrigo do art. 69°, n.° 1 do CPTA, a acção poderia 
ter sido interposta no prazo de um ano após o decurso do prazo para a 
administração ter praticado o acto.

16. Neste ponto, acresce ainda, a reforçar a “ambiguidade” do quadro 
normativo aplicável  - os prazos de indeferimento tácito  -, as interpre-
tações doutrinais que têm surgido, sobretudo após 2004  - sobre se as 
disposições sobre actos tácitos de indeferimento estão ou não em vigor.

17. Por este motivo também, usar um meio  - o prazo do art. ° 66°, 
n.° 5 do C.P.P.T.  - que não é expresso, que não é claro, e que até se 
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duvida que seja vigente, e nele apoiar -se para indeferir, por caducidade, 
a presente acção, é violador dos arts.º 58°, n.° 4, al. b); 69° e 7° do 
C.P.T.A. e 268º, n.° 4 da C.R.P..

18. Devendo ser admitida a acção, deve ser considerado o despacho 
de indeferimento do Director Geral dos Impostos viciado de:

a) Forma, por falta de fundamentação e concordância tácita com 
fundamentação obscura, insuficiente e incongruente;

b) Violação de lei, por violar os arts. ° 51°, n.° 2 do C.l.R.C. e 81° do 
C.P.T., e por falta de decisão.

19. E deve o mesmo acto ser anulado, condenando -se a Administração 
Fiscal à prática do acto de anulação de liquidação adicional do imposto 
e juros, relativos ao ano de 1991.

Pelo que, requer que seja concedido provimento ao presente re-
curso.

E contra -alegou a recorrida no sentido da não verificação dos pres-
supostos referidos no artigo 150.º, n.º 1, do CPTA.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
A questão que vem equacionada é a da caducidade do direito de acção, 

com atinência ao disposto nos artigos 66.º, n.º 5, do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário e 57.º da Lei Geral Tributária.

Dispõem os n.os 1 e 5 deste último normativo que “o procedimento 
tributário deve estar concluído no prazo de seis meses” sendo que “o 
incumprimento do prazo referido no n.º 1, contado a partir da entrada 
da petição do contribuinte no serviço competente da administração 
tributária, faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso 
hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial”.

Por sua vez, rege aquele primeiro normativo que “os recursos hierár-
quicos serão decididos no prazo máximo de 60 dias.”

Põe -se, assim, a questão de saber se, passado este prazo, se forma 
acto tácito de indeferimento com o consequente início do prazo de 
impugnação contenciosa ou se aquele tem lugar unicamente passados 
seis meses, nos termos do dito artigo 57.º.

Põe ainda a recorrente a questão da aplicação do artigo 58.º, n.º 4, do 
CPTA com referência “à ambiguidade do quadro normativo aplicável” 
que desculparia o atraso na entrega da petição.

E finalmente a do artigo 69.º, n.º 1, do CPTA, já que pediu, “cumulati-
vamente com a anulação do acto tácito de indeferimento”, “a condenação 
da administração fiscal à prática do acto omitido”.

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões 
proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Adminis-
trativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchi-
mento de tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, 
à formação prevista no seu n.º5.

O STA tem acentuado repetidamente, nemine discrepante  - cfr., por 
todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo de 24 de 
Maio de 2005, recurso n.º 579/05  - que o recurso de revista daquele 
artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condi-
cionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de 
excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser en-
tendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso 

que apenas poderá ser admitido num número limitado de casos previstos 
naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende ge-
neralizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa 
a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios», cabendo 
ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema”.

Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 
2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.

O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, 
a importância fundamental da questão por virtude da sua relevância 
jurídica ou social.

E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma 
relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas 
uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, 
o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em 
termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar 
os limites da situação singular.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da 
possibilidade de repetição, num número indeterminado de casos futuros, 
em termos de garantia de uniformização do direito.

Ora, vê -se que estão presentes tais requisitos quanto às duas primeiras 
questões enunciadas.

Pois a caducidade do direito de acção constitui excepção peremptória 
determinante da absolvição do pedido e consequente negação do direito 
que se pretendia fazer valer.

Pelo que a situação temporal da formação do acto tácito, face aos 
citados normativos, tem, nos preditos termos, acentuada relevância 
jurídica, suscitando sérias dificuldades de interpretação, com capacidade 
de ultrapassagem dos limites da situação singular, projectando -se na 
possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futu-
ros, em termos de garantia de uniformização do direito. Pois se trata 
de questão que se poderá suscitar na generalidade das impugnações 
contenciosas de actos tácitos resultantes de recursos hierárquicos e em 
todos os tribunais.

Trata -se, por outro lado, de questão nova, não se conhecendo qualquer 
pronúncia do Supremo Tribunal Administrativo sobre a matéria.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, quanto à segunda questão: em 
síntese, e nos termos enunciados: se a predita ambiguidade do quadro 
normativo aplicável tem logo de ser equacionada na petição, já que, por 
um lado, não há qualquer prova a produzir e, por outro, a dita caduci-
dade do direito de acção é de conhecimento oficioso até ao trânsito em 
julgado da decisão.

Também ela tem acentuada relevância jurídica, dada fundamental-
mente a capacidade de expansão da controvérsia e a pretendida unifor-
mização do direito.

Todavia, sempre com subordinação ao que resultar da resolução da 
questão precedente já que, se o recurso for, por ali, tempestivo, ela fica 
prejudicada.

Mas já não assim quanto à terceira questão, com atinência ao ar-
tigo 69.º do CPTA.

Pois é meramente aparente a pretendida cumulação de pedidos.
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Na verdade, a Autora pediu a anulação do acto tácito de indeferi-
mento do pedido de anulação da liquidação adicional do imposto e 
a condenação da Administração à prática “do acto de anulação” do 
mesmo acto tributário.

Todavia, tais pedidos não têm qualquer autonomia, constituindo, 
substancialmente, um, e só um, pedido.

Pois o que está agora em causa no artigo 66.º do CPTA é a própria 
pretensão material e não já o acto de indeferimento a se: em rigor, passou-
-se de um contencioso meramente anulatório para um contencioso de 
plena jurisdição, cumprindo -se, assim, as exigências constitucionais da 
tutela jurisdicional efectiva.

Assim, no presente meio processual, a Administração é condenada a satis-
fazer aquela pretensão mediante a prática do acto administrativo requerido.

Ora, a pretensão dos autos não é senão a de que, no caso, o imposto 
não é devido pelo que sendo então o acto ilegal, ele tem que ser anu-
lado, assim reconstituindo a Administração a actual situação hipotética, 
respeitando a acção directamente à relação material controvertida, pelo 
que o que há que averiguar é do mérito da pretensão da autora.

Deste modo, a eliminação do acto “resulta directamente da pronúncia 
judicial condenatória não sendo necessário, por isso, que seja pedida 
pelo autor na sua petição – pois a respectiva ilegalidade está ínsita na 
afirmação da legalidade do acto pretendido”.

Cfr. Esteves de Oliveira, CPTA anotado, vol. I, p. 415.
Termos em que, considerando -se preenchidos os pressupostos do 

n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, se acorda admitir o recurso quanto às 
preditas duas primeiras questões, não se admitindo quanto à terceira, 
procedendo -se à pertinente distribuição dos autos.

Custas pela recorrente na proporção do vencido, com procuradoria 
de 1/6.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-
cio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Acto de liquidação. Revisão oficiosa. Impugnação judicial. 
Juros indemnizatórios. Prazo. Termo inicial.

Sumário:

 I — A revisão oficiosa dos actos de liquidação é susceptível 
de ser provocada pelo interessado, dentro do respectivo 
prazo, com fundamento em qualquer erro, de facto ou 
de direito, imputável à Administração.

 II — Pedida a revisão oficiosa do acto de liquidação e vindo 
o acto a ser anulado, mesmo que só na impugnação 
judicial do indeferimento daquela revisão, os juros in-
demnizatórios são devidos depois de decorrido um ano 
após a iniciativa do contribuinte, e não desde a data do 
desembolso da quantia liquidada.

Processo n.º 1041/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Change Partners, SGPS, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Fazenda Pública não se conformando com a sentença do Mmo. 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 20 -10 -2005, que 
julgou procedente a «impugnação judicial do despacho de indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de emolumentos 
notariais, praticado pelo Senhor Director Geral dos Registos e Nota-
riado», dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as 
seguintes conclusões:

DOS FACTOS
I. A sociedade “Change Partners I, SGPS, S.A.”, em 24 de Outubro 

de 2002, impugnou judicialmente o acto de indeferimento do de revisão 
oficiosa recebido no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 8 de 
Abril de 2002.

II. Os emolumentos objecto do presente litígio, respeitantes à inscrição 
de um aumento de capital no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas, 
foram liquidados pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 21 
de Dezembro de 2000, e resultam da aplicação do n.° 3 do artigo 3.° da 
respectiva Tabela de Emolumentos, aprovada pela Portaria 996/98, de 25 
de Novembro, com a redução prevista no artigo 74.° da Lei 3 -B/2000, 
de 4 de Abril, a que acresceu a participação emolumentar consagrada 
no artigo 1.º do Decreto -Lei n.° 126/99, de 2l de Abril.

III. Por despacho datado de 7 de Outubro de 2002, o Exmo. Director-
-Geral dos Registos e do Notariado indeferiu o pedido de revisão ofi-
ciosa.

IV. A douta sentença recorrida julgou o pedido procedente por con-
siderar que o acto de liquidação em causa viola o direito comunitário, 
pelo que a entidade liquidadora foi condenada a proceder à devolução 
da quantia de € 11.452,80, bem como de juros indemnizatórios con-
tados desde 21.12.2000 até à emissão da nota de crédito a favor da 
impugnante.

DOS FUNDAMENTOS
V. Não pode o Representante da Fazenda Pública concordar com 

a condenação no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados 
desde a data do pagamento da liquidação de emolumentos anulada 
(21 de Dezembro de 2000) até à emissão da nota de crédito a favor da 
impugnante.

VI. De facto, nos termos da alínea c) do n.° 3 do artigo 43.° da LGT, os 
juros indemnizatórios a serem devidos deverão ser contabilizados a partir 
de um ano após o pedido de revisão efectuado pela ora recorrida.

VII. Neste sentido, é abundante a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo, conforme se pode verificar, respectivamente, nos acór-
dãos de 27.10.2004, 04 -05 -2005, 22.06.2005, 06.07.2005, 13.07.2005 
e 02 -11 -2005 proferidos, respectivamente, nos processos n.°s 0627/04, 
01276/04, 322/05, 0560/05, 320/05 e 0562/05.

VIII. De acordo com a doutrina sufragada nos mencionados doutos 
arestos, com a qual não podemos deixar de concordar “[...] entende -se 
que assim seja pois se podia o contribuinte com fundamento em erro 
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imputável aos serviços questionar a liquidação, nos termos do n° 1 do 
mencionado art° 43º, tendo, em tal situação, caso a sua pretensão proce-
desse direito aos juros indemnizatórios contados nos termos do n° 3 do 
art°. 61° do CPPT (desde a data do pagamento do imposto indevido até à 
data da emissão da respectiva nota de crédito) se deixou, eventualmente 
passar o pedido de impugnação e se socorreu do mecanismo da revisão 
imediatamente ficou sujeito às consequências deste mecanismo legal é 
que ao solicitar tal revisão é razoável que a AT disponha de certo prazo 
para a apreciar.” (cfr. Acórdão proferido em 2 de Novembro de 2005 
no processo n.° 0562/05).

IX. Em abono da tese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo tem também citado doutrina autorizada em matéria administrativa 
e fiscal. Com efeito, lê -se no mencionado douto acórdão “Neste sentido 
pode consultar -se Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4ª edição, 2003, 
notas 2 e 10 quando afirma que no art°. 61° se prevê que sejam pagos 
juros indemnizatórios quando a revisão do acto tributário por iniciativa 
do contribuinte se efectue mais de um ano depois após o pedido, se o 
atraso for imputável à Administração Tributária sendo o termos inicial 
de contagem de tais juros indemnizatórios, no caso de revisão do acto 
tributário por iniciativa do contribuinte (fora das situações de reclamação 
graciosa enquadráveis no n° 1 do mesmo art. 43º da LGT), devidos a 
partir de um ano após a apresentação do pedido de revisão, podendo até 
ser contados a partir de momento posterior se o atraso não for imputável 
à Administração Tributária”.

X. Conclui o citado acórdão: E não se descortina qualquer inconstitu-
cionalidade em tal preceito legal, na interpretação que se deixa exposta, 
pois que a opção pela via da revisão que tem este regime e não pelo 
regime do n° 1 do art°. 43° apenas é imputável ao particular que escolheu 
aquele caminho e não este pelo que não ocorre a inconstitucionalidade 
defendida da alínea c) do n°2 do mesmo art°. 43° da LGT. Daí que os 
juros indemnizatórios sejam devidos decorrido um ano após o pedido de 
revisão e não desde a data do pagamento da quantia liquidada” (Acór-
dão desta Secção do STA de 22/6/05, in rec. n° 322/05, tirado em caso 
idêntico). No mesmo sentido e também tirado em caso idêntico, pode 
ver -se o Acórdão do STA de 29/6/05, in rec. n° 321/05.”.

XI. Pelo exposto, entende o Representante da Fazenda Pública que, 
nos termos da alínea c) do n.° 3 do artigo 43.° da LGT, os juros indem-
nizatórios deverão ser contabilizados a partir de um ano após o pedido 
de revisão efectuado pela ora recorrida, e não desde a data do pagamento 
dos emolumentos cuja liquidação foi anulada (21 de Dezembro de 2000), 
conforme foi decidido na decisão ora recorrida.

Nestes termos e nos demais de direito que Vs. Exas doutamente 
suprirão, deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se 
a douta decisão recorrida na parte em que condenou a administração 
no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados desde a data da 
liquidação dos emolumentos em causa, assim se fazendo a costumada 
JUSTIÇA.

Não houve contra -alegação.
O Ministério Público neste Tribunal emitiu parecer no sentido de 

que o recurso não merece provimento, havendo assim que confirmar 
o julgado.

Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.

II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
a) Em 21/12/2000, por ocasião de uma inscrição no registo comer-

cial de um aumento do seu capital social de €50.000 para 4.283.000, 
outorgada no 6° Cartório Notarial do Porto em 12 de Outubro de 2000, 
a impugnante pagou na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
a quantia de Esc.: 2.297.080$00 (€11.452,80) correspondente a emolu-
mentos devidos pela inscrição no ficheiro central de pessoas colectivas 
do referido aumento de capital.

b) Em 08/04/2002, a impugnante apresentou um pedido de revisão 
oficiosa do acto de liquidação de emolumentos notariais no montante 
de 2.296.080$00 (€11.452,80).

c) Por despacho do Sr. Director Geral dos Registos e Notariado, 
de 07/10/2002, foi indeferido o pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação de emolumentos notariais formulado pela impugnante, e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e 
legais efeitos.

d) Em 24/10/2002, a Impugnante deduziu a presente impugnação.
III  - Como se extrai das conclusões das respectivas alegações, o 

presente recurso é limitado à condenação da entidade liquidadora dos 
emolumentos no pagamento de juros indemnizatórios contados desde 
a data do pagamento daqueles.

Na sentença recorrida, o Mmo. Juiz “a quo” decidiu que a ora recor-
rida teria direito a juros indemnizatórios, nos termos do art.º 61.º, n.º 3 
do CPPT, ou seja, contados desde a data do pagamento até à data da 
emissão da respectiva nota de crédito.

Vejamos. Estabelece o n.º 1 do art.º 43.º da LGT que são devidos 
juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de 
que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido, sendo estes contados desde a data do pagamento 
indevido, nos termos do art.º 61.º, n.º 3 do CPPT.

Porém, para os casos em que o interessado não tenha reclamado 
nem impugnado no prazo legal, e, mais tarde, venha a pedir a revisão 
do acto tributário, rege o n.º 3 do art.º 43.º da LGT: são devidos juros 
indemnizatórios quando a revisão do acto tributário por iniciativa do 
contribuinte se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se 
o atraso não for imputável à administração tributária.

Como se acentua no acórdão de 24/5/06 desta Secção no processo 
1155/05, «Aqui, há, portanto, uma restrição, justificada pela inércia do 
interessado, que podendo ter obtido anteriormente a anulação do acto, 
nada fez, desinteressando -se temporariamente da recuperação do seu 
dinheiro. O direito a juros indemnizatórios é menos extenso, contando -se 
eles só passado um ano após o seu pedido, decerto por se considerar que 
todo o tempo decorrido desde o desembolso até esse pedido correu por 
conta do contribuinte que não reclamou nem impugnou, e que um ano 
é o prazo razoável para a Administração decidir o pedido de revisão e 
executar a sua decisão, quando favorável ao contribuinte.

Repare -se que, sendo a iniciativa da revisão da Administração, de 
acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, também os juros 
indemnizatórios se não contam a partir do desembolso, o que se justifica, 
do mesmo modo, pela inércia do interessado.».

A interpretação contrária defendida na sentença recorrida – nascido 
o direito aos juros, por a revisão ter ocorrido mais de um ano depois 
do pedido, estes contam -se desde a data do pagamento indevido até ao 
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respectivo reembolso, nos termos do n.º 3 do art.º 61.º do CPPT – de 
facto não colhe.

É que, como se deixou dito no aresto citado, «Esta argumentação 
admite, pois, que, sendo a revisão feita por iniciativa do contribuinte 
e antes de um ano após o seu pedido, não haja, muito simplesmente, 
direito a juros indemnizatórios, apesar de ter ocorrido um erro imputável 
aos serviços e dele ter resultado um desembolso indevido, ou superior 
ao devido.

Daí que não pareça coerente pretender que, se a Administração não 
devolver o quantitativo indevidamente pago dentro do ano seguinte ao 
pedido do interessado, os juros se contam desde o desembolso, sob pena 
de violação dos artigos 2.º e 22.º da Constituição.

Se assim fosse, inconstitucional seria, por maioria de razão, a por si 
aceite inexistência do direito aos juros no caso em que o interessado 
obtém a restituição dentro do ano seguinte ao do seu pedido de revisão.

(…)
É que, se a lei constitucional impõe ao Estado a obrigação de reparar 

os danos causados pelos seus actos ilegais, não proíbe que a lei ordiná-
ria estabeleça limites, designadamente, conexionados com a maior ou 
menor diligência do lesado, não premiando a inércia daquele que, por 
assim dizer, se torna co -responsável pela produção dos danos quando, 
dispondo de meios para lhes pôr termo, se não socorre deles, permitindo 
o seu incremento.

Daí que não se vislumbre, nesta interpretação do artigo 43.º, n.º 3, 
alínea c) da LGT, limitação «de forma desproporcionada e injustificável 
do direito fundamental dos particulares a serem integralmente ressarci-
dos pelos danos causados pelos actos estaduais ilícitos», violadora dos 
artigos 2.º e 22.º da Constituição.»

Pode pôr -se a questão de que, no caso em apreço, a recorrida, não 
obstante ter requerido a revisão do acto tributário, se viu forçada a re-
correr ao tribunal face ao indeferimento daquele seu pedido por parte 
da Administração.

Também aqui, «à semelhança do interessado cujo pedido de revisão 
teve desfecho favorável ditado pela Administração decorrido mais de 
um ano, também aquele a quem só foi dada razão no tribunal passado 
esse tempo são devidos os mesmos juros. É que, em qualquer dos casos, 
a demora de mais de um ano é imputável à Administração: ou porque 
tardou a decidir, ou porque decidiu em desfavor do contribuinte, vindo 
a mostrar -se, em juízo, que devia ter decidido ao contrário» (v. acórdão 
de 2/11/06, no processo 604/06, desta Secção).

Donde se conclui que, pedida a revisão oficiosa do acto de liquidação 
e vindo o acto a ser anulado, ainda que só na impugnação judicial do 
indeferimento daquela revisão, os juros indemnizatórios são devidos 
apenas depois de decorrido um ano após a iniciativa do contribuinte, e 
não desde a data do desembolso da quantia liquidada.

É esta a posição maioritária deste Tribunal, expressa em inúmeros 
acórdãos (v. acórdãos de 17/5/06, de 24/5/06, de 28/9/06, de 2/11/06 e 
de 15/11/06, proferidos nos processos 16/06, 1155/05, 679/06, 604/06 
e 28/06, entre outros), e que aqui mais uma vez se segue.

A sentença recorrida que não seguiu, quanto a esta questão, o mesmo 
entendimento, não pode, por isso, manter -se nesta parte.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam, em conferência, os 
Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sen-

tença recorrida no segmento em que julgou serem devidos juros indem-
nizatórios desde a data do pagamento dos emolumentos (21/12/2000), 
declarando que tais juros são apenas devidos a partir de um ano após 
o pedido de revisão formulado pela ora recorrida, ou seja, a partir de 
8/4/2003.

Custas pela recorrida, na medida do seu decaimento, apenas na 1.ª 
instância.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator por 
vencimento) — Baeta de Queiroz — Jorge Lino (relator vencido, nos 
termos da declaração que junto).

Vencido – de conformidade, aliás, com o voto que apus no acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 10 -1 -2007, pro-
ferido no recurso n.º 523/06.

Sigo, com a devida vénia, o entendimento alcançado por esta secção 
do Supremo Tribunal Administrativo no seu acórdão de 11 -3 -2005 pro-
ferido no recurso n.º 319/05, e professado depois, v.g., no voto adjunto 
ao acórdão desta mesma Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 2 -11 -2006, proferido no recurso n.º 604/06.

A corrente jurisprudencial em que me insiro é, pois, no sentido de 
que em casos, como o presente, de reconhecimento do direito de juros 
indemnizatórios em processo de impugnação judicial, «Os juros serão 
contados desde a data do pagamento do imposto indevido até à data de 
emissão da respectiva nota de crédito», nos termos do n.º 3 do artigo 61º 
da Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Cf., no mesmo sentido, Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, 
no Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Ano-
tado, Almedina, 2000, em nota 4 ao artigo 61º, onde se diz, expressis 
verbis, que «O artigo em anotação veio completar o regime da LGT, 
prevendo a data a partir da qual os juros indemnizatórios serão pagos 
ao contribuinte e a data desde quando são contados e até quando são 
liquidados.»

Razão por que confirmaria a sentença recorrida e negaria provimento 
ao recurso. — Jorge Lino.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Reclamação de créditos. Paga-
mento antes da venda. Prosseguimento da execução.

Sumário:

No processo de execução fiscal, por força do disposto no 
artigo 265.º, n.º 3, do CPPT, se o pagamento da dívida 
exequenda for efectuado antes da venda, o processo é ex-
tinto, não podendo prosseguir para cobrança de créditos 
reclamados.
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Processo n.º 1065/06 -30.
Recorrente: Centro Distrital de Segurança Social de Braga.
Recorrido: Imobiliária Ponte da Pedra, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – O Centro Regional de Segurança Social de Braga, do Instituto 
da Segurança Social, I.P., recorre para este Supremo Tribunal Adminis-
trativo do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Braga que, na sequência de pagamento da dívida exequenda, 
antes da venda, indeferiu a continuação do processo de execução fiscal 
para efeitos de verificação, graduação e pagamento de créditos que 
aquele Centro reclamou.

O Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A) O recorrente reclamou créditos por contribuições e respectivos 

juros de mora, ao abrigo do disposto no art. 240.º do C.P.P.T., no âmbito 
do processo de execução fiscal em epígrafe identificado.

B) Posteriormente, foi notificado para se pronunciar, no prazo de 10 
dias, quanto ao pagamento voluntário da dívida exequenda e do acres-
cido, efectuado pelo executado, antes da abertura de propostas.

C) Tendo o reclamante requerido se ordenasse o prosseguimento da 
execução para efectiva verificação, graduação e pagamento do seu 
crédito, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 246.º do 
C.P.P.T, e 920.º, n.º 2, do C.P.C.

D) No entanto, o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo, na Douta Deci-
são proferida, indeferiu o requerimento supra referido, por entender que 
o reclamante para além de não invocar na sua reclamação de créditos 
garantia real, igualmente dela não dispõe, sendo que o n.º 3 do art. 920.º 
do C.P.C., apenas permite a continuação do processo executivo quanto 
aos bens sobre os quais o credor reclamante tenha garantia real.

E) Acontece que, o reclamante não só dispõe de garantia como a 
invocou no art. 5.º da reclamação de créditos apresentada.

F)” Na verdade, os créditos da Segurança Social por contribuições e 
os respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral e de 
privilégio imobiliário geral, nos termos do art. 10.º e 11.º do Decreto -lei 
n.º 103/80, de 9 de Maio.

G) Sendo que “o privilégio creditório é a faculdade que a lei, em aten-
ção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente 
do registo, de serem pagos com preferência a outros”, art. 733.º C.C..

H) Assim, o recorrente reclamou os seus créditos invocando a garantia 
decorrente da existência de privilégio creditório, garantia essa que a 
Lei lhe facultou para a satisfação dos mesmos.

l) Aliás, diversa © muito considerável Jurisprudência tem entendido 
no sentido de que os créditos da Segurança Social podem ser reclamados 
e efectivamente verificados, graduados e pagos no âmbito das execuções 
fiscais, ao abrigo do art. 240.º do C.P.P.T., conforme Acórdãos referidos 
no art. 11.º das alegações.

J) Refira -se, ainda, que o artigo 246.º do C.P.P.T. estipula que na 
reclamação de créditos observar -se -ão as disposições do Código do 
Processo Civil.

L) Sendo que, a recente alteração ao Código de Processo Civil, desig-
nadamente aos artigos 864.º, n.º 3, e 865.º, operada por força Decreto 

Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, é manifestamente esclarecedora no que 
toca à matéria em análise.

M) Pois, o n.º 1 do art. 865.º do C.P.C., mantém a sua redacção ao 
dispor que só o credor que goze de garantia real sobre os bens penho-
rados pode reclamar, pelo produto destes, o pagamento dos respectivos 
créditos.

N) No entanto, o seu novo n.º 4, alíneas a), b) e c), ao estabelecer 
taxativamente as situações em que não são admitidas as reclamações 
de créditos dos credores que gozam de privilégio creditório geral, 
mobiliário ou imobiliário, admite de forma expressa que os credores 
que beneficiam de tais privilégios podem reclamar os seus créditos 
(exceptuando as situações previstas nas mencionadas alíneas).

O) Assim, conclui -se que os créditos da Segurança Social que gozam 
de privilégio mobiliário geral e do privilégio imobiliário geral, nos 
termos previstos no Decreto Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, podem ser 
reclamados no âmbito das execuções cíveis por força da legislação vi-
gente e também no âmbito das execuções fiscais nos termos do disposto 
nos artigos 240.º e 246.º do CPPT e art. 865.º do C.P.C..

P) Pelo exposto e, salvo melhor opinião, a douta Decisão recorrida 
incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas 
constantes nos artigos 240.º, n.º 1, e 246.º do C.P.P.T. e 865.º e 920.
º do C.P.C., porquanto o recorrente dispõe de garantia que permite a 
aplicação do n.º 2 do art. 920.º do C.P.C., garantia essa que invocou 
no art. 5.º da sua reclamação de créditos.

TERMOS EM QUE, deverá o presente recurso ser julgado pro-
cedente, revogando -se em conformidade a Douta Decisão proferida 
pelo Tribunal a quo, com todas as ínsitas consequências, como é de 
JUSTIÇA

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
l. Não obstante entendimento contrário do Mmo Juiz relator (1) a 

jurisprudência recente do STA tem -se pronunciado de forma consoli-
dada, a propósito da interpretação da norma constante do art. 240º n.º 
l CPPT, no sentido de que podem reclamar os seus créditos no processo 
de execução fiscal não apenas os credores que gozem de garantia real 
stricto sensu mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas 
legítimas de preferência, designadamente privilégios creditório. (2)

O desiderato de interpretação e aplicação uniformes do direito acon-
selha a observância deste entendimento (art. 8.º n.º 3 CCivil)

2. 0 argumentário da interpretação firmada (equiparando os privilé-
gios creditórios às garantias reais stricto sensu) igualmente justifica que 
os titulares dos privilégios creditórios disponham de legitimidade para 
requerer o prosseguimento da execução extinta, sob pena de a faculdade 
formal de reclamação de créditos que a interpretação jurisprudencial 
lhes confere ser esvaziada por uma interpretação da norma constante 
do art. 920.º n.º 3 CPC que recuse o seu exercício.

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

que ordene a devolução do processo ao tribunal recorrido para pros-
seguimento da execução, visando satisfação dos créditos reclamados 
pela recorrente.
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Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 

saber se, efectuado o pagamento da dívida exequenda, em processo de 
execução fiscal, antes da venda, o processo de verificação e graduação 
de créditos pode prosseguir a requerimento de credor reclamante, no 
caso detentor de privilégio creditório geral.

A solução desta questão não depende, no caso em apreço, da natu-
reza dos créditos reclamados nem do tipo de garantias de que gozam 
ou não.

Na verdade, o art. 265.º, n.º 3, do CPPT estabelece que «o pagamento 
não sustará o concurso de credores se for requerido após a venda e 
só terá lugar, na parte da dívida exequenda não paga, depois de apli-
cado o produto da venda ou o dinheiro penhorado no pagamento dos 
créditos graduados».

Como é óbvio, se nesta norma se diz que «o pagamento não sustará 
o concurso de credores se for requerido após a venda» é porque se for 
requerido antes da venda o sustará, pois, se assim, não fosse, não se 
compreenderia a inclusão daquela condição.

Aquele art. 265.º, n.º 3, estabelece um regime especial para o pros-
seguimento das execuções fiscais nos casos de pagamento da dívida 
exequenda, que é diferente do previsto no n.º 2 do art. 920.º para as 
execuções comuns, regime este que, por ser especial, se aplica prefe-
rencialmente no seu domínio específico de aplicação.

Assim, no processo de execução fiscal, se for efectuado o pagamento 
da dívida exequenda antes da venda, é de declarar extinta a instância no 
processo de verificação e graduação de créditos por inutilidade super-
veniente da lide, como foi decidido no despacho recorrido.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida, com esta fundamentação.

Custas pelo Recorrente, com procuradoria de 15 %.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Acórdãos STA 16.06.2004 processo n.º 442 04 (com um voto de vencido) 7.07.2004 
processo n.º 612 04 (com um voto de vencido).

(2) Acórdãos citados no texto das alegações (art. 11.º) e ainda acórdãos do STA Pleno 
– 2.ªsecção 13.04.2005, processo n.º 442/04 e 18.05.2005 processo n.º 612 04.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Liquidação de sisa. Direito de audição. Preterição de forma-
lidade legal. Princípio do aproveitamento do acto.

Sumário:

É de aplicar o princípio do aproveitamento do acto para 
obstar à anulação de um acto de liquidação de sisa efec-
tuado sem prévia audição dos destinatários, quando não 

havia qualquer possibilidade de a sua intervenção poder 
influenciar o conteúdo daquele acto.

Processo n.º 1071/06 -30.
Recorrentes: Peter Kaps e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – PETER KAPS e ROSA MARIA FERNANDES KAPS recorrem 
para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida no 
recurso nº pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que negou 
provimento à impugnação que apresentaram tendo por objecto «a li-
quidação de imposto municipal de sisa euros respectivos, relativo à 
aquisição de um terreno para construção no ano de 1992».

Os Impugnantes apresentaram alegações com as seguintes conclu-
sões:

A. A dívida impugnada encontra -se prescrita, porquanto – tratando-
-se de um acto tributário de liquidação adicional de imposto de sisa 
respectivo à aquisição de um imóvel no ano de 1992 – o prazo de 
prescrição de 10 anos, contado a partir de 7 de Maio de 1994, (data do 
DL 119/94), terminaria em 7 de Maio de 2004, no caso de não haver 
lugar a interrupções.

B. No caso que nos ocupa, é certo que ocorreu a interrupção com 
a interposição de impugnação em 08.10.2003. Não obstante, os con-
tribuintes requerentes, tiveram, apenas, como acto notificado  - em 
16.09.2004  - o da apresentação da contestação pela Fazenda Publica 
e junção aos autos do processo administrativo...tendo a sentença sido 
proferida em 23.11.2005.

C. Pelo que, se encontra decorrido, já, o referido prazo prescricional 
de 10 anos previsto no artº 34º do CPT, pois que apesar de este se ter 
interrompido com a interposição da impugnação (em 08.10.2003), o 
processo esteve parado – por facto não imputável aos recorrentes  - entre 
16.09.2004 e 23.11.2005, ou seja mais de um ano...

D... o que faz com que se retome a contagem do prazo a partir de 
08.10.2004 e se possa adicionar -lhe o período que decorreu entre 7 de 
Maio de 1994 (data do DL 119/94) e a data da interposição da impug-
nação (em 08.10.2003);

E. Deste modo, não tem utilidade prática a apreciação da legalidade 
do acto impugnado, pois que qualquer que seja a sorte que caiba ao 
processo de impugnação judicial, o resultado é o mesmo a nível da 
executoriedade do acto: a obrigação que nele se declara não pode ser 
coactivamente imposta aos impugnantes, ora Recorrentes.

F. Importa, assim, declarar a prescrição da obrigação tributária, como 
pressuposto da decisão sobre a não manutenção de utilidade no pros-
seguimento da lide, a implicar a extinção da instância por inutilidade 
superveniente de harmonia com o disposto no artigo 287º al. e) do CPC.

Sem prescindir,
G. O princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões 

e deliberações que lhes dizem respeito encontra consagração expressa 
no artº 267º, nº 5 da CRP, não sendo o artº 60º da LGT mais do que a 
transposição deste princípio para o procedimento tributário.
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H. Na verdade, resulta deste preceito legal que os contribuintes, antes 
da liquidação e da conclusão do relatório da inspecção tributária, têm o 
direito de prévia audição, para o que deverá a Administração Tributária 
comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e a sua fundamenta-
ção, só sendo dispensada a mesma dispensada, no caso de a liquidação se 
efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, 
reclamação, recurso ou petição lhe for favorável (nº 2).

I. In casu, como referimos, a Mmª Juiz “a quo” entendeu que, não 
obstante ter sido preterida essa formalidade essencial do direito de 
audiência prevista no mencionado artº 60º, não seria devida a anulação 
do acto tributário de liquidação, já que a decisão de tributação tomada, 
era a única concretamente possível sendo que (...) a liquidação adicional 
de sisa consistiu, apenas, na aplicação da taxa ao valor patrimonial do 
prédio já fixado definitivamente (...)

J. Não concordam, obviamente, os Requerentes com tal asserção, 
porquanto, a formalidade em causa (essencial) só se degrada em não 
essencial, não sendo, por isso, invalidante da decisão, nos casos em que 
a audiência prévia não tivesse a mínima probabilidade de influenciar 
a decisão tomada. Cfr. tb, Ac 0584/05 de 11.01.06 do STA, in www.
dgsi.pt).

L. Ora, no caso dos autos, não se demonstra com necessária inequi-
vocidade ou se pode retirar, sem mais, a conclusão de que mesmo que 
a obrigação legal de audiência tivesse sido cumprida, a decisão final do 
procedimento não poderia ser diferente.

M. Acresce que, como vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, 
a exigência de juros compensatórios depende de o retardamento da 
liquidação ou o reembolso excessivo serem imputáveis ao contribuinte...

N… Não bastando, contudo, que a conexão do facto ao contribuinte 
seja meramente objectiva, “impondo -se também um juízo subjectivo 
consistente na atribuição ou imputação da falta de cumprimento à von-
tade do agente, de forma a poder formular -se a respeito da sua conduta, 
um juízo de censura, numa palavra, a culpa” (neste sentido, Conselheiro 
Jorge Sousa, in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, pág. 146 
e segs. e Ac. desta Secção do STA de 18/2/98, in rec. nº 22.325).

O. Ora, não é despiciendo, portanto, que se tivesse ou não, verificado 
a audiência da impugnante, já que a mesma poderia ter, também, decisiva 
influência na fixação dos referidos juros.

P. Nesta conformidade não poderia o tribunal recorrido ter considerado 
que a falta de audiência prévia da impugnante era irrelevante ou não 
essencial, na medida em que, a decisão tomada era a única concreta-
mente possível sendo que (...) a liquidação adicional de sisa consistiu, 
apenas, na aplicação da taxa ao valor patrimonial do prédio já fixado 
definitivamente (...)

Q. Assim sendo, temos de concluir que era obrigatória, nos termos 
do disposto no artº 60º, nº 1, al. a) da LGT a audição da recorrente, pelo 
que não tendo ela sido efectuada, se preteriu formalidade essencial do 
procedimento da liquidação do imposto de sisa e juros compensatórios 
susceptível de a afectar, pelo que, ao contrário do decidido, deveria 
ser anulada.

R.…impondo referir que, por isso a sentença recorrida, fez uma 
inadequada aplicação do disposto no enunciado no artº 60º, nº 1, al. a) 
da LGT.

Termos em que, no provimento do recurso, deve revogar -se a de-
cisão recorrida e, considerando prescrita a dívida proveniente do acto 

de liquidação impugnado, julgar extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide;

ou se assim se não entender
Deverá, ainda no provimento ao recurso, e na base das considera-

ções aduzidas, ser revogada a decisão recorrida e julgar procedente a 
impugnação perpetrada.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
Invocando a prescrição da obrigação tributária, sustentam os Recor-

rentes que o processo esteve parado, sem culpa sua, entre 16.9.2004 
e 23.11.2005; ora, como se vê a fls. 24, o processo esteve parado foi 
ultimamente movimentado em 17.11.2004 e em 16.12.2004, e, só depois 
(como se vê a fls. 25 -35), esteve parado entre 10.12.2004 e 23.11.2005 
– o que vale por dizer que o processo nunca esteve parado mais de 1 ano 
e, consequentemente, que não prescreveu a obrigação tributária.

Improcedem, assim, as conclusões A) a F) das alegações do recor-
rente.

Procedem, porém as restantes conclusões, referidas à falta de audição 
prévia à liquidação.

E procedem, exactamente, pelas razões aduzidas pelo Meritíssimo 
Juiz “a quo” a fls. 32/33 da sentença recorrida, que são boas razões que 
não são destruídas pela aplicação da doutrina do acórdão do Pleno desta 
Secção, de 17.12.1992, tirado no recurso nº 36001, invocado, depois, 
pelo mesmo Meritíssimo Juiz “a quo”, uma vez que tal doutrina foi 
construída sobre o preceito geral do artº 100º do CPA, portanto sem 
consideração pelo disposto no artº 60º, nº 1, alínea a) da posterior LGT 
que, sobre a questão, dispõe de forma expressa e impositiva, haver 
obrigação de ouvir o contribuinte antes da liquidação, ressalvando as 
hipóteses previstas subsequentemente, que, no caso, não ocorrem.

Termos em que sou de parecer de que o recurso merece provi-
mento.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
a) Em 11.12.1992 foi efectuado o pagamento do imposto e sisa, por 

parte dos impugnantes, pela compra de um terreno destinado à construção 
urbana com a área aproximada de 2.240 m2, omisso à matriz, devida-
mente identificado no “termo de declaração” apresentado para efeitos 
de sisa, que faz folhas 10 do processo administrativo em apenso, e que 
aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

6) Em 09.12.1992 foi apresentado o mod 129 para a inscrição na 
matriz predial urbana, do prédio referido na alínea a) – cfr. “termo de 
declaração” a folhas 10 dos autos;

c) procedeu a Fazenda Pública ao processo de avaliação de bens – cfr. 
processo administrativo em apenso;

d) Em 28.07.1995 foram os impugnantes notificados para, querendo 
reclamarem do valor patrimonial atribuído ao terreno referido em a) 
– cfr. folhas 23 e 24 do processo administrativo em apenso;

e) Em 20.06.2003 foi efectuada a liquidação adicional de imposto 
municipal de sisa, e imposto de selo, relativamente ao terreno referido 
em a) no valor de 3 461,66 euros e 276,93 euros, respectivamente. – cfr. 
folhas 14 do processo administrativo em apenso;
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f) Em 07.07.2003, foram os impugnantes notificados da liquidação 
adicional de imposto municipal de sisa – cfr. aviso de recepção de folhas 
17 do processo administrativo em apenso.

3 – A primeira questão suscitada pelos Recorrentes é a da inutilidade 
superveniente da lide, derivada de prescrição da obrigação tributária.

Como tem vindo a entender uniformemente este Supremo Tribunal 
Administrativo, embora a prescrição da obrigação tributária não seja 
fundamento de impugnação judicial, pode ser apreciada em processo 
deste tipo, para decidir sobre a utilidade da lide. (1)

Ao tempo em que ocorreu a transacção de que emana a liquidação 
de sisa, o prazo de prescrição da obrigação tributária era o de 20 anos 
previsto no artº 27º do CPCI, por remissão do artº 180º do Código da 
Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, na redacção inicial.

Este prazo não foi alterado com a entrada em vigor do CPT, pois no 
Decreto -Lei nº 154/01, de 23 de Abril, que o aprovou, estabelece -se que 
«os novos prazos de caducidade e prescrição só serão aplicáveis à sisa e 
ao imposto sobre as sucessões e doações após introdução no respectivo 
Código das normas necessárias de adaptação».

Assim, só com o Decreto -Lei nº 119/94, de 7 de Maio, que deu nova 
redacção àquele art. 180º, passou a ser aplicável à sisa o prazo de 10 
anos de prescrição da obrigação tributária, previsto no artº 34º, nº 1, 
do CPT.

À sucessão de prazos, aplica -se a regra do artº 297º do Código Civil, 
pelo que o novo prazo mais curto que o anterior apenas se conta a partir 
da entrada em vigor da nova lei.

Nos termos do nº 3 do mesmo artº 34º, «a reclamação, o recurso 
hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a 
prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por 
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação».

O Decreto -Lei nº 119/94 entrou em vigor em 12 -5 -94, nos termos do 
artº 2º da Lei nº 6/83, de 29 de Julho, então vigente, pelo que o prazo de 
prescrição terminaria, a não haver interrupção, em 12 -5 -2004.

Porém, a impugnação que deu origem ao presente processo inter-
rompeu a prescrição, nos termos daquele nº 3 do artº 34º, pelo que, a 
não ocorrer paragem do processo por mais de um ano, fica inutilizado 
para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente (artº 326º, nº 1, 
do Código Civil).

Como bem refere o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, o 
processo não esteve parado por mais de um ano, em nenhum período, 
designadamente entre 16 -9 -2004 e 23 -11 -2005, que é o período invocado 
pelos Recorrentes.

Com efeito constata -se que em 12 -11 -2004 foi ordenada a abertura 
de vista ao Ministério Público, a vista foi efectivamente aberta em 
17 -11 -2004 e foi aposto «visto» pelo Excelentíssimo Magistrado do 
Ministério Público em 6 -12 -2004 (fls. 23 e 24).

A abertura de vista ao Ministério Público e a intervenção do Ministério 
Público no processo de impugnação judicial são actos deste meio pro-
cessual, previstos no artº 113º, nº 1, do CPPT, pelo que é inquestionável 
que a sua prática significa andamento do processo e não paragem.

Por isso, é de concluir que não ocorreu, em qualquer período, paragem 
do processo por mais de um ano.

Improcede, assim, a questão da inutilidade superveniente da lide, por 
prescrição da obrigação tributária.

4 – Os Impugnantes imputaram ao acto de liquidação impugnado 
vício de preterição do direito de audição.

Na sentença recorrida, entendeu -se que «os impugnantes deviam ter 
sido notificados para audição prévia antes da liquidação efectuada de 
imposto de sisa. O que não aconteceu» (fls. 33).

Porém, entendeu -se que deveria aplicar -se o princípio do aproveita-
mento do acto, por a decisão tomada ser a única concretamente possível, 
na situação em apreço, por o acto de liquidação se ter limitado a aplicar 
a taxa legal ao valor patrimonial previamente fixado.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem, efectivamente, feito apli-
cação do princípio do aproveitamento do acto, que é uma concretização 
do princípio geral de direito que se exprime pela fórmula latina utile 
per inutile non vitiatur, e que, com essa ou com outras formulações e 
designações (2), tem sido aplicado frequentemente pelo STA. (3)

À luz de tal princípio, deverá entender -se que não se justifica a anu-
lação, apesar da preterição do direito de audição, nos casos em que se 
apure no processo contencioso que, se a audiência tivesse sido realizada, 
o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos nem 
de se pronunciar sobre questões relevantes para determinar o conteúdo 
da decisão final sobre as quais não tivesse já tido oportunidade de se 
pronunciar.

Mas, apenas nessas situações em que não se possam suscitar quaisquer 
dúvidas sobre a irrelevância do exercício do direito de audiência sobre 
o conteúdo decisório do acto pode ser efectuada aplicação daquele 
princípio.

Os Impugnantes, nas alegações do presente recurso jurisdicional (à 
semelhança do que sucede com a petição inicial), aceitam a aplicabili-
dade genérica de tal princípio, mas defendem que ele não é de aplicar 
à situação em apreço, por não se demonstrar inequivocamente que, se 
tivesse havido audiência, a liquidação seria elaborada nos termos em 
que o foi.

Examinando as alegações do recurso jurisdicional, constata -se que o 
único ponto que os Impugnantes aventam que poderia ser influenciado 
pela sua omitida intervenção é o da apreciação da sua culpa, necessária 
para basear a liquidação de juros compensatórios.

Com efeito, embora na petição inicial os impugnantes tivessem de-
fendido também que, tendo a liquidação por base uma divergência entre 
o preço declarado do terreno e o preço entendido como correcto pela 
Administração Fiscal, poderiam, no exercício do direito de audição, 
carrear argumentos para induzir a Administração a alterar a sua posição 
(artigo 7º), abandonaram essa posição, o que se justifica pela razão 
invocada na sentença recorrida de na impugnação da liquidação de sisa 
não poder ser impugnado o valor patrimonial, fixado em procedimento 
próprio autónomo que culminou com um acto também impugnável 
autonomamente (arts. 155º, nº 1, do CPT e 134º, nº 1, do CPPT).

Relativamente à audição para efeito dos ora Impugnantes se pro-
nunciarem sobre a culpa, necessária para basear a liquidação de juros 
compensatórios, decerto que ela se justificaria.

Porém, no caso em apreço, não se verificou qualquer situação deste 
tipo, pois não houve liquidação de juros compensatórios, como resulta 
da matéria de facto fixada e do documento de liquidação adicional que 
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consta de fls. 14 do processo administrativo apenso, para que se remete 
na alínea e) do probatório.

No caso em apreço, o valor patrimonial do prédio foi previamente 
fixado, através de procedimento tributário autónomo, em que os ora 
Impugnantes tiveram intervenção, pelo que o acto de liquidação do 
imposto municipal de sisa se limitou a aplicar a taxa legal de 10 %, 
prevista no nº 1º do art. 33º do CIMSISD, para as transmissões de 
terrenos para construção.

Por isso, não havendo liquidação de juros compensatórios, não se 
poderia justificar a formulação de um juízo sobre a culpa dos Impug-
nantes no atraso da efectivação da liquidação.

Sendo assim, é de concluir que foi correcta a aplicação do referido 
princípio do aproveitamento do acto, por se estar perante uma situação 
de solução legal evidente e em que não se vislumbra qualquer possibili-
dade de a omitida audição dos Impugnantes antes do acto de liquidação 
influenciar o conteúdo desta.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50 % (cinquenta por 
cento).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Neste sentido, entre muitos, pode ver -se o acórdão de 28 -6 -2006, recurso nº 189/06.
(2) Como a de princípio antiformalista, a de princípio da economia dos actos públicos e a 

de princípio do aproveitamento do acto administrativo.
(3) Sobre aplicações deste princípio, podem ver -se os seguintes acórdãos do STA:
– de 27 -4 -1995, recurso nº 34743, AP -DR de 20 -1 -98, página 3722;
– de 28 -5 -96, recurso nº 33082, AP -DR de 23 -10 -98, página 4005;
– de 11 -2 -98, recurso nº 40404;
– de 17 -6 -99 recurso nº 37667;
– de 23 -9 -99, recurso nº 40842;
– de 23 -1 -2001, recurso nº 45967;
– de 7 -11 -2001 recurso nº 38983; e
– de 13 -2 -2002, recurso nº 48403.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Poderes de cognição do STA. Matéria 
de facto. Facturas falsas. Ónus da prova. Custos.

Sumário:

 I — Nos processos inicialmente julgados pelos tribunais 
tributários de 1.ª instância o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo apenas conhece de direito, tendo de acatar 
a matéria de facto fixada nas instâncias, a menos que 
haja ofensa de disposição expressa da lei que exija certa 
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe 
a força de determinado meio de prova.

 II — No recurso interposto de acórdão do TCA, prolatado já 
sobre decisão de TT de 1.ª instância, o recorrente não 
pode questionar, assim, a matéria de facto nem os juízos 
probatórios que o tribunal recorrido formulou.

 III — Tendo a AF, por considerar seriamente indiciado não 
se terem efectivamente realizado as operações consubs-
tanciadas em determinadas facturas, não considerado 
como custos os montantes delas constantes, incumbe 
ao contribuinte provar a realidade das ditas operações.

 IV — A desconsideração de custos, em tais situações, não 
viola o artigo 23.º CIRC nem o princípio constitucional 
da tributação das pessoas colectivas pelo seu lucro real 
(artigo 104, n.º 2 da CRP).

Processo n.º 1086/05 -30.
Recorrente: Domingos de Sousa & Filhos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Domingos de Sousa & Filhos, SA, com sede em Guimarães, não 
se conformando com o acórdão de 16/3/05 do TCA Sul que julgou im-
procedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação 
adicional de IRC relativa ao exercício de 1989, dele vem interpor recurso 
para a Secção de Contencioso Tributário deste Tribunal, formulando as 
seguintes conclusões:

 - Não consta do douto acórdão ora recorrido que a contabilidade da 
recorrente evidenciasse qualquer omissão ou inexactidão, constante dos 
livros de contabilidade;

 - Contabilidade e declarações que se presumem verdadeiras e de 
boa fé;

 - Porque estamos a tratar de IRC, conforme se referiu neste recurso, 
é irrelevante que as facturas sejam ou não consideradas falsas pela 
Administração Fiscal, bem como o referido no douto acórdão;

 - Está ainda provado nos autos que a fundamentação da Administração 
Fiscal e do douto acórdão ora recorrido se baseia essencialmente nas 
características do emitente;

 - Nesta conformidade, vem entendendo a jurisprudência firmada que 
assim sendo o acto não está minimamente fundamentado (Acórdão de 
07 -05 -2002 do TCA), pelo que, salvo opinião contrária e com todo o 
respeito, o douto acórdão ora recorrido não deveria dar relevância a 
este facto;

 - Porque não curou a Administração Fiscal de averiguar se os custos 
em questão eram ou foram indispensáveis à formação dos proveitos, o 
douto acórdão remeteu para a recorrente esse ónus da prova, que pensa 
que evidenciou quando referiu que no relatório da fiscalização se omitiu 
um excedente de produção de 171.284 kg;

 - Da mesma forma provou que a rentabilidade fiscal da empresa, 
mesmo com aquele custo, atingiu 9  %;

 - Tais elementos constam do relatório elaborado pelo Sr. Armando 
Ferreira Braga, ao tempo perito de fiscalização tributária e constante 
dos autos;
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 - No douto acórdão recorrido, também não se provou que tivesse sido 
a impugnante a falsificar as facturas em causa;

 - O emitente existe, os custos foram pagos e os serviços prestados;
 - Tais custos têm enquadramento legal na alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 23.º do CIRC;
 - Ao não se considerar como custo os valores constantes daquelas 

facturas, sempre o douto acórdão violou o princípio constitucional da 
tributação das pessoas colectivas pelo seu lucro real – artigo 104.º, 
n.º 2 da CRP.

Neste sentido deverá ser proferido douto acórdão que anule o acórdão 
ora recorrido, por:

 - Contradição de acórdãos, devidamente demonstrada;
 - Por violação do artigo 23.º do CIRC (custos indispensáveis à for-

mação do rendimento);
 - Por violação do princípio constitucional da tributação das pessoas 

colectivas pelo seu lucro real – artigo 104.º, n.º 2 da CRP.
Contra -alegando, vem a representante da Fazenda Pública dizer 

que:
 - O recurso não deve ser objecto de apreciação pelo STA porque 

a factualidade relevante se encontra já fixada pelo TCAS, não sendo 
susceptível de nova reapreciação;

 - Não se verifica qualquer violação de normas jurídicas ou princí-
pios constitucionais: não provados determinados custos não poderiam 
os mesmos ser tidos em conta na fixação da matéria colectável, pelo 
que a liquidação adicional está correcta, e a impugnação merece ser 
declarada improcedente.

O Exmo. PGA neste Tribunal emitiu parecer nos termos constantes 
de fls. 245 e 261.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência.
II – No acórdão recorrido mostra -se fixada a seguinte matéria de 

facto:
1. A AF procedeu a fiscalização da contabilidade da impugnante, 

nos termos do relatório de fls. 22 e segs., aqui dado por reproduzido 
(relatório);

2. A liquidação radica na circunstância de, no relatório, se não aceitar 
como custo do exercício, o montante de 44.257.750$00 de 4 facturas 
da “Química Têxtil” para a impugnante;

3. Para assim concluir, o agente da AF estribou -se:
3.1. no facto de, segundo averiguações dos “serviços de fiscalização 

tributária do Porto”, o Oliveira, a Química Têxtil e a Baptista & Maga-
lhães, Ldª, entre outras, estarem indiciado(as) como agentes de crimes 
de facturação falsa;

3.2. no facto de o cheque nº 32003566572, sobre o BTA, corresponder 
a 12 % daquela facturação e ter sido endossado a Jorge Manuel Maga-
lhães, sócio da Baptista & Magalhães;

3.3. no facto de o cheque nº 8934779477, sobre o BESCL, não ter 
qualquer referência à pessoa que o negociou;

3.4. no facto de a diferença entre o montante referido em 2 e a soma 
dos ditos cheques ter sido paga em numerário.

4. A impugnante dedica -se à actividade de confecção de obras têxteis 
de uso doméstico, estando enquadrada, para efeitos de IVA, no regime 
normal com periodicidade mensal – cfr. o relatório da fiscalização que se 
encontra documentado a fls. 22/28 e que constitui o suporte fundamental 
da liquidação de IRC impugnada.

5. Na sua actividade a impugnante adquire algodão e fio, efectuando 
todas as operações até à comercialização do produto final, na base de 
conjuntos de toalhas, robes e panos de cozinha, encontrando -se essen-
cialmente vocacionada para o mercado externo, na percentagem de 
83,5 %  - citado relatório.

6. A acção de fiscalização tributária levada a cabo à impugnante 
incidiu «com especial relevância sobre as relações comerciais com o 
fornecedor JOSÉ C. OLIVEIRA (QUÍMICA TÊXTIL), com sede na Rua 
João das Regras, 150 – 5º Esq./Traz – Porto, cont. nº (…) e ao exercício 
de 1989»  - citado relatório;

7. Nesse relatório da fiscalização consta, com interesse, o seguinte:
«4.1. Averiguações já efectuadas pelos Serviços de Fiscalização Tri-

butária do Porto.
Relatam os Serviços, nomeadamente no ponto 3.1.2. da informação 

remetida a esta Direcção de Finanças, que a firma JOSÉ C. OLIVEIRA 
(QUÍMICA TÊXTIL), fornecedora da DOMINGOS DE SOUSA & 
FILHOS, LDª, o seguinte:

· JOSÉ CASTRO OLIVEIRA – o facto das facturas e guias de re-
messa indicarem como actividade exercida a de produtos químicos e 
têxteis no 5º andar de um prédio concebido como área exclusivamente 
administrativa;

· o local de carga indicada nas facturas e guias de remessa não poder 
ter sido a da Rua João das Regras, nº 150 – Porto, pela inexistência 
nessa morada de qualquer armazém e uma vez que o exíguo escritório 
(ocupado tão só até ao 2º trimestre de 1989) se mostrava incapaz de 
comportar as toneladas de malha incluídas nas facturas;

· José de Castro Oliveira, procurado por funcionário da Administração 
Fiscal no início de 1989 abandona de imediato o escritório que utilizava 
na Rua João das Regras e torna -se incontactável a partir do Porto;

· apesar disso, interceptam -se a circular facturas como que emitidas 
a partir daquele local a após aquela data (em 1989 e 1990);

· admite -se que as instalações de Coina – Barreiro, como sendo o 
armazém sul, tenham sido uma espécie de base para alargar a frente da 
venda de papel falso.Esta convicção assenta no facto dessas instalações 
terem sido abandonadas há anos, como o puderam confirmar através 
de contacto telefónico com o senhorio, Joaquim Manuel Lameiras Ca-
lalau, que adiantou ter arrendado o estabelecimento para a actividade 
de confecção têxtil mas que ali só funcionou um pequeno comércio 
de linhas;

· a consulta ao sistema informático do IVA revela que não foi remetida 
ao Serviço de Administração do IVA qualquer declaração periódica, a 
prestar constas do imposto repercutido, ainda que se mostrasse enqua-
drado no regime normal de periodicidade trimestral;

· a única declaração de rendimentos apresentada, a mod. 3 da Contri-
buição Industrial do ano de 1988, remetida por correio para o 4º Bairro 
Fiscal do Porto, acusa um volume de vendas de 7.312.630$00 e de 
compras de 5.080.000$00, quando o valor de “vendas” por nós já de-
tectadas para esse exercício perfaz cerca de 43.000 contos, o que de si 
já é paradigmático;

· as vicissitudes cometidas em relação a documentos de anos tran-
sactos, como seja:

 - a utilização, em igual período de tempo, de diversas séries de factu-
ras, impressas em tipografias de Norte a Sul do país (Feijó, Rio Tinto, 
Porto, Seixal…);
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 - o desfazamento entre a numeração sequencial das facturas e as datas 
nelas contidas – (…)

· o comportamento de marginalidade fiscal de José de Castro Oliveira 
é acompanhada pelo relacionamento a rede de indivíduos promotores 
de empresas “táxi”, dirigidas para a promoção de fraude fiscal, como 
será o caso entre outras:

 - (…)
· Baptista e Magalhães, Ldª
(…)
4.2. Análise dos documentos.
4.2.1. – Citados no relatório dos serviços fiscais do Porto, solicitámos 

fotocópias frente e verso dos cheques nºs 3200356572 sobre o BTA, 
do valor de 5.310.930$00 e do nº 8934779477 s/o BESCL, do valor 
de 4.000.000$00.

Após a recolha, verificou -se:
 - o cheque s/ o BTA do valor de 5.310.930$00, o qual, por coincidên-

cia, tem o valor de 12 % sobre a base tributável total de 44.257.750$00 
respeitante às facturas que a seguir se indicam, foi utilizado na C.G.D. 
de V.N. Famalicão por Jorge Manuel de Magalhães. Este senhor é ao 
tempo sócio da “Baptista & Magalhães, Ldª”. Qual será o motivo que 
leva este senhor a movimentar tal cheque?

De realçar que as facturas e guias de remessa do fornecedor JOSÉ 
C. OLIVEIRA (QUÍMICA TÊXTIL) indicam no cabeçalho que é re-
presentante para o Sul das linhas/tintas SOLINTEX. Acontece que é a 
“Baptista & Magalhães, Ldª”. Que gira no mercado soba denominação 
SOLINTEX.

FACTURA nº VALOR IVA

375 10.900.800$00 1.853.136$00
380 10.890.000$00 1.851.300$00
392 13.649.350$00 2.320.389$00
398 8.817.600$00 1.498.992$00
TOTAL 44.257.750$00 7.523.817$00

Em Auto de Declarações, o senhor Domingos de Sousa, actual ad-
ministrador da empresa, diz -nos: “Os negócios de compra de fio bem 
como os respectivos pagamentos foram efectuados através de um sujeito 
residente na área do Porto, apelidado de “SOARES” e do qual não possui 
mais referências e desconhecendo o actual paradeiro do mesmo”.

Paradigmática a situação, no valor de 44.257.750$00, somente no 
pagamento das verbas de 5.310.930$00 e a de 4.000.000$00, e da qual 
a seguir falaremos, serem utilizados cheques.

Sobre tal, referiremos que as verbas restantes foram pagas através 
da Caixa, em numerário, havendo a frisar que para além dos salários 
mensais só estes pagamentos terão sido efectuados desta forma no ano 
de 1990, conforme se alcança das fotocópias do C/C que se juntam.

Quanto ao cheque de 4.000.000$00, da fotocópia fornecida pelo 
BESCL, que se junta, nenhuma conclusão se tira. No entanto e a solici-
tação nossa, a actual responsável pela contabilidade, contactou o banco 
no sentido de esclarecer tal situação.

A informação obtida é que a denominação “PINHEIRO” constante do 
verso deveria ser a de um ex -funcionário. Mais nada poderiam esclarecer, 
segundo nos foi frisado.

Assim, foi -nos impossível verificar por quem terá sido efectuado o 
levantamento ou em que conta terá sido depositado, situação que no 
mínimo consideramos de esquisita.

Ambos os cheques citados se encontravam movimentados em C/C 
“fornecedor” José C. Oliveira (Química Têxtil).

5. Pagamentos e Fornecedores.
Como já referimos, a quase totalidade dos fornecimentos, nomeada-

mente os avultados, e citamos mesmos superiores a 500.000$00, são 
pagos através de cheque.

A dilação temporal no caso presente é superior à normal.
Sendo o fornecedor “desconhecido” e as entregas efectuadas nos 

meses de Novembro e Dezembro de 1989, o total da quitação só se dá 
em Dezembro de 1990.

6. (…)
7. Conclusões e Propostas.
Em face das situações e factos relatados, julgo estarem reunidas 

provas para se poder afirmar que as facturas analisadas traduzem um 
negócio simulado (…)

IRC
Matéria Colectável………………………...............  43.833.806$00
Correcção dos Custos………...………....................  44.257.750$00
Lucro sugerido…………………………...............  88.091.556$00».

8. Dá -se aqui por reproduzido o teor das facturas emitidas pelo JOSÉ 
C. OLIVEIRA (QUÍMICA TÊXTIL), das guias de remessa e dos recibos 
que constam de fls. 29 a 48 destes autos.

III – A recorrente impugnou a liquidação adicional de IRC relativa 
ao exercício de 1989, efectuada na sequência de exame à sua escrita, e 
da qual resultou a não aceitação como custos do exercício o montante 
de várias facturas que a Administração considerou não corresponderem 
a operações efectivamente realizadas, constituindo custos simulados.

A sentença que apreciou a impugnação em primeiro grau de jurisdição 
entendeu que a AF não satisfizera o ónus da prova dos fundamentos das 
correcções efectuadas atenta a vacuidade e insuficiência dos indícios 
que suportavam a conclusão sobre a falsidade das facturas em questão 
e, em consequência, anulou a liquidação impugnada.

Dessa decisão recorreu a Fazenda Pública para o TCA, o qual, em face 
dos elementos constantes da fundamentação da liquidação em causa, 
vertidos no relatório da fiscalização e levados ao probatório, entendeu, 
por um lado, que a AF se encontrava legitimada a efectuar as correcções 
técnicas efectuadas e que suportam tal liquidação, isto é, a não considerar 
determinados custos contabilizados pela impugnante no pressuposto de 
que as respectivas facturas não titulavam operações efectivas e reais e, 
por outro, que a impugnante não logrou demonstrar através da prova 
produzida que as operações subjacentes às mencionadas facturas foram 
de facto efectuadas, comprovando os custos por si contabilizados, sendo 
certo que era sobre ela que impendia o ónus dessa prova.

Razão por que revogou a sentença recorrida e julgou improcedente 
a impugnação judicial deduzida.
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Do acórdão do TCA recorre agora para este STA a impugnante invo-
cando a contradição com decisões anteriores daquele tribunal e a violação 
do artigo 23.º do CIRC, face à indispensabilidade dos custos contro-
vertidos para a formação do rendimento, e do princípio constitucional 
da tributação das pessoas colectivas pelo seu lucro real, consagrado no 
artigo 104.º, n.º 2 da CRP.

Tendo em atenção que estamos perante um processo inicialmente 
julgado por um tribunal tributário de 1.ª instância, os poderes de cognição 
deste STA não abrangem a matéria de facto (artigo 21.º, n.º 4 do antigo 
ETAF, aqui aplicável), pois agindo como tribunal de revista apenas 
conhece de matéria de direito, estando impedido de alterar a matéria de 
facto fixada pelas instâncias, salvo – e não é o caso – se tiver ocorrido 
ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de 
prova (artigo 722.º, n.º 2 do CPC).

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

Alega a recorrente que não constando do acórdão recorrido que a sua 
contabilidade evidenciasse qualquer omissão ou inexactidão deveria a 
mesma presumir -se verdadeira.

Tal afirmação é correcta, e isso mesmo se afirma no acórdão, a me-
nos que se detectassem factos susceptíveis de abalar a presunção de 
veracidade das operações constantes da sua escrita e dos respectivos 
documentos de suporte.

E foi exactamente isso que sucedeu no caso em apreço, tendo a AF 
detectado indícios sérios e objectivos que traduziam uma probabilidade 
elevada de que determinadas facturas constantes da contabilidade da 
recorrente não titulavam operações reais.

Indícios esses que podem ser colhidos não só junto da contabilidade 
de quem arquivou e relevou contabilisticamente os documentos em causa 
como junto de elementos externos a essa contabilidade.

Não sendo correcta a alegação da recorrente que neste caso a fun-
damentação da AF se baseasse essencialmente nas características do 
emitente, pois do relatório da fiscalização levada a cabo à impugnante 
consta a enumeração de vários elementos que, conjugados com os que 
foram recolhidos sobre o emitente das facturas, permitiram à AF inferir, 
com um grau de probabilidade elevada, a simulação das operações subja-
centes às mencionadas facturas, elementos esses fortemente indiciadores 
de que as facturas não titulavam operações reais e, como tal, susceptíveis 
de abalar a presunção de veracidade das operações constantes da escrita 
da impugnante e dos respectivos documentos de suporte.

Factos esses que fundamentaram, pois, a actuação da AF, passando 
a partir daí a competir à impugnante demonstrar que as referidas ope-
rações foram, de facto, efectuadas, comprovando os custos por si con-
tabilizados.

O modo como o TCA apreciou a fundamentação da AF e repartiu nesta 
matéria o ónus da prova nenhum reparo nos merece, de resto seguindo 
o que a doutrina e a jurisprudência vêm afirmando.

Ora, sucede é que a impugnante não logrou provar que os custos por 
si contabilizados correspondiam, de facto, a operações reais e efecti-

vamente realizadas, de acordo com a valoração das provas produzidas 
feita pelo tribunal “a quo”, cujos juízos probatórios, pelas razões acima 
expendidas, não podem ser agora censurados.

E, tendo a AF desconsiderado tais custos, não haveria, assim, que 
averiguar se esses custos seriam ou não indispensáveis à formação dos 
proveitos por não corresponderem a operações reais efectuadas, sendo 
que só estas podem ser relevantes para aquela.

Daí que, a não consideração como custos dos valores constantes 
das citadas facturas, por estas não consubstanciarem operações reais e 
efectivas, não configure qualquer violação do artigo 23.º do CIRC, pois 
não provados determinados custos não poderiam os mesmos ser tidos 
em conta na fixação da matéria colectável.

E muito menos o princípio constitucional da tributação das pessoas 
colectivas pelo seu lucro real, cuja consagração se verifica, pelo contrá-
rio, pela desconsideração de custos fictícios ou simulados.

Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões das alegações de 
recurso.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50  %.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Administração nas empresas. Responsabilidade fiscal. Res-
ponsabilidade limitada. Recurso jurisdicional. Fundamento 
não atacado: recurso inconsequente.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 13.º do Código de Processo Tri-
butário, «os administradores, gerentes e outras pessoas 
que exerçam, ainda que somente de facto, funções de 
administração nas empresas e sociedades de respon-
sabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis 
em relação àquelas e solidariamente entre si por todas 
as contribuições e impostos relativos ao período de 
exercício do seu cargo (…)».

 II — E, para que possa efectivar -se a responsabilidade fis-
cal, ao abrigo do disposto no artigo 13.º do Código de 
Processo Tributário, das pessoas que exerçam funções 
de administração nas empresas, torna -se necessário, 
desde logo, que essas empresas estejam integradas no 
regime de responsabilidade limitada — o qual, eviden-
temente, não é o regime de responsabilidade próprio 
das «associações».
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 III — Em recurso jurisdicional, a conclusão de se tratar de «as-
sociações que funcionam como empresas» apresenta -se 
manifestamente inadequada à obtenção do provimento 
do recurso, quando, por não impugnado, se encontra 
definitivamente estabelecido um dos fundamentos da 
sentença recorrida, como aquele de que não resulta 
dos autos que o oponente «tenha tido qualquer cargo 
de direcção».

Processo n.º 1104/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António da Costa Rocha.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga, de 6 -10 -2005, que julgou procedente 
a presente oposição à execução fiscal apresentada por António da Costa 
Rocha, e em que é executada originária “Neves Futebol Clube” – cf. 
fls. 82 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 98 a 101.

1. O devedor originário “Neves Futebol Clube”, sendo uma associação 
constituída nos termos dos arts. 157° a 184° do Código Civil poderá 
com fundamento, designadamente na lei fiscal, ser qualificada como 
“empresa” nos termos e para os efeitos previstos no n.° 1 do art° 13° 
do Código de Processo Tributário (CPT).

2. Uma associação, com personalidade jurídica, pelo facto de ser 
sujeito passivo de relações jurídicas tributárias geradas por factos tribu-
tários/actividades exercidas sujeitos a impostos, designadamente a IRC 
e a IVA, como é o caso, goza de personalidade tributária.

3. Não sendo o devedor originário uma “sociedade de responsabili-
dade limitada”, não deixará, por isso, de ser havido, para efeitos fiscais 
e económicos como uma empresa, em sentido objectivo.

4. O termo “empresa”, inserto na norma contida no n° 1 do art° 13° 
do CPT, não permite uma identificação pura e automática com o tipo de 
sociedades de responsabilidade limitada, reduzindo o âmbito material 
de aplicação dessa norma apenas a estas sociedades.

5. O termo “empresa”, na economia da norma, ganha autonomia 
significante relativamente à forma jurídica das sociedades de respon-
sabilidade limitada.

6. Associações que funcionem como empresas, em função de acti-
vidades económicas que desenvolvam, que, como tais estão sujeitas a 
tributação, cabem no âmbito da aplicação do art.° 13°, n° 1 do CPT.

7. Os administradores de associações que funcionam como empresas, 
nos termos referidos, podem ser chamados à execução ao abrigo do 
regime de responsabilidade tributária, previsto nesse mesmo art°13°, 
n° 1, como é caso do ora oponente, parte legítima substantiva na exe-
cução fiscal.

8. Ao operar a douta sentença recorrida com uma inadequada in-
terpretação restritiva do n° 1 do art.° 13° do CPT  - desaplicando essa 
norma  - terá sido violada essa mesma norma, limitando o seu sentido 
e alcance.

Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta  
sentença recorrida ser revogada e a oposição ser julgada improcedente.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 116 e 117.
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da oposição 

deduzida no
processo de execução fiscal nº 2348 -97/103646.7 (SFViana do Cas-

telo)
FUNDAMENTAÇÃO
1. A decisão de procedência da oposição radicou em dois funda-

mentos:
 - a executada originária Neves Futebol Clube não é uma empresa 

nem uma sociedade de responsabilidade limitada, mas um clube des-
portivo

 - o oponente não exerceu qualquer cargo de direcção no clube.
Tendo a recorrente impugnado apenas o primeiro fundamento a de-

cisão deve subsistir com o segundo fundamento, na medida em que os 
efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem ser prejudicados 
pela decisão do recurso (art.684° nº 4 CPC/art. 2° al.e) CPPT)

2. Sem prescindir
No caso sub judicio é aplicável o regime de responsabilidade sub-

sidiária constante do art. 13° nº 1 CPT, em cuja vigência temporal se 
constituiram as dívidas exequendas -IVA e juros compensatórios 3° 
trimestre 1992 (art.2° DL nº 154/91, 23 Abril)

O devedor originário Neves Futebol Clube tem a natureza jurídica 
de associação de direito civil (arts.157° a 184° CCivil), distinguindo-
-se das empresas e sociedades por não ter por fim o lucro económico 
dos associados.

A melhor interpretação da expressão empresas constante do art. 13° 
nº 1 CPT limita o seu âmbito às empresas pertencentes a sociedade de 
responsabilidade limitada.

Doutrina qualificada sustenta que a norma constante do art. 13° CPT 
exclui expressamente da sua previsão as fundações e associações.

3. É inaplicável o regime de responsabilidade dos membros da direc-
ção dos clubes desportivos constante do art. 39.° Lei nº 67/97, 3 Abril, 
em observância do princípio tempus regit actus (art.12° nº1 CCivil).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
À cabeça, diremos do nosso entendimento de que, mormente a questão 

posta supra nas conclusões 6.ª e 7.ª, de saber se o caso dos autos cabe 
«no âmbito da aplicação do art.° 13.°, n.° 1 do CPT», assume natureza 
exclusivamente de direito, a dilucidar por meio de pura interpretação 
jurídica que não factual. No sentido de um enquadramento exclusiva-
mente de direito da situação evidencia -se também a posição do Mi-
nistério Público neste Tribunal, quando sintomaticamente afirma que 
«A melhor interpretação da expressão empresas constante do art. 13° 
nº 1 CPT limita o seu âmbito às empresas pertencentes a sociedade de 
responsabilidade limitada.».

E, assim, em face do teor das conclusões da alegação, bem como da 
posição do Ministério Público, a questão essencial que aqui se coloca é a 
de saber se o oponente, ora recorrido, pode, ou não, ser responsabilizado 
pelas dívidas tributárias em causa.
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Foi instaurada execução fiscal 2348 -97/103646.7 e apensos contra 

o Neves Futebol Clube, por dívidas provenientes de IRC e IVA; no valor 
total de € 183.975,40;

2. A execução veio a reverter contra o oponente, na qualidade de vogal 
da Direcção da executada originária, pelo facto desta não possuir bens 
suficientes para pagamento da divida, cfr. doc. de fls.44/49.

3. A reversão contra o oponente respeita à divida do ano de 1992, 
de IVA e juros compensatórios do 3.° trimestre, cfr. discriminação 
efectuada a fls. 10.

4. A citação do oponente foi efectuada por carta datada de 22 de 
Setembro de 2003, cfr.informação de fls. 11.

5. O oponente no ano de 1992, consta como vogal da Direcção do 
Neves Futebol Clube, cfr. doc. de fls.14/15.

2.2 “Associação” é uma pessoa colectiva de substrato pessoal que 
não tem fim lucrativo. Pode ter um fim desinteressado ou interessado, 
sendo este ideal ou económico não lucrativo. O Decreto -Lei n.º 594/74, 
de 7 de Novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 71/77, de 25 de Feve-
reiro, veio reconhecer o direito de livre associação. O regime jurídico 
das associações encontra -se consagrado nos artigos 167.º a 184.º do 
Código Civil.

O artigo 167.º do Código Civil (sobre o acto de constituição e estatu-
tos) preceitua que «o acto de constituição da associação especificará os 
bens ou serviços com que os associados concorrem para o património 
social, a denominação, fim e sede da pessoa colectiva, a forma do seu 
funcionamento, assim como a sua duração, quando associação se não 
constitua por tempo indeterminado» (n.º 1); e «os estatutos podem 
especificar ainda os direitos e obrigações dos associados, as condições 
da sua admissão, saída e exclusão, bem como os termos da extinção da 
pessoa colectiva e consequente devolução do seu património» (n.º 2).

O artigo 168.º do Código Civil (sob a epígrafe “forma e publici-
dade”) dispõe que o acto de constituição da associação, os estatutos e 
as suas alterações devem constar de escritura pública; e que o acto de 
constituição, os estatutos e as suas alterações não produzem efeitos em 
relação a terceiros, enquanto não forem publicados no “jornal oficial”, 
nos termos do n.º 2 do mesmo preceito.

O artigo 158.º do Código Civil, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro, dispõe que as associações 
constituídas por escritura pública, com as especificações referidas no 
artigo 167.º, gozam de personalidade jurídica. E às associações que não 
têm personalidade jurídica são aplicáveis as regras estabelecidas pelos 
seus associados e, supletivamente, as que a lei dispõe para as associações 
– artigo 195.º, n.º 1, do Código Civil.

Por outro lado, “empresa” – e conformemente aos termos do ar-
tigo 230.º do Código Comercial, e, em particular, aos termos do artigo 2.º 
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da 
Falência – é «toda a organização dos factores de produção destinada ao 
exercício de qualquer actividade agrícola, comercial ou industrial ou 
de prestação de serviços».

Toda a empresa, de resto, preenche uma função adrede, meramente 
ancilar da consecução dos fins próprios da pessoa colectiva a que serve, 
devendo, por isso, ser configurada, ou adaptada, na forma mais adequada 
à realização e prosseguimento do objecto social do ente colectivo de 
que é simples instrumento.

Pelo que o regime jurídico de responsabilidade das empresas há -se ser 
sempre o regime que for aplicável às pessoas singulares ou colectivas 
em que essas empresas se integrem.

Cf., a este propósito, entre outros autores, José de Oliveira Ascensão, 
Direito Comercial, vol. I, Institutos Gerais, Lisboa, 1998/99, pp. 137 
a 164.

Sob a epígrafe “Responsabilidade pessoal dos administradores, ge-
rentes e membros do conselho fiscal das sociedades de responsabilidade 
limitada”, o artigo 16.° do Código de Processo das Contribuições e 
Impostos, de 1963, apresenta a redacção seguinte (que constitui uma 
transcrição do artigo 1.º do Decreto n.º 17730, de 7 de Dezembro de 
1929).

Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outras dívidas 
ao Estado, que forem liquidadas ou impostas a empresas ou sociedades 
de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente responsá-
veis, pelo período da sua gerência, os respectivos administradores ou 
gerentes e ainda os membros do conselho fiscal nas sociedades em 
que o houver, se este expressamente sancionou o acto de que deriva a 
responsabilidade.

§ Único  - As pessoas referidas neste artigo poderão, ainda depois 
de finda a sua gerência, apresentar, em nome da sociedade, qualquer 
reclamação ou recurso relativamente às dividas da sua responsabilidade.

Esta norma foi tornada aplicável à falta de pagamento de contribui-
ções do regime geral de previdência pelo Decreto -Lei n.º 512/66 de 3 
de Julho e pelo Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 de Maio.

Por seu lado, o artigo 13.º do Código de Processo Tributário (com iní-
cio de vigência em 1 de Julho de 1991, conforme o artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, da respectiva aprovação), sob a epígrafe 
“Responsabilidade dos administradores ou gerentes das empresas e 
sociedades de responsabilidade limitada”, preceitua como segue.

1. Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda 
que somente de facto, funções de administração nas empresas e socie-
dades de responsabilidade limitada são subsidiariamente responsáveis 
em relação àquelas e solidariamente entre si por todas as contribuições 
e impostos relativos ao período de exercício do seu cargo, salvo se 
provarem que não foi por culpa sua que o património da empresa ou 
sociedade de responsabilidade limitada se tornou insuficiente para a 
satisfação dos créditos fiscais.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas, nas sociedades 
em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos deveres 
tributários das sociedades resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

No artigo 24.º da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 398/98 de 17 de Dezembro (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 
1999), sob a epígrafe “Responsabilidade dos corpos sociais e respon-
sáveis técnicos”, foi preceituado o seguinte.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que 
exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas 
sociedades, cooperativas e empresas públicas, são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
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casos, tiver sido por culpa sua que o património da sociedade se tornou 
insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros dos 
órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas sociedades em que 
os houver, desde que se demonstre que a violação dos deveres tributários 
destas resultou do incumprimento das suas funções de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se também aos 
técnicos oficiais de contas em caso de violação dolosa dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas conta-
bilísticas e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

A Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezembro (entrada «em vigor no dia 
1 de Janeiro de 2001, aplicando -se aos períodos de tributação que se 
iniciem a partir dessa data», segundo os próprios termos do n.º 2 do 
seu artigo 21.º) veio alterar a epígrafe, a alínea a) do n.° 1 e o n.° 2 do 
artigo 24.º da Lei Geral Tributária, que, sob a epígrafe “Responsabili-
dade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos”, passou 
a apresentar o seguinte teor.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou 
ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas 
colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos 
deveres tributários destas resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se também aos 
técnicos oficiais de contas em caso de violação dolosa dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas con-
tabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

Pela redacção do n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de 
Dezembro (entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, segundo o seu 
artigo 108.º) o artigo 24.º da Lei Geral Tributária, ainda sob a epígrafe 
de “Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis 
técnicos”, adquiriu por fim a forma seguinte.

1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 

ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou 
ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas 
colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos 
deveres tributários destas resultou do incumprimento das suas funções 
de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica -se aos técnicos 
oficiais de contas desde que se demonstre a violação dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas con-
tabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

A longa tradição legal de responsabilização dos administradores, di-
rectores e gerentes de sociedades de responsabilidade limitada (apenas), 
pelas dívidas fiscais das respectivas sociedades, foi rompida, no campo 
especificamente tributário, só em 1 de Janeiro de 2001, pela redacção do 
artigo 24.º da Lei Geral Tributária conforme à Lei n.º 30 -G/2000, de 29 
de Dezembro – ruptura que se manteve na redacção do artigo 24.º da Lei 
Geral Tributária dada pelo n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 
de Dezembro. E, assim, a partir de 1 de Janeiro de 2001 (data da entrada 
em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro) «os administradores, 
directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 
de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e 
entes fiscalmente equiparados» passaram a poder ser responsabilizados 
por dívidas fiscais originárias de tais entidades colectivas.

De outra banda, porém, em revogação do Decreto -Lei n.º 146/95, de 
21 de Junho, no Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril (entrado em vigor 
em 1 de Agosto de 1997, conforme o seu artigo 47.º, e alterado pela 
Lei n.º 107/97, de 16 de Setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 303/99, de 
6 de Agosto) encontra -se estatuído o regime jurídico das sociedades 
desportivas, preceituando -se no seu artigo 39.º o seguinte, sob a epígrafe 
“Regime de responsabilidade”.

1. Para efeitos do presente diploma, são considerados responsáveis 
pela gestão efectuada, relativamente às secções profissionais dos clubes 
desportivos referidos no artigo 37.º [que não optem por constituir socie-
dades desportivas], o presidente da direcção, o presidente do conselho 
fiscal ou o fiscal único, o director responsável pela área financeira e os 
directores encarregados da gestão daquelas secções profissionais.

2. Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, nos casos referidos nos 
artigos 24.º do Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, com a redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro, e 27.º -B, também, 
do Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, aditado pelo artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 140/95, de 14 de Junho, os membros da direcção dos 
clubes desportivos mencionados no número anterior são responsáveis, 
pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário 
ou às instituições de segurança social das quantias que, no respectivo 
período de gestão, deixaram de entregar para pagamento de impostos 
ou da segurança social.



406 407

3. Aos membros da direcção referidos no número anterior são apli-
cáveis os artigos 396.º a 398.º, bem como o artigo 519.º, do Código das 
Sociedades Comerciais, com as necessárias adaptações.

Como se vê, o regime de responsabilidade por dívidas de outrem 
decorrente do artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril – sobre-
modo quando nele se estabelece que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos (…) são responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, 
pelo pagamento ao credor tributário ou às instituições de segurança social 
das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar 
para pagamento de impostos ou da segurança social» –, constitui uma 
regra especial, e mais restritiva, em relação ao regime estabelecido no 
Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária.

Com efeito – se, pelo n.º 1 deste artigo 39.º, se responsabiliza, pela 
gestão profissional dos clubes, os presidentes da direcção e do conselho 
fiscal, o fiscal único, os directores da área financeira e encarregados da 
gestão das respectivas secções profissionais –, pelo n.º 2 deste mesmo 
artigo 39.º responsabiliza -se, «pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo 
pagamento ao credor tributário ou às instituições de segurança social 
das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entre-
gar para pagamento de impostos ou da segurança social», apenas «os 
membros da direcção dos clubes» – cf. a este respeito o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 25 -5 -2005, proferido 
no recurso n.º 255/05.

2.3 No caso sub judicio estão em causa dívidas originárias da “Ne-
ves Futebol Clube” provenientes de IVA (do 3.º trimestre) do ano de 
1992 – consoante se retira do que se assenta nos n.ºs 1., 2. e 3. do 
probatório.

[É bem provável que já se tenha dado a prescrição das obrigações 
exequendas em causa; mas para dizê -lo com segurança seria absoluta-
mente necessário consultar o processo executivo, que não está apenso 
– e, por isso, o Tribunal, por não dispor de elementos, não deve conhecer 
da questão, a qual, de resto, não vem sequer insinuada].

Do regime jurídico alistado supra no ponto 2.2, aquele que, ratione 
tempore, terá virtualidade de aplicar -se ao caso será o que se desprende 
do disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário (vigente 
desde 1 de Julho de 1991 até 31 de Dezembro de 1998). [Manifestamente 
não tem aplicação ao caso o Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril (entrado 
em vigor em 1 de Agosto de 1997), nem a Lei Geral Tributária (vigente 
desde 1 de Janeiro de 1999)].

Devemos dizer, desde já, que o oponente, ora recorrido, não poderia 
nunca ser responsabilizado pelas dívidas fiscais em questão, em face 
do regime que deflui do disposto no artigo 13.º do Código de Processo 
Tributário, porque se, por um lado, se assenta que tais dívidas são ori-
ginárias de “Neves Futebol Clube”, não se assenta, por outro, nem se 
prova, que esta entidade “Neves Futebol Clube” seja uma empresa ou 
uma sociedade de responsabilidade limitada. E, por isso, se afigura de 
todo improcedente o ataque que a Fazenda Pública recorrente neste ponto 
move à sentença recorrida. Com efeito, a Fazenda Pública defende, em 
teoria, que uma associação poderá ser «qualificada como “empresa” nos 
termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 13.º do Código de 
Processo Tributário». Mas o que é certo é que, de harmonia com a letra 
do dito artigo 13.º, tanto quanto as sociedades, também as empresas 
devem ser “de responsabilidade limitada” para que se torne efectiva a 
responsabilidade dos seus administradores ou gerentes pelas respectivas 

dívidas fiscais. E, evidentemente, não é este, “de responsabilidade limi-
tada”, o regime legal de responsabilidade das associações. E também 
não colhe a recorrente Fazenda Pública, ao dizer, com erudição aliás, 
que «o termo “empresa”, na economia da norma, ganha autonomia 
significante relativamente à forma jurídica das sociedades de responsa-
bilidade limitada» – pois o certo é que as empresas não têm um regime 
jurídico de responsabilidade por dívidas tributárias autónomo daquele 
que for o regime próprio das pessoas singulares ou colectivas que as 
mesmas empresas servem.

Para se ter decidido pela procedência da oposição à execução fiscal, 
a sentença recorrida afirmou essencialmente o seguinte.

Vigorava então o art° 13° do CPT, prescrevendo o seguinte: (...) Os 
administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam funções de 
administração nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada 
são subsidiariamente responsáveis em relação aquelas e solidariamente 
entre si por todas as contribuições e impostos relativos ao período de 
exercício do seu cargo (...)”.

Para que se verifique uma tal responsabilidade tem a doutrina e a 
jurisprudência defendido que se torna necessário como pressupostos da 
obrigação de responsabilidade, a existência de uma nomeação para qual-
quer um dos órgãos representativos da sociedade e o exercício efectivo 
desse cargo societário de representação da sociedade (gerência de facto) 
 - cfr. Alberto Xavier, Manual do Direito Fiscal, vol. I, Pág. 389 e entre 
outros, os acórdãos do STA, Rec. 022224 de 13.01.1999 e Rec. 022305 
de 25.06.98.

Ora, nestes autos está assente que as dívidas provêm da executada 
originária, NEVES FUTEBOL CLUBE, que tal como o nome indica, 
se trata de um Clube de Futebol.

Face à redacção do art° 13° do Código Processo Tributário e que acima 
se transcreveu, conclui -se que a responsabilidade subsidiária prevista 
no referido preceito, não se aplica aos membros da direcção dos clubes 
desportivos, uma vez que estes não são empresas, nem sociedades de 
responsabilidade limitada.

Para além disso, também o oponente não poderia ser objecto de re-
versão quanto às dívidas do Clube, uma vez que dos autos, não resulta 
que o mesmo tenha tido qualquer cargo de direcção no referido Clube.

Relativamente à época de 1992/1993, o único documento que existe 
é um oficio remetido pela Associação de Futebol de Viana do Castelo 
para a Federação Portuguesa de Futebol, que para efeitos de emissão 
de cartões de identificação, indica o oponente como vogal da Direcção.

Quer dizer: para se ter decidido pela procedência da oposição à execu-
ção fiscal, a sentença recorrida estribou -se, além do mais, no fundamento 
também essencial de que «o oponente não poderia ser objecto de reversão 
quanto às dívidas do Clube, uma vez que dos autos não resulta que o 
mesmo tenha tido qualquer cargo de direcção no referido Clube».

E – muito embora esta a asserção (a de o oponente não ter tido qual-
quer cargo na direcção) não se apresente inteiramente congruente com 
o que a mesma sentença deixou assente no ponto 5. do probatório, de 
que «O oponente no ano de 1992, consta como vogal da Direcção do 
Neves Futebol Clube» – o que é certo é que, como se vê das conclusões 
da alegação do recurso, a recorrente Fazenda Pública não põe em causa 
a sentença recorrida quanto ao fundamento, que a mesma também 
apresenta, de que, em relação ao oponente, ora recorrido, «dos autos 
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não resulta que o mesmo tenha tido qualquer cargo de direcção no 
referido Clube.».

E, se o recorrente não trata das questões decididas na sentença re-
corrida – diz Jorge Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário Anotado, 4.ª edição, 2003, na anotação 15. ao 
artigo 282.º –, «pode chegar -se a uma situação em que não seja possível 
conhecer -se do objecto do recurso», uma vez que «o Tribunal superior 
está impedido de tomar posição sobre elas, pois nesta matéria vale o 
princípio do dispositivo, nos termos do qual é o recorrente que delimita 
o âmbito do recurso através das conclusões das alegações».

Ora, é manifesto que este fundamento indicado, em que, também, se 
estribou a sentença recorrida para ter julgado procedente a oposição à 
execução fiscal (de não resultar dos autos que o oponente tenha tido 
qualquer cargo de direcção no referido Clube) não se apresenta impug-
nado no presente recurso.

Assim, uma tal questão (a de o oponente ter tido, ou não, qualquer 
cargo de direcção no referido Clube) não pode ser conhecida no presente 
recurso, pois que, apesar de na decisão recorrida haver sido objecto 
de julgamento, a mesma não se encontra incluída nas conclusões da 
alegação da ora recorrente Fazenda Pública.

E, ao contrário, em face da não impugnação de um dos fundamentos 
em que a sentença recorrida também se suporta e a que se arrima, essa 
questão deve ser considerada terminantemente julgada no Tribunal a 
quo.

Cf., neste sentido, entre muitos outros, e por mais recentes, os acór-
dãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 -11 -2006, 
e de 10 -1 -2007, proferidos respectivamente nos recursos n.º 967/06, e 
n.º 1219/06.

Aliás, é no mesmo sentido o entendimento do Ministério Público neste 
Tribunal, pois, em seu parecer transcrito acima no ponto 1.4, escreve 
que «Tendo a recorrente impugnado apenas o primeiro fundamento a 
decisão deve subsistir com o segundo fundamento, na medida em que os 
efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem ser prejudicados 
pela decisão do recurso (art. 684° nº 4 CPC/art. 2° al.e) CPPT)» [embora 
o fundamento da sentença recorrida não seja, como em tal parecer se 
diz, o de que «o oponente não exerceu qualquer cargo de direcção no 
clube», mas o de que (mais fundo) não teve «qualquer cargo de direcção 
no referido Clube»].

Pelo que, assim sendo, só nos resta concluir, e em resposta ao thema 
decidendum, que o oponente, ora recorrido, não pode ser responsabili-
zado pelas dívidas tributárias em causa.

Então havemos de assentar que, nos termos do artigo 13.º do Código 
de Processo Tributário, «os administradores, gerentes e outras pessoas 
que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas 
empresas e sociedades de responsabilidade limitada são subsidiaria-
mente responsáveis em relação àquelas e solidariamente entre si por 
todas as contribuições e impostos relativos ao período de exercício do 
seu cargo (…)».

E, para que possa efectivar -se a responsabilidade fiscal, ao abrigo do 
disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário, das pessoas 
que exerçam funções de administração nas empresas, torna -se neces-
sário, desde logo, que essas empresas estejam integradas no regime de 
responsabilidade limitada – o qual, evidentemente, não é o regime de 
responsabilidade próprio das “associações”.

Em recurso jurisdicional, a conclusão de se tratar de «associações que 
funcionam como empresas» apresenta -se manifestamente inadequada 
à obtenção do provimento do recurso, quando, por não impugnado, se 
encontra definitivamente estabelecido um dos fundamentos da sentença 
recorrida, como aquele de que não resulta dos autos que o oponente 
«tenha tido qualquer cargo de direcção».

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz (vencido. Considero o Tribunal incompe-
tente, face à alegação da recorrente nas conclusões 6 e 7, que a meu ver 
suscita questão de facto).

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Direito de retenção. 
Juros de mora. Arresto. Conversão em penhora. Efeitos.

Sumário:

 I — Não se transfere para o produto da venda do imóvel ob-
jecto da penhora o direito do arrestante ao seu crédito, 
se a conversão do arresto em penhora foi judicialmente 
decretada quando já estava cancelado o registo do ar-
resto e realizada a venda.

 II — Os juros de mora incidentes sobre o montante, igual ao 
sinal em dobro, da indemnização pelo incumprimento 
do contrato -promessa, gozam da mesma garantia de 
que beneficia aquela indemnização, sendo abrangidos 
pelo direito de retenção.

 III — O arresto não convertido em penhora confere ao arres-
tante preferência igual à que dá a penhora, na verifi-
cação e graduação de créditos por apenso a execução 
fiscal.

Processo n.º 1131/06 -30.
Recorrente: José Manuel Ferreira Gomes.
Recorridos: Fazenda Pública, Rosa Maria de Almeida Sobral, Caixa 

Geral de Depósitos, S. A., Ernesto Gonçalves Castilho, Maria Amélia 
Ferreira Castilho, Manuel Gonçalves Antunes e Maria Rosa Ferreira 
Ezequiel.

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES, residente no Funchal, 

recorre do acórdão de 20 de Junho de 2006 do Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul que confirmou a sentença da 1ª instância verificando 
e graduando os créditos reclamados em execução fiscal em que eram 
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exequente a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS e executados ER-
NESTO GONÇALVES CASTILHO, MARIA AMÉLIA FERREIRA 
CASTILHO, MANUEL GONÇALVES ANTUNES e MARIA ROSA 
FERREIRA EZEQUIEL, residente em Algés, Carnaxide, Oeiras.

Formula as seguintes conclusões:

«39.1.
O acórdão recorrido não levou à sua matéria de facto os cancelamen-

tos registrais havidos e constantes dos autos (Doc. fls. 300 e 299) quer 
da hipoteca da Caixa Geral de Depósitos no valor de 24.433.500$00 
quer da penhora a favor da Fazenda Nacional a beneficio da mesma 
Caixa no valor de 35.155.354$00, o que equivale a um remanescente de 
10.721.854$00, (fls. 467 e seg.) ao contrário da colocação na matéria de 
facto do cancelamento registral do arresto convertido em penhora face à 
indemnização do agravante no valor de 11.400.000$00, pelo que, com 
tal dualidade de critérios, violou o disposto nos arts. 3°A e 508°A, n° 1, 
al. e), 1ª parte, CPC e no art. 130, n° 1, da Constituição;

39.2.
Ao contrário do decidido no acórdão recorrido, o crédito do agravante, 

por incumprimento do seu contrato -promessa, no valor de 11.400.000$00 
não é um crédito comum, porque está garantido por arresto registado em 
18.09 posteriormente convertido em penhora por despacho de 31.05.95 e 
esta não podia ser levada a registo, porque tendo o imóvel sido vendido 
em hasta pública em 16.01.92 foi transferida para o produto da venda 
do respectivo imóvel, sendo o dinheiro um bem móvel, não podia no 
caso haver lugar a registo. Por outro lado, o mesmo acórdão não aplicou 
idênticas decisões aos cancelamentos registrais e iguais transferências 
da referida hipoteca da Caixa Geral de Depósitos e da mencionada 
penhora da Fazenda Nacional a beneficio da mesma Caixa, sendo certo 
que o M.mo Juiz na sentença de Rosa Sobral aplicou expressamente 
tal transferência (fls. 426 e seg.). Violou, pois, o acórdão recorrido os 
arts. 1º e 2° do Código do Registo Predial, os arts. 205° e 824°, nºs 2 e 
3, do Código Civil e o art. 13°, n° 1, da Constituição.

39.3.
Rosa Maria de Almeida Sobral deve ser graduada em 3º lugar (após 

os créditos por despesas de justiça e pela contribuição predial de 
1989) relativamente apenas ao seu direito ao sinal em dobro (ou seja, 
Esc. 5.700.000$00), pela indemnização do não cumprimento por parte 
dos executados do seu contrato -promessa, sobre o qual tinha direito de 
retenção, relativamente a 18 % do produto da venda do imóvel executado, 
havendo violação no douto acórdão recorrido do disposto no art. 755°, 
n° 1, al. f), combinado com os n°s 2, 3 e 4 do art. 442°, e no art. 561°, 
todos do Código Civil e do preceituado no art. 13°, n° 1, da Constituição, 
quando a tal crédito juntou os juros legais.

39.4.
A Caixa Geral de Depósitos deve ser graduada em 4° lugar quanto ao 

montante máximo de Esc. 24.333.000$00 de capital, juros de mora de 3 
anos e custas, face ao seu mútuo aos executados garantido por hipoteca 
registada, cancelada no registo predial mas transferida a garantia real do 

direito para o produto da venda do imóvel exequendo, havendo violação 
no douto acórdão recorrido do disposto nos arts. 693°, nºs 1 e 2, e 561° 
do Código Civil e no art. 13°, n° 1, da Constituição, no que se refere à 
preferência cumulativa de outros juros moratórios.

39.5.
O ora agravante José Manuel Ferreira Gomes deve ser graduado 

em 5° lugar quanto ao valor da indemnização de Esc. 11.400.000$00, 
correspondente ao dobro do seu sinal no respectivo contrato -promessa, 
relativamente ao qual tem penhora por conversão de arresto, sobre o 
produto total da venda do imóvel executado. O cancelamento do arresto 
processou -se por meios oficiosos e não prejudica a transferência da 
garantia real do direito, nos termos do art. 824°, nºs 2 e 3, do CC, e tal 
penhora não está sujeita a registo dado incidir sobre um bem móvel. Tal 
transferência da garantia real foi aplicada, com dualidade de critérios, 
ao direito de retenção de Rosa Sobral, à hipoteca da Caixa Geral de 
Depósitos e à penhora da Fazenda Nacional a favor da Caixa. A penhora 
do agravante retroage os seus efeitos à data do registo do arresto, ou 
seja a 18 de Setembro de 1987, por força do art. 822°, n° 2, do CC. 
Mostram -se, assim, violados os arts. 822°, nºs 1 e 2, 824°, nºs 2 e 3, 205° 
e 204°, todos do Código Civil, os arts. 1° e 2° do Código do Registo 
Predial bem como o art. 13°, n° 1, da Constituição, quando o acórdão 
recorrido retirou a tal crédito a sua garantia real, não o individualizou, 
não o reportou a 18.09.1987 e o preteriu a créditos por penhora posterior 
da Fazenda Nacional a beneficio da Caixa Geral de Depósitos e por juros 
legais moratórios desta Caixa e de Rosa Sobral sem garantia real.

39.6.
Em 6° lugar, há que graduar o direito de indemnização por juros de 

mora a favor da Caixa Geral de Depósitos, não incluídos na hipoteca 
referida supra sob o nº 39.4., garantido por penhora de 5 de Março 
de 1991, cancelada no registo predial, mas com a garantia real do di-
reito transferida para o produto da venda do imóvel, igualmente face 
ao art. 824º, n°s 2 e 3, CC, mas apenas no valor de 10.721.854$00 
(35.155.34$00 -24433.500$00). Mostram -se, pois, violados no acórdão 
recorrido os arts. 822°, n°s 1 e 2, e 824°, nºs 2 e 3, do Código Civil e 
o art. 13°, n° 1, da Constituição, uma vez que o n° 3 da al. b) da parte 
decisória do acórdão recorrido inclui na mesma prioridade do crédito 
garantido por hipoteca da Caixa transferida “os demais juros que foram 
peticionados pela exequente Caixa Geral de Depósitos”.

39.7.
Em 7° lugar, nos termos do art. 604°, n° 1, CC são de graduar pro-

porcionalmente o direito aos juros legais de mora no pagamento da 
indemnização de 11 400.000$00 ao agravante, contados desde 31 de 
Dezembro de 1987 até efectivo pagamento, o direito aos juros legais de 
mora ao pagamento da indemnização de 5.700.000$00 a Rosa Sobral 
iniciados a 23 de Setembro de 1994 até efectivo pagamento e o direito 
aos juros por mora no pagamento à Caixa Geral de Depósitos sobre o 
capital do mútuo no valor de 13.650.000$00, iniciados a 1 de Junho de 
1988 até efectivo pagamento, uma vez que o produto da venda do imóvel 
executado (62.500.000$00) não chega para a integral satisfação destes 
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créditos. Foram, assim, violados os arts. 822°, n° 5 1 e 2, 824°, nºs 2 e 
3, e 604°, n° 1, todos do Código Civil e o art. 13°, n° 1, da Constituição, 
uma vez que no acórdão recorrido não recebem tratamento unitário os 
juros moratórios da Rosa Sobral, da Caixa Geral de Depósitos e do 
agravante, destituídos de garantia real.

40.

Nestes termos e nos demais de Direito (...) deve dar -se provimento 
ao presente recurso:

a) revogando -se a douta sentença recorrida e
b) graduando -se os créditos pela ordem e nos termos referidos no 

número anterior».

1.2. Contra -alega a exequente Caixa Geral de Depósitos, S.A., defen-
dendo a manutenção do julgado, concluindo deste modo:

«1ª

O crédito reclamado por Rosa Maria Almeida Sobral emerge de 
indemnização por incumprimento de contrato de promessa de compra 
(sinal em dobro), arbitrada nos termos do art° 442° do CC.; frui de 
garantia real (direito de retenção), por força da alínea f) do n° 1 do art° 
755° do citado diploma legal. A questão de saber se a indemnização pelos 
juros legais vincendos desde a citação a que os Réus Ernesto Gonçalves 
Castilho e Manuel Gonçalves Antunes e respectivos cônjuges foram 
condenados a pagar à Autora, aqui reclamante, afigura -se -nos pertinente; 
contudo, a questão deveria ter sido colocada na acção declarativa em que 
veio a ser reconhecido tal direito, não o tendo sido e tendo a sentença 
ali proferida transitado em julgado, deve agora improceder o pedido 
formulado pelo agravante.

2ª

A contagem dos interesses vencidos na execução deve fazer -se até ao 
mês em que foi efectuada a venda do bem penhorado ou até ao depósito 
do preço e, tal venda ocorreu no dia 26/06/1991. Cfr. art°s. 341°, n° 7 do 
CPC e 262°, n° 8 do C.P.P.T. e art°. 53°, n° 4 do Cód. Custas Judiciais, 
aplicável por força do Art° 2° do Regulamento das Custas do Processo 
Tributário, aprovado pelo DL n° 29/98, de 11 de Fevereiro e, ainda, o 
Ac. do STJ, de 12/06/96, publicado no BMJ, n° 458, pág. 252. Ora,

3ª

Os executados, na sentença proferida na acção declarativa que lhes 
foi movida pela aqui reclamante Rosa Maria Almeida Sobral, foram 
condenados a pagar -lhe 5.700.000$00 acrescidos de juros legais desde 
a citação.

4ª

A citação ocorreu em 07/11/1991, muito para além da data da venda, 
a qual já havia ocorrido em 19/06/1991. Assim, na liquidação do julgado 
não poderão ser considerados os juros a que os Réus Ernesto Gonçalves 
Castilho, Manuel Gonçalves Antunes e seus cônjuges foram condenados 
a pagar a Rosa Maria Almeida Sobral.

5ª
Deve, contudo, ser dada nova redacção à graduação do crédito recla-

mado por Rosa Maria Almeida Sobral, fazendo dela constar que os juros 
de mora legais incidem sobre o montante reclamado de 5.700.000$00 
e são contados desde a citação, ou seja, 07/11/91, com limitação do 
prazo de 5 anos nos termos do art° 310° al. d) do CC.. O valor assim 
encontrado não pode exceder, no entanto, o montante de 11.250.000$00 
(62.500.000$00xl8/100).

6ª
Não existe utilidade e seria ilegal a cisão entre créditos e os seus 

acessórios e a interpretação dada pelo agravante ás normas que invoca 
em abono da sua argumentação é errónea já que os juros de mora são 
uma dívida acessória que vive na pendência da obrigação principal.

7ª
O arresto foi convertido em penhora em 31/05/95 mas esta conversão 

não foi registada, tendo ao invés sido cancelado em 03/06/92 o dito 
arresto conforme resulta de fls. 300. Ora, o arresto não vale por si, é 
necessário proceder à sua conversão em penhora e efectivar o registo 
da conversão por averbamento.

8ª
O agravante poderia, no momento próprio, ter impugnado o despacho 

que ordenou o seu cancelamento, não o tendo feito e não tendo logrado 
obter em tempo útil o averbamento do registo de conversão, terá o seu 
crédito de ser considerado comum.

9ª
Tratando -se de crédito comum, não podia o mesmo ser reclamado e 

graduado nos autos, por força do disposto nos art°s 865° nº 1 e 868°, 
nº 4 do CPC, graduação que se mantém, apenas, devido ao facto de não 
ter o mesmo sido impugnado na graduação efectuada em 1ª Instância, 
eventualmente, por falta de interesse na sua impugnação pelos demais 
credores.

l0ª
O arresto é uma mera providência cautelar destinada a conservar a 

garantia patrimonial, só dá preferência no pagamento por via da sua 
conversão em penhora e deve constar da certidão de direitos, ónus e 
encargos junta aos autos o averbamento da conversão. Não constando 
o mesmo como convertido da citada certidão de ónus não pode o titular 
do arresto intervir na execução de terceiro por não dispor de garantia 
real, bem decidiu, pois, o Acórdão recorrido ao manter a graduação 
do crédito reclamado pelo agravante em 4º e último lugar, uma que o 
mesmo não dispõe de garantias reais.

11ª
Não tendo sido violadas quaisquer normas legais deve o presente 

recurso improceder.
TERMOS EM QUE (...), NÃO DANDO PROVIMENTO AO RE-

CURSO E MANTENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO (...)».



414 415

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento, pelas razões invocadas 
nas contra -alegações, ao que acresce ser irrelevante a crítica que o 
recorrente faz ao modo como foi julgada a matéria de facto.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provado o seguinte:

«1)
Por dívida à CGD, foi instaurada execução fiscal n°5156/88 que correu 

termos inicialmente no 5° Juízo do Tribunal tributário de 1ª Instância 
de Lisboa, contra Ernesto Gonçalves Castilho, Maria Amélia Ferreira 
Castilho, Manuel Gonçalves Antunes e Maria Rosa Pereira Ezequiel;

2)
Em 28.6.91, na sequência da citação decorrente da convocatória de 

credores, alegando ter direito de retenção sobre o prédio urbano com-
posto por uma moradia designada por lote “D” e alegando não estar ainda 
munida de título exequível, Rosa Maria de Almeida Sobral requereu que 
a graduação de créditos relativamente a tal imóvel penhorado aguardasse 
que ela obtivesse na acção própria sentença exequível;

3)
Em 16.7.91, no requerimento de fls. 23, do presente incidente, reque-

reu a junção do duplicado da P.I. de uma acção com processo ordinário 
intentada no tribunal cível de Lisboa, onde pedia a condenação dos ali 
l°s e 2°s RR a pagarem lhe esc. 11.700.000$00, com juros legais, a de-
claração de que goza do direito de retenção sobre a moradia identificada, 
pelo crédito até àquela importância e a condenação de todos os ali RR 
a reconhecerem tais direitos;

4)
Em tal duplicado consta um carimbo de “recebido em 28.6.91”, tam-

bém com a indicação “Secretaria -Geral Comum de Lisboa”, carimbo 
esse subscrito com rubrica ilegível.

5)
Em 03/01/1995 Rosa Maria de Almeida Sobral, em cumprimento 

do ordenado no despacho judicial de 29/11/1994 juntou aos autos a 
certidão de fls 153, cujo teor aqui se dá por reproduzido, comprovativa 
da pendência da acção dita em c), com o n° 8166 do 8° Juízo Cível da 
Comarca de Lisboa, intentada contra: Ernesto Gonçalves Castilho e 
esposa Maria Amélia Ferreira Castilho; Manuel Gonçalves Antunes 
e esposa Maria Rosa Pereira Ezequiel; Caixa Geral de Depósitos e 
Credores desconhecidos.

6)
Em 02/12/1998 a mesma Rosa Maria obteve decisão na dita acção 

nº 8166, que a julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos: 
“julgo a acção parcialmente procedente por provada e consequente-
mente decido:

a) Condenar os 1° e 2° RR maridos a pagarem à A. a quantia de 
5.700.000$00 (cinco milhões e setecentos mil escudos), a título de 

indemnização por incumprimento do contrato promessa celebrado, 
constituindo esta na devolução do sinal em dobro.

b) Condenar as RR mulheres, a pagarem, solidariamente com os RR 
maridos até à quantia de 2.850.000$00 (dois milhões e oitocentos e 
cinquenta mil escudos), do total em que os maridos foram condenados 
em a).

c) Tudo acrescido de juros legais contados desde a citação.
d) Reconhecer à A. o direito de ser paga, preferencialmente aos 

demais credores, direito este nascido do seu direito de retenção sobre 
a fracção D, prometida vender, e pelo seu crédito acima reconhecido 
contra os promitentes vendedores 1° e 2° RR, e que por força do disposto 
no artigo 824° n° 3 do C.C. será exercido sobre a parte proporcional 
do produto da venda em hasta pública do prédio onde se edificou tal 
fracção, proporção essa que deverá ter em conta os valores venais das 
moradias A, B, C, D, E.” (Vide fls 415 a 427 dos autos)

7)
A sentença dita em 6) transitou em julgado em 17/12/1998 (vide 

certidão de fls. 414).

8)
Na execução fiscal de que os presentes autos são incidente foi penho-

rado, por auto de fls. 73 e datado de 01/03/1991, um terreno com a área 
de 985,85 m2, sito na Rua 7 de Junho em Leceia, que confronta a Sul com 
Estrada Nacional (Rua 7 de Junho), a Nascente com Estrada Nacional, a 
Poente com Américo F. Pedroso e a Norte com Maria C. Vitorino, onde 
se encontram em construção 5 moradias geminadas designadas por A, 
B, C, D e E, descrito na Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob 
o n° 19158 a fls. 97 do livro B -67, tendo a penhora sido registada em 
05/03/91, conforme certidão constante de fls. 297 ss dos autos.

9)
O imóvel penhorado mais as construções nele existentes foram ven-

didos, em 19/06/1991, por proposta em carta fechada, pelo montante de 
62.500.000$00 (vide fls. 139 do processo executivo fiscal.

10)
Sobre o imóvel penhorado e vendido impendiam os seguintes ónus, 

conforme certidão de fls. 110 a 113 do processo executivo fiscal:
a) Pela Ap. 13/200183, hipoteca voluntária a favor da Caixa Ge-

ral de Depósitos para garantia de empréstimo  - Valor: Capital — 
13.650.000$00; Juro anual até 25 %; Despesas  - 546.000$00; Montante 
máximo 24.433.500$00.

b) Pela Ap. 22/1 80987 — Arresto Provisório por dúvidas — Re-
querente: José Manuel Ferreira Gomes — Bairro Comendador Joa-
quim Matias, lote 51 — 70 C, em Paço de Arcos — Quantia Arrestada: 
11.400.000$00; Data: 200287.

c) Pela Ap. 03/091087 — Av. 1 - foram removidas as dúvidas relativas 
ao arresto dito em 10) b), mas posteriormente pela AP.09 datada de 
030692 foi averbado o seu cancelamento (vide fls. 300).
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d) Pela Ap. 07 datada de 050391 foi inscrita penhora a favor da 
exequente Fazenda Nacional, provisória por natureza, para garantia da 
quantia de 35.155.354$00.

e) A inscrição dita em 10) d) foi convertida em definitiva pela AP 81 
de 020491.

11)
A quantia exequenda deriva do crédito hipotecário da Caixa Geral 

de Depósitos e a execução foi instaurada, conforme requerido pela 
mesma Caixa pelo montante de 35.155.354$00 (sendo 13.650.000$00 
de capital e juros contados desde 16/02/84 a 31/05/88 no montante de 
21.505.354$00) vide requerimento de instauração de execução e rosto 
do processo executivo fiscal.

12)
Pela FAZENDA PÚBLICA, foram reclamadas as seguintes quan-

tias:
a)  - a quantia de 29.274$00, correspondente a dívida de Contribuição 

Autárquica do ano de 1989, posta à cobrança em 1990, acrescida de 
juros de mora, conforme certidão de fls. 5 vº e 129 dos autos, por parte 
dos executados.

b)  - a quantia de 29.274$00, correspondente a divida de Contribuição 
Autárquica do ano de 1989, posta à cobrança em 1990, acrescida de 
juros de mora, conforme certidão de fls. 5 vº e 129 dos autos, por parte 
dos executados.

Tais Contribuições Autárquicas dizem respeito aos prédios urbanos 
sitos em Barcarena, inscritos sob os artigos 1527 e 1606, fracção “A” 
e 1606 fracção “C”.

13)
Por JOSÉ MANUEL FERREIRA GOMES foi reclamada a quantia 

de 20.520.000$00, correspondente a indemnização por incumprimento 
de contrato promessa de compra e venda e juros de mora vencidos que 
liquida até 01/05/93, acrescida de juros de mora, à taxa legal e até integral 
pagamento, desde aquela data, sobre a quantia de 11.400.000$00, em 
cujo pagamento os executados foram condenados, conforme sentença 
condenatória transitada e certificada a fls. 61 a 69 dos autos.

O crédito reclamado é, até ao montante de 11.400.000$00, garantido 
por arresto, decretado por despacho cuja cópia certificada consta de 
fls. 183 e 184 dos autos, registado em 18/09/87, conforme certidão de 
fls. 297 ss dos autos, posteriormente convertido em penhora, por des-
pacho de 31/05/95 cuja cópia certificada consta de fls. 182 dos autos, 
facto que não foi levado a registo sendo que em 030692 foi averbado 
o seu cancelamento.

14)
Por ROSA MARIA DE ALMEIDA SOBRAL foi reclamada a quantia 

de 11.457.000$00, correspondente a indemnização por incumprimento 
de contrato promessa de compra e venda e juros de mora vencidos que 
liquida até 07/06/99, acrescida de juros de mora, à taxa legal e até integral 
pagamento, desde aquela data, sobre a quantia de 5.700.000$00, em 
cujo pagamento os executados foram condenados, conforme sentença 
condenatória transitada e certificada a fls. 225 a 238 dos autos, na qual 
lhe foi reconhecido, para garantia de tal crédito, o direito de retenção 
sobre o prédio urbano composto por moradia designada por lote “D”, 

constituída por cave, rés do chão e primeiro andar, que faz parte/do 
prédio descrito na lª secção da Conservatória do Registo Predial de 
Oeiras sob o n° 19158 a fls. 97 do livro B -67, a exercer sobre 18 % do 
produto da venda em hasta pública do mesmo prédio (conforme resulta 
da conjugação da parte decisória da dita sentença com os 7° e 8° factos, 
dados como provados na mesma sentença e com o teor da certidão de 
fls. 297 ss dos autos)».

3.1. A sentença ditada pela 1ª instância graduou os créditos reconhe-
cidos do modo que segue:

1°  - O reclamado pela Fazenda Publica (contribuição autárquica do 
ano de 1989 e respectivos juros de mora);

2°  - O reclamado por Rosa Maria de Almeida Sobral;
3°  - O exequendo;
4°  - O reclamado por José Manuel Ferreira Gomes.
Este último interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo, 

que lhe deu parcial razão, em consequência do que a graduação passou 
a ser como segue:

1°  - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública de contribuição 
autárquica do ano de 1989 e respectivos juros de mora;

2°  - O crédito reclamado por Rosa Maria de Almeida Sobral no 
montante de 5.700.000$00 acrescido de 5 anos de juros nos termos 
do art.° 310° al. d) do CC, não podendo o valor encontrado exceder 
11.230.000$00;

3°  - O crédito exequendo, no montante de 13.650.000$00, acrescido 
de juros de mora com a limitação de três anos à taxa constante do registo 
hipotecário, com o montante máximo de 24.433.500$00 por referência, 
pois não pode o capital e os juros exceder o que consta dos registos 
hipotecários. Os demais juros que foram peticionados pela exequente 
Caixa Geral de Depósitos são de conceder pois têm a garantia da penhora.

4°  - O crédito reclamado por José Manuel Ferreira Gomes.
Ainda inconformado, recorre para este Supremo Tribunal Adminis-

trativo José Manuel Ferreira Gomes, pretendendo, além do mais, que 
houve erro na graduação dos «(…) créditos de Rosa Maria de Almeida 
Sobral e da Caixa Geral de Depósitos e ambos os créditos reclamados 
por José Manuel Ferreira Gomes (…) nomeadamente tomando como 
crédito comum o direito deste ao capital da indemnização por incum-
primento do seu contrato, garantido por conversão do seu arresto em 
penhora (…)».

Defende que o acórdão recorrido, apesar de ter limitado o crédito 
da reclamante Rosa Maria de Almeida Sobral e distinguido o crédito 
da Caixa Geral de Depósitos decorrente do incumprimento do mútuo 
acrescido de juros de mora de 3 anos, previstos em anterior registo 
hipotecário, do crédito da mesma Caixa aos demais juros peticionados 
garantidos por penhora, graduou erradamente esses mesmos créditos 
e, ainda, os seus, nomeadamente tomando como crédito comum o seu 
direito ao capital da indemnização por incumprimento do contrato, 
garantido por conversão do arresto em penhora.

Propõe, em consequência, esta graduação de créditos:
1°  - despesas de justiça feitas directamente no interesse comum dos 

credores;
2°  - contribuição predial de 1989;
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3°  - direito à indemnização por incumprimento do contrato -promessa 
(sinal em dobro) no valor de 5.700.000$00 de Rosa Maria de Almeida 
Sobral, por direito de retenção:

4°  - direito de indemnização por incumprimento do mútuo da Caixa 
Geral de Depósitos, no máximo de 24.433.500$00 de capital, juros de 
mora de 3 anos e custas, por transferência da hipoteca para o produto 
da venda;

5º  - direito de penhora por conversão de arresto a seu favor, no valor 
de 11.400.000$00, respeitante ao capital da indemnização por incum-
primento, igualmente por força da transferência da hipoteca para o 
produto da venda;

6º  - direito de indemnização por juros de mora para além dos três 
anos iniciais a favor da Caixa Geral de Depósitos, garantido por pe-
nhora e transferido para o produto da venda do imóvel, no valor de 
10.321.854$00 (35.155.354$00 -24.433.500$00);

7°  - na proporção, o seu direito a juros de mora no pagamento da in-
demnização devida pela sentença de 21 de Dezembro de 1990, com início 
em 31 de Dezembro de 1987; o direito a juros por mora no pagamento à 
Caixa Geral de Depósitos para além do referido nos números 4° e 6°; e o 
direito a juros de mora de Rosa Maria de Almeida Sobral face à sentença 
de 2 de Dezembro de 1998, iniciados a 23 de Setembro de 1994.

3.2. Propugna o recorrente por que, em primeiro lugar, devem ficar 
os créditos por despesas de justiça, a que a graduação discutida não se 
refere. Em consequência, todos os créditos graduados desceriam para 
a posição imediatamente inferior.

Mas não se vê a pertinência desta questão, já que não foram reclama-
dos nem admitidos quaisquer créditos desta natureza.

Por outro lado, os correspondentes às despesas de justiça feitas para 
conservar e liquidar os bens em benefício de todos os credores são pagos 
com precipuidade, de acordo com o disposto no artigo 455º do Código 
de Processo Civil, não sendo, por isso, necessária a sua graduação em 
confronto com os créditos reclamados.

Daí que não haja que alterar a graduação relativa dos créditos, devendo 
manter -se a ordem por que vêm graduados.

3.3. Na conclusão 39.1. o recorrente reclama a dualidade de critério 
do acórdão impugnado, ao ter levado à matéria de facto que deu como 
provada o cancelamento de alguns dos registos prediais e não o ter feito 
relativamente a todos.

Trata -se de questão sem relevância prática, uma vez que há nos au-
tos certidão dos registos prediais incidentes sobre o imóvel em causa, 
pelo que este Tribunal, embora agindo como de revista, pode atender 
ao integral conteúdo de tal certidão, aliás, referida no seu todo pelo 
Tribunal recorrido.

3.4. Vejamos, agora, o crédito que foi reclamado por Rosa Maria de 
Almeida Sobral, e que o acórdão graduou em segundo lugar.

O recorrente discute este posicionamento, defendendo que me-
rece, antes, o terceiro lugar, pela razão vista e afastada no antecedente 
ponto 3.2.

E entende que o crédito deve limitar -se a 5.700.000$00, correspon-
dentes ao sinal em dobro, sem juros.

Sobre este crédito vem estabelecido, em sede de matéria de facto, que 
a reclamante obteve sentença em que os «1° e 2° RR maridos» foram 
condenados a pagar -lhe 5.700.000$00 «a título de indemnização por 
incumprimento do contrato promessa celebrado, constituindo esta na de-

volução do sinal em dobro»; «as RR mulheres, a pagarem, solidariamente 
com os RR maridos até à quantia de 2.850.000$00 (…) do total em que 
os maridos foram condenados em a)». «Tudo acrescido de juros legais 
contados desde a citação». Mais reconheceu a sentença á reclamante «o 
direito de ser paga, preferencialmente aos demais credores, direito este 
nascido do seu direito de retenção sobre a fracção D, prometida vender, 
e pelo seu crédito acima reconhecido contra os promitentes vendedores 
1° e 2° RR, e que por força do disposto no artigo 824° n° 3 do C.C. será 
exercido sobre a parte proporcional do produto da venda em hasta pública 
do prédio onde se edificou tal fracção, proporção essa que deverá ter 
em conta os valores venais das moradias A, B, C, D, E.».

O recorrente pretende que não sejam considerados os juros legais, 
que não gozam de direito de retenção, sob pena de ofensa «do disposto 
no art. 755°, n° 1, al. f), combinado com os n°s 2, 3 e 4 do art. 442°, e 
no art. 561°, todos do Código Civil e do preceituado no art. 13°, n° 1, 
da Constituição».

Como aponta a Caixa Geral de Depósitos, o título exequível de que 
dispõe a reclamante Rosa Maria de Almeida Sobral é constituído por 
uma decisão judicial transitada em julgado, e que essa decisão incluiu 
os «juros legais contados desde a citação». Sendo esse o título que serve 
de base à reclamação (artigo 865º nº 3 do Código de Processo Civil), 
dir -se -á que é de acordo com ele que o crédito deve ser atendido. Ao que 
acresce que a reclamação não foi impugnada (ainda que só limitadamente 
o pudesse ser – vd. o artigo 866º nº 4 do Código de Processo Civil), o 
que imporia o reconhecimento do crédito (artigo 868º nº 4 do mesmo 
diploma) e a sua graduação no lugar que lhe compete.

O direito real de garantia de que dispõe esta reclamante e lhe permite 
reclamar o pagamento do seu crédito é o direito de retenção (artigo 865º 
do Código de Processo Civil). Diz o recorrente que o direito de retenção 
não inclui juros de mora, garantindo, apenas, a restituição do sinal em 
dobro (artigo 442º nºs 2, 3 e 4 do Código Civil).

Mas acontece que ao titular do direito de retenção são atribuídos os 
mesmos direitos do credor pignoratício, se o direito recair sobre móveis 
(artigo 658º do Código Civil), ou do credor hipotecário, se a retenção for 
sobre imóvel (artigo 759º do Código Civil). Deste modo, abrangendo a 
garantia do credor pignoratício e do hipotecário os juros (artigos 693º 
e 734º do Código Civil), também o direito de retenção os abrange. E 
se, relativamente ao artigo 734º, é discutido na doutrina que ele inclua 
os juros de mora, na medida em que são direitos acessórios do crédito 
sobre os quais a norma nada estabelece, já quanto ao artigo 693º parece 
não se legitimar a mesma restrição, porquanto o seu nº 1 contempla, 
expressamente, os «acessórios do crédito». E este artigo 693º é o que 
interessa ao nosso caso, já que se trata de um direito de retenção incidente 
sobre imóvel, razão por que o regime aplicável é o da hipoteca.

Daí que propendamos para que a garantia real de que dispõe esta 
reclamante inclui os juros de mora, enquanto acessórios do seu direito 
à indemnização pelo incumprimento do contrato -promessa, consubs-
tanciada na restituição do dobro do sinal prestado.

De resto, a sentença que serve de título exequível não parece ter 
distinguido, nas várias alíneas da condenação, entre a indemnização 
pelo incumprimento do contrato, em sentido estrito, equivalente a 
5.700.000$00 (quantia igual ao dobro do sinal) e os juros, que terá 
incluído nessa indemnização, ao acrescentar «tudo acrescido de juros 
legais», e que, também por isto, gozam de direito de retenção. Como 
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se diz no acórdão recorrido, «o valor que lhe foi atribuído por sentença 
transitada do 8º Juízo Cível da Comarca de Lisboa, a título de indemni-
zação foi apenas de 5.700.000$00 acrescido de juros legais».

Quanto ao limite deste crédito, quer o recorrente vê -lo fi-
xado em 12.250.000$00, enquanto que o acórdão apôs o limite de 
12.230.000$00.

É patente que, neste segmento, a decisão recorrida não é desfavorável 
ao recorrente, pois que se trata da fixação de um limite, porventura 
inferior ao devido, a um crédito que concorre com o seu ao produto 
da venda.

O agora recorrente não ficou, neste ponto, vencido, nem a decisão 
recorrida é susceptível de lhe causar directo e efectivo prejuízo.

Assim, falta -lhe legitimidade para recorrer – cfr. o artigo 680º do 
Código de Processo Civil  -, pelo que, quanto a este ponto, se não toma 
conhecimento do recurso.

3.5. No que respeita ao crédito do recorrente, foi ele graduado em 
4º lugar, nos seguintes termos: «O crédito reclamado por José Manuel 
Ferreira Gomes».

Na conclusão 39.5. defende o recorrente que este seu crédito (de 
11.400.000$00, correspondente à indemnização por incumprimento), 
deve ser graduado em 5º lugar.

Este 5º lugar corresponde ao 4º da graduação efectuada pelo acórdão 
recorrido, já que o recorrente pretende, como se viu no antecedente 
ponto 3.2., que em 1º lugar fiquem os créditos por despesas de justiça. 
O recorrente insurge -se, ainda na mesma conclusão 39.5., contra a pre-
terição do seu crédito relativamente «a créditos por penhora posterior 
da Fazenda Nacional a beneficio da Caixa Geral de Depósitos e por 
juros legais moratórios desta Caixa e de Rosa Sobral sem garantia real».

Mais diz o recorrente que os registos dos ónus reais impendentes 
sobre o prédio vendido na execução foram oficiosamente cancelados 
por força do disposto no artigo 824º do Código Civil, transferindo -se os 
direitos de terceiros para o produto da respectiva venda, aliás, tal como 
aconteceu, também, com a hipoteca e a penhora.

E, sendo o produto da venda constituído por dinheiro, a garantia não 
carece de registo para valer.

Só que as situações que o recorrente pretende aproximar não são 
iguais.

Uma coisa é a conversão do arresto em penhora, outra a transferência 
dos direitos reais de garantia da coisa penhorada para o produto da sua 
venda.

Os registos da hipoteca, do arresto e da penhora foram cancelados 
em resultado da venda do imóvel que oneravam. O registo da penhora 
a favor do recorrente não foi cancelado nem podia tê -lo sido, uma vez 
que não houve registo da conversão do arresto em penhora.

Quando o arresto foi convertido em penhora já o respectivo registo 
havia sido cancelado e o imóvel vendido. Assim, nem o arresto sobre o 
imóvel podia converter -se em penhora do mesmo imóvel, que incidiria 
sobre um bem que não só já então não era do executado como fora 
transmitido a outrem livre de ónus e encargos, por força do artigo 824º 
do Código Civil, nem o direito do reclamante conferido pelo arresto se 
podia transferir do imóvel para o produto da sua venda.

Entendemos, por esta razão, que o recorrente não beneficia senão dos 
efeitos do arresto não convertido em penhora.

No demais, a discordância do recorrente enraíza -se, portanto, na an-
terioridade do registo do seu arresto relativamente ao registo da penhora 
promovida pela Caixa Geral de Depósitos, e sua consequência quanto 
ao posicionamento relativo do seu crédito e do da Caixa, este na parte 
não abrangida pela hipoteca.

Não é controvertido que o arresto e a penhora são dois institutos 
diferentes, apesar de próximos. Um e outro produzem os efeitos que 
a lei lhes atribui.

Donde se retira que quando o arresto é convertido em penhora deixa de 
interessar saber quais são os efeitos do arresto. A partir da conversão em 
penhora já não há arresto, mas penhora. Os efeitos do arresto convertido 
em penhora são, consequentemente, os da penhora. Com a vantagem, 
para o arrestante, da sua retroacção ao momento do arresto. Nem de 
outro modo se compreenderia, pois se não houvesse a falada retroacção 
o arrestante sairia prejudicado com a conversão em penhora: esta, sendo 
necessariamente posterior, colocá -lo -ia em desvantagem absoluta (face 
à sua anterior preferência) e relativa (perante os demais credores).

Assim, quando a lei indica quais são os efeitos do arresto, não está 
a referir -se aos do que já foi convertido em penhora – estes são já da 
penhora, e não do arresto – mas aos do arresto não convertido em 
penhora.

Esta será a razão por que boa parte da mais moderna doutrina con-
sidera que o credor arrestante, mesmo sem conversão do arresto em 
penhora, tem preferência no pagamento do seu crédito pelas forças do 
bem arrestado. É o caso de SALVADOR DA COSTA, in O CONCURSO 
DE CREDORES, pág. 10: «o arresto consubstancia -se em garantia real, 
ainda que não haja sido convertido em penhora». Também é peremp-
tório, no mesmo sentido (hoje, face à redacção dos artigos 622º nº 2 
e 822º nº 1 do Código Civil; era diversa a anterior posição do Autor, 
como, aliás, noticia Salvador da Costa na obra e local citados) ARTUR 
ANSELMO DE CASTRO, in A ACÇÃO EXECUTIVA SINGULAR, 
COMUM E ESPECIAL, 3ª edição, pág. 78. Concordantemente, pode 
ver -se ANTUNES VARELA, DAS OBRIGAÇÕES EM GERAL, 7ª 
edição, pág. 469, nota 1. O que, tudo, está na linha do ensino de MÁRIO 
JÚLIO DE ALMEIDA COSTA no DIREITO DAS OBRIGAÇÕES, 7ª 
edição, pág. 780: o arresto «é um procedimento cautelar que antecipa os 
efeitos da penhora» e que, «nesta medida, não tem existência autónoma. 
São -lhe extensivas, na parte aplicável, as regras da penhora».

Integram esta corrente doutrinária, se bem os interpretamos, ou-
tros prestigiados Autores, como ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA E 
MENEZES CORDEIRO, JOSÉ LEBRE DE FREITAS e AMÂNCIO 
FERREIRA.

É verdade que não deixam de se ouvir vozes dissonantes, entre as 
quais as não menos influentes de MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, 
que escreve a pág. 236 da ACÇÃO EXECUTIVA SINGULAR que o 
arresto «só através da sua conversão em penhora (…) atribui ao exe-
quente o direito de preferência (…)», pois, antes disso, «não atribui 
qualquer preferência no pagamento». E MIGUEL LUCAS PIRES, em 
DOS PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS: REGIME JURÍDICO E SUA 
INFLUÊNCIA NO CONCURSO DE CREDORES, pág. 143.

Propendemos, porém, para o entendimento que se nos apresenta, 
contemporaneamente, maioritário. Isto porque o artigo 622º do Código 
Civil, ao atribuir ao arresto, «na parte aplicável, os demais efeitos da 
penhora», não pode estar a referir -se senão ao arresto antes de convertido 
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em penhora; já que, após tal conversão, deixa de ter cabimento falar 
nos efeitos do arresto, para só importarem os da penhora. E porque o 
artigo 822º nº 1 do mesmo diploma confere ao exequente «o direito de 
ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia 
real anterior». Ao exequente e, acrescentamos nós, ao arrestante, por 
força da equiparação do artigo 622º.

A lei não hierarquiza o arresto e a penhora, não define os contornos 
daquele como garantia menor relativamente à penhora. Ambos conferem 
a mesma preferência, qualquer deles cedendo perante direitos reais de 
garantia anteriores.

Nem o artigo 846º do Código de Processo Civil, ao mandar converter, 
oficiosamente, o arresto em penhora, está a condicionar a produção dos 
seus efeitos a essa conversão, eliminando -os na sua falta, mas só dis-
pensar a diligência formal da penhora quando o bem já esteja arrestado, 
substituindo a forma do artigo 838º por um despacho do juiz.

Ora, no caso, o arresto obtido pelo recorrente é anterior à penhora, e 
foi levado ao registo antes dela.

Como assim, o arrestante prefere ao exequente enquanto tal, ou seja, 
na parte em que o crédito deste se não acha garantido pela anterior 
hipoteca.

Procede, nesta medida, a conclusão 39.5. das conclusões do recor-
rente.

3.6. Quanto ao crédito da Caixa Geral de Depósitos, viu -se já que 
o aresto recorrido o graduou em terceiro lugar, nos seguintes termos:

«O crédito exequendo, no montante de 13.650.000$00, acrescido de 
juros de mora com a limitação de três anos à taxa constante do registo 
hipotecário, com o montante máximo de 24.433.500$00 por referência, 
pois não pode o capital e os juros exceder o que consta dos registos hipo-
tecários. Os demais juros que foram peticionados pela exequente Caixa 
Geral de Depósitos são de conceder pois têm a garantia da penhora».

Pretende o recorrente que apenas o crédito de 24.433.500$00 goza 
de preferência sobre o seu «direito de penhora (…) por conversão do 
arresto sobre todo o imóvel (…) transferido (…) para o mesmo produto 
da venda».

Assenta esta pretensão do recorrente no entendimento, que no pre-
sente recurso defende e sobre o qual já nos debruçámos, segundo o qual 
o arresto que promoveu foi convertido em penhora e o seu direito se 
transferiu para o valor da venda, retroagindo os efeitos à data do arresto.

Já se viu, no antecedente ponto 3.4., que o crédito do recorrente 
prefere ao da Caixa Geral de Depósitos, na parte em que este não está 
garantido por hipoteca.

Nesta medida, procede, consequentemente, a conclusão 39.4.: no que 
excede o montante máximo de 24.433.500$00, garantido por hipoteca, o 
crédito exequendo só pode ser pago depois do recorrente, por a penhora 
que o abriga ter sido efectuada e registada depois do arresto.

3.7. Discute, ainda, o modo como foram graduados os juros de mora, 
quer os relativos ao seu crédito, quer aos dos também reclamantes Rosa 
Maria de Almeida Sobral e Caixa Geral de Depósitos.

É ponto sobre o qual, para além do que já se disse, nenhum reparo 
há a fazer ao acórdão criticado, no qual se pode ler:

«(…) importa rejeitar todas as afirmações sobre a utilidade da cisão 
entre os créditos e os seus acessórios, pois nada autoriza tal interpretação 
já que os juros de mora são uma dívida acessória que vive na pendência 
da dívida principal. Os créditos de juros de mora fruem dos mesmos 

privilégios das dívidas sobre que incidem, com a limitação temporal 
a 3 anos para o caso dos créditos hipotecários (artº. 693°, 2 do CC), 
de dois anos para os créditos com privilégio creditório (art° 734° do 
CC) e cinco anos para os demais créditos ainda que com garantia real 
(art° 310° al. d) do CC)».

Este é, na verdade o regime legal aplicável ao caso; e, tendo o aresto 
em crise graduado os créditos conforme haviam sido admitidos, e 
adequado correctamente esse regime aos juros, nada há, no ponto, a 
alterar.

Na verdade, a pretensão do recorrente assenta na distinção entre os 
créditos em si mesmos e os atinentes juros de mora. Tal distinção não 
se nos afigura conforme à lei, que os encara como acessórios do cré-
dito e lhes atribui a mesma garantia. Não há, por isso, que separar, na 
graduação, os créditos dos seus respectivos juros de mora.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo parcial provimento ao recurso, revogar, em parte, o acórdão 
impugnado, graduando os créditos do modo seguinte:

1º  - o reclamado pela Fazenda Pública de contribuição autárquica do 
ano de 1989 e respectivos juros de mora;

2°  - o reclamado por Rosa Maria de Almeida Sobral no montante de 
5.700.000$00 acrescido de 5 anos de juros nos termos do art.° 310° al. d) 
do CC, não podendo o valor encontrado exceder 11.230.000$00;

3°  - o exequendo, no montante de 13.650.000$00, acrescido de juros 
de mora com a limitação de três anos à taxa constante do registo hipo-
tecário, com o montante máximo de 24.433.500$00;

4°  - o reclamado por José Manuel Ferreira Gomes.
5º  - os juros remanescentes peticionados pela exequente Caixa Geral 

de Depósitos.
Custas a cargo do recorrente e da Caixa Geral de Depósitos, na pro-

porção dos respectivos decaimentos, fixando -se a procuradoria em 60 %.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade concreta da liquida-
ção da dívida exequenda. Convolação para impugnação 
judicial.

Sumário:

 I — A oposição à execução fiscal tem como fundamentos os 
taxativamente indicados no artigo 204.º do CPPT.

 II — A legalidade, em concreto, da dívida exequenda não 
pode, em princípio, ser apreciada em sede de oposição 
à execução fiscal, mas, antes, em impugnação judicial 
da liquidação.
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 III — Não é possível a convolação da oposição à execução 
fiscal em impugnação judicial se o oponente havia já 
deduzido esta, tendo por objecto as liquidações que 
constituem a dívida exequenda.

 IV — Tal convolação não deixaria de ser um acto inútil, o que 
é proibido por lei (cf. artigo 137.º do CPC).

Processo n.º 1166/06 -30.
Recorrente: Aerocor — Produtos de Cortiça, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Aerocor – Produtos de Cortiça, Lda  -, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa 2 (Loures) que julgou improcedente a oposição que 
deduziu à execução fiscal para cobrança de IVA, relativo ao ano de 2000, 
no valor global de € 125.513,38, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1. Por sentença de 21 de Setembro de 2006, foi julgada improcedente 
a oposição a execução fiscal deduzida pelo recorrente com a motivação 
de que os factos alegados não se podem subsumir em nenhum dos 
fundamentos previstos no artigo 204° do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

2. O Tribunal de que se recorre equivocou -se ao decidir que, com 
os factos alegados, se pretende discutir a legalidade concreta da liqui-
dação, pois o que se discute no âmbito do processo da oposição fiscal 
deduzida é anterior ao próprio momento da liquidação e da sua ou não 
legalidade.

3. Na oposição à execução discute -se a inexistência da divida exe-
quenda, com a consequente extinção da execução fiscal por falta de 
pressupostos da execução, devido à inexistência da dívida que depois, 
gera consequentemente e inexistência de título executivo válido.

4. Discute -se a legalidade de um processo de execução fiscal que tem 
na sua base uma decisão administrativa dos Serviços fiscais que decidiu 
administrativamente julgar simuladas e falsificadas vendas por facturas 
falsas, quando os próprios Serviços fiscais dão como certos e correctos 
a correspondência física das existências compradas com as que constam 
das próprias facturas que titulam tais compras.

5. Discute -se a execução fiscal instaurada pelos Serviços Fiscais 
assente não só em acto administrativo abusivo e ilegal, de conhecimento 
oficioso, como assente em acto arbitrário e subjectivo contrário aos 
próprios elementos concretos e objectivos que os próprios Serviços 
Fiscais carrearam para o relatório da inspecção fiscal que fizeram e que 
revela a inexistência de qualquer acto irregular praticado pela oponente 
– recorrente.

6. Nesta oposição fiscal não se discute a legalidade da liquidação da 
divida exequenda, mas discute -se a inexistência de acto tributário, a 
falta de competência e capacidade material dos Serviços Fiscais para, 
administrativamente, julgarem condutas de cidadãos declarando e con-
denando um contribuinte administrativamente nos crimes de simulação 

e falsificação de documentos e actuarem arbitrariamente na aplicação 
das regras tributárias que estão na base da liquidação legal de impostos.

7. Discute -se a inexistência de acto tributário, a falta de competência 
e capacidade material dos Serviços Fiscais para, administrativamente, 
julgarem condutas de cidadãos declarando e condenando um contribuinte 
administrativamente nos crimes de simulação e falsificação de docu-
mentos e actuarem arbitrariamente na aplicação das regras tributárias 
que estão na base da liquidação legal de impostos.

8. Os fundamentos apresentados pela oponente  - recorrente na opo-
sição que interpôs não representam qualquer interferência em matéria 
de exclusiva competência da entidade que extraiu o título executivo 
e, pelo contrário, os fundamentos apresentados na oposição deduzida, 
evidenciam e demonstram objectivamente, a interferência directa e 
ostensiva da entidade que extraiu o título executivo em matérias que são 
de exclusiva competência de outras entidades judiciais.

9. A administração fiscal, na presente execução, está a cometer um 
abuso de direito e a violar os mais elementares princípios da Justiça, 
do Direito, da tutela da confiança, assim como, o princípio da boa -fé da 
administração fiscal, o principio da colaboração da administração fiscal 
com os particulares; o princípio dos direitos e interesses dos cidadãos; 
o princípio da igualdade e da proporcionalidade, o princípio da certeza 
e segurança jurídicas e o princípio da verdade material.

10. O Sr. Dr. Juiz a quo, na decisão que proferiu, violou as normas 
invocadas para a instauração do processo de oposição à execução fiscal, 
nomeadamente as constantes no artigo 204° do CPPT.

11. Deverá ser revogada a decisão proferida pelo Exmo. Senhor Juiz 
do Tribunal “a quo” ser revogada, devendo os autos de oposição à exe-
cução fiscal prosseguir para apreciação do pedido da oponente.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de 

ser negado provimento ao presente recurso, “uma vez que a recorrente 
insiste em questionar, de forma oblíqua, a existência do facto tributário 
como manifestação da ilegalidade da dívida exequenda, ignorando dou-
trina e jurisprudência que, de forma pacífica, precludem a sua discussão 
em sede de oposição à execução, remetendo -a para a impugnação judi-
cial (3ª e 5ª conclusões; artº 204º nº 1 als. h) e i) CPPT)”, sendo certo 
também que não é possível a convolação da oposição em impugnação 
judicial uma vez que o recorrente afirma já ter deduzida esta contra as 
liquidações exequendas.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A execução fiscal, por dependência da qual foi deduzida a presente 

oposição, respeita a dívidas de IVA do ano de 2000, no montante de 
€ 125.513,38, conforme certidões de dívida cujas cópias constam de 
fls. 56 a 64 dos autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, 
cujo prazo de cobrança voluntária terminou em 31/12/2004.

B) Tal execução (nº 4227 -2005/01002929 do serviço de finanças de 
Odivelas), foi instaurada pela Fazenda Pública contra a oponente, que 
veio a ser citada para os seus termos em 16/02/2005.

C) A oponente foi notificada das liquidações exequendas, para efeitos 
de pagamento voluntário, em 09/11/2004.

D) No dia 15/03/2005, deu entrada, no serviço de finanças de Odi-
velas, a petição inicial da presente oposição.
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3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 
saber se os factos que integram a causa de pedir constituem ou não 
fundamento da oposição à execução fiscal.

Como é sabido, no artº 204º do CPPT estabelecem -se, taxativamente, 
os fundamentos da oposição à execução fiscal, como claramente re-
sulta do preceituado no seu nº 1: “a oposição só poderá ter algum dos 
seguintes fundamentos”.

Voltando ao caso em apreço e como se pode ver da análise da petição 
inicial, invoca a recorrente, em síntese, como fundamento da oposição à 
execução fiscal, excepções, nulidades, ilegalidades, vícios da liquidação 
impugnada e a preterição de formalidades legais.

Concretamente, alega a recorrente a não verificação dos pressupostos 
de avaliação directa ou indirecta ou a fixação da matéria colectável por 
correcções técnicas; erro na quantificação da matéria colectável; inexis-
tência de facto tributário que justifique a alegada dívida da oponente; 
nulidade do relatório da inspecção; nulidade da liquidação por vício 
de violação de lei, vício de forma por falta de fundamentação, por ser 
errada; ilegalidade e nulidade do processo e procedimento administrativo 
prévio à liquidação e que culminou na liquidação impugnada e erro e 
manifesto excesso na quantificação da matéria colectável.

Ou seja, tudo questões que não se enquadram em nenhum dos fun-
damentos aí articulados.

Na verdade e como bem se anota na decisão recorrida, dos termos 
da referida petição inicial da presente oposição à execução e que assim 
ficam transcritos, com ela a oponente questiona tão só a legalidade em 
concreto da liquidação da dívida exequenda.

Matéria que, como vem decidido, se enquadra antes no âmbito do 
processo de impugnação judicial previsto no artº 102º e segs. do CPPT 
e não no processo de oposição à execução fiscal.

Ora, como vem sendo jurisprudência pacífica e reiterada desta Secção 
do STA, a legalidade do acto tributário de liquidação só pode ser válida 
e eficazmente controvertida ou questionada em processo de oposição à 
execução fiscal nos casos de ilegalidade abstracta (cfr. al. a) do nº 1 do 
artº 204º do CPPT) e em casos de ilegalidade concreta apenas quando a 
lei “não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto 
de liquidação” (cfr. al. h) do nº 1 do citado artº 204º).

No caso em apreço, a questão que vem suscitada acerca da legalidade 
em concreto do acto tributário de liquidação não se mostra enquadrada 
na referida al. h), na medida em que, estando em causa o pagamento 
de dívida de IVA, a oponente podia impugnar judicialmente o acto de 
liquidação, nos termos do disposto nos artºs 90º do CIVA e 102º, nº 1, 
al. a) do CPPT, como, efectivamente, o veio a fazer.

Assim sendo, também não podia a recorrente obter tal apreciação por 
via da oposição à execução fiscal, não cabendo, consequentemente, a 
sua pretensão na alegada al. i) do citado nº 1 do artº 204º.

Com efeito e como resulta deste preceito legal, nele caberão quaisquer 
fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por 
documentos, mas desde que não envolvam a apreciação da legalidade da 
liquidação da dívida exequenda. O que, como vimos, não é o caso.

Como também não cabem na al. a) deste preceito legal.
O fundamento deste preceito reporta -se apenas à ilegalidade absoluta 

ou abstracta da dívida exequenda resultante da inexistência de lei em 
vigor à data dos factos a que respeita a obrigação e na qual se encontra 
prevista a sua liquidação ou donde conste a sua autorização para a sua 

cobrança na data em que ocorreu a liquidação, tudo por força do disposto 
nos artºs 106º, 108º e 202º da CRP.

Ora, nenhuma dúvida é possível quanto à existência, na lei, do IVA, 
no exercício de 2000.

Assim sendo, tem de concluir -se pela ilegalidade da dedução de 
oposição, por a recorrente não ter invocado qualquer dos fundamentos 
admitidos no nº 1 do artº 204º do CPPT.

Pelo que bem andou o Mmº Juiz “a quo” ao julgar improcedente a 
oposição à execução fiscal.

E daqui não vislumbramos e a recorrente também não indica os mo-
tivos por que assim o entende, qualquer razão que nos leve a concluir 
que a decisão recorrida viola, assim, os “mais elementares princípios da 
Justiça, do Direito, da tutela da confiança, assim como, o princípio da 
boa -fé da administração fiscal, o princípio da colaboração da adminis-
tração fiscal com os particulares; o princípio dos direitos e interesses dos 
cidadãos; o princípio da igualdade e da proporcionalidade, o princípio 
da certeza e segurança jurídicas e o princípio da verdade material”, 
perfilhando, deste modo, alegação genérica.

Por isso mesmo, a referida alegação é inidónea para sustentar a alte-
ração ou revogação da decisão recorrida.

6 – Por outro lado e como mais uma vez bem se anota na decisão 
recorrida, não é possível proceder à convolação do processo de oposição 
à execução fiscal em processo de impugnação judicial.

Com efeito, dispõe o artº 97º, nº 3 da LGT que deverá ordenar -se 
“a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
segundo a lei”.

Por outro lado, estabelece o artº 98º, nº 4 do CPPT que “em caso de 
erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo 
adequada, nos termos da lei”.

Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação 
é admitida sempre desde que não seja manifesta a improcedência ou 
intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição para 
o efeito.

Voltando ao caso dos autos e como referimos supra, a oponente 
deduziu já impugnação judicial, tendo por objecto as liquidações que 
constituem a dívida exequenda.

Sendo assim, a convolação da presente oposição à execução fiscal em 
impugnação judicial não deixaria de ser um acto inútil, o que é proibido 
por lei (cfr. artº 137º do CPC).

7 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 15 de Fevereiro. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — 
Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 15 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Recurso para a melhoria da aplica-
ção do direito. Nulidade insuprível. Absolvição da instân-
cia. Baixa do processo à administração tributária.

Sumário:

 I — O n.º 2 do artigo 73.º do Regime Geral das Contra-
-Ordenações é aplicável subsidiariamente ao Regime 
Geral das Infracções Tributárias, abrangendo tanto as 
decisões vazadas em sentença como as consubstanciadas 
no despacho a que se refere o seu artigo 64.º

 II — O recurso aí previsto visa não apenas a uniformidade da 
jurisprudência como também a melhoria da aplicação 
do direito, compreendendo casos de erros claros na 
decisão judicial.

 III — Decretada, em processo judicial de contra -ordenação 
tributária, a nulidade insuprível resultante da ausência 
de fundamentação da decisão administrativa que aplica 
a coima, não há lugar à absolvição da instância, mas à 
baixa dos autos à autoridade que aplicou a coima, para 
eventual renovação do acto sancionatório.

Processo n.º 1228/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Sonoplás 2 — Sociedade Nacional de Plásticos, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da sentença de 10 de Março 
de 2005 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa II 
que julgou nula a decisão administrativa que aplicou coima por contra-
-ordenação fiscal a SONAPLÁS 2 – SOCIEDADE NACIONAL DE 
PLÁSTICOS LDA., com sede na Marinha Grande, absolvendo -a da 
instância e não conhecendo do mérito da causa.

Formula as seguintes conclusões:

«1

Não obstante a coima aplicada à arguida pela autoridade administra-
tiva não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais 
de 1ª instância e não ter sido aplicada sanção acessória – cfr. artigo 83° 
do RGIT  - o que impediria a interposição do presente recurso,

2

Sucede que o mesmo se mostra, manifestamente necessário à melho-
ria da aplicação do direito e visa, inequivocamente, a uniformidade da 
jurisprudência relativa à questão em causa que é

3
Saber se a consequência de ser decretada a nulidade insuprível de-

corrente da falta de requisitos essenciais da decisão da autoridade ad-
ministrativa que aplicou à arguida uma coima,

4
Que tem sido objecto de decisões, transitadas em julgado, proferi-

das por este Tribunal em sentido não coincidente com a decisão judi-
cial sob recurso a saber, entre outras: decisão proferidas nos autos de 
recurso de contra -ordenação n°s 166/05.3BELRS, 219/05.8BELRS, 
129/05.9BELRS, 133/05.7BELRS.

6
Bem como de Acórdãos do STA a saber Ac nº 0531/04, de 22.9.2004, 

01507/02, de 6.11.2002.
7

Importando, pois uniformizar a jurisprudência,

8
Sendo certo que a decisão sob recurso contem claro erro de direito 

sendo, comprovadamente, duvidosa a solução jurídica preconizada na 
decisão sob recurso, sendo pois o presente recurso, manifestamente, 
necessário à melhoria da aplicação do direito e à promoção da unifor-
midade da jurisprudência.

9
São, pois, esses objectivos que a recorrente pretende alcançar através 

deste recurso.
10

Assim requer -se que o mesmo seja admitido, nos termos do artigo 73° 
nº 2 do RGCO, aplicável, subsidiariamente, ao RGIT, por força do dis-
posto no artigo 3° al. b) do RGIT conforme Ac. do STA de 18.6.2003, 
rec. nº 0503/03

11
Quanto à questão sob recurso, diremos:

12
A declaração de nulidade da decisão de aplicação da coima não tem, 

como efeito, a absolvição dos arguidos da instância, como refere o Mm° 
Juiz na decisão sob recurso;

13
A declaração de nulidade da decisão de aplicação de coimas, nos 

termos do disposto no artigo 63° do RGIT tem por efeito a anulação dos 
termos subsequentes do processo que dela dependam absolutamente, 
devendo, porém aproveitar -se as peças úteis ao apuramento dos factos;

14
As nulidades previstas no artigo 63.° do RGIT não são, susceptíveis 

de constituir excepção dilatória determinante da absolvição da instância, 
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figura jurídica não existente no processo contra -ordenacional, nem no 
processo penal.

15
O Mmo. Juiz “a quo” ao decidir como decidiu, absolvendo a arguida 

da instância, violou, claramente, o disposto no art° 63 do RGIT,

16
Para além de ter decidido em sentido contrário ao de outras deci-

sões deste TAF e de Acórdão do STA sobre a mesma matéria. — cfr. 
certidões juntas.

17
A decisão recorrida deve ser revogada e substituída outra que, de-

clarando a nulidade da decisão da Autoridade Administrativa declare 
a nulidade dos termos que lhe são subsequentes e ordene a remessa do 
processo de contra -ordenação ao Serviço de Finanças competente para 
ser proferida decisão que dê cumprimento ao disposto nos artigos 63° 
nº 3 e 79° nº 1 do RGIT.

18
Normas jurídicas violadas: artigos 63º, nºs 1 al. d) e 3 e 79º nº 1 do 

RGIT».
1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2.1. A primeira questão que nos deve ocupar é a da admissibilidade 

do presente recurso, face à inferioridade do montante da coima aplicada 
relativamente a um quarto da alçada da 1ª instância.

Nos termos do disposto no artigo 73º nº 2 do Regime Geral das Contra-
-Ordenações, «Para além dos casos enunciados no número anterior, 
poderá a relação, a requerimento do arguido ou do Ministério Público, 
aceitar o recurso da sentença quando tal se afigure manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da unifor-
midade da jurisprudência».

Tal possibilidade estende -se aos despachos judiciais em que, nos 
termos do artigo 64º nº 2 do mesmo diploma, pode consubstanciar -se 
a decisão final.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a necessidade ma-
nifesta do recurso para melhoria da aplicação do direito referida no 
apontado artigo 73º nº 2 «não deve restringir -se, ao contrário do que 
parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa 
questões de interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente 
ditas», mas «em termos de “permitir o controle jurisdicional dos casos 
em que haja erros claros na decisão judicial ou seja comprovadamente 
duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante um manifesta 
violação do direito”»  - vd. o acórdão de 18 de Junho de 2003 no pro-
cesso nº 50/03, e, seguindo -o de perto, o de 20 de Dezembro de 2006, 
no processo nº 1115/2006.

Deve, pelo exposto, admitir -se o presente recurso, como, aliás, em 
caso em que se debatia idêntica questão aconteceu no último dos indi-
cados processos.

2.2. Quanto à questão de fundo, consiste ela em saber se, quando o 
tribunal declara a nulidade insuprível da decisão administrativa que 
aplicou uma coima, deve absolver o arguido da instância e não conhe-

cer do mérito da causa – conforme decidiu o Mmº. Juiz a quo –, ou se 
deve ordenar a remessa do processo à autoridade administrativa para 
que profira nova decisão, indemne à nulidade detectada – como propõe 
o recorrente.

Também sobre este ponto há já jurisprudência consolidada deste Tri-
bunal: é ver os arestos de 6 de Novembro de 2002, 18 de Fevereiro de 
2004, 22 de Setembro de 2004 e 20 de Dezembro de 2006, nos processos 
nºs. 1507/02, 1747/03, 531/04 e 115/06, respectivamente.

O Tribunal tem atribuído à expressão «nulidade insuprível» utilizada 
no corpo do nº 1 do artigo 63º do RGIT, com referência à sua alínea d), 
este sentido: «não significa que ela não possa ser sanada, mas antes, que 
o decurso do tempo não tem esse efeito. Pelo que a sanação respectiva 
só pode concretizar -se com a supressão da deficiência ou irregularidade, 
designadamente com a prática, de acordo com a lei, do acto omitido ou 
da irregularidade praticada».

Como se aponta no aresto de 22 de Setembro de 2004, citado, «não 
pode impedir -se a Administração de renovar o acto anulado por vícios 
procedimentais, como é o caso».

Os fundamentos dos identificados arestos continuam válidos, não 
invocando a sentença recorrida outros a nossos olhos de melhor valia.

Procedem, consequentemente, os fundamentos do recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, 
no segmento em que absolveu a arguida da instância, mantendo -a, no 
demais, e determinando a remessa do processo à entidade que aplicou 
a coima.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.
Processo n.º 13/06 -30.
Recorrente: Maria Isabel Vasconcelos Porto Avides Moreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Maria Isabel Vasconcelos Porto Avides Moreira, melhor identi-
ficada nos autos, notificada do despacho do Relator de fls. 149 a 151, 
que julgou findo o recurso interposto, por oposição de acórdãos, para o 
Plenário deste Supremo Tribunal Administrativo, com fundamento de 
que os arestos em confronto assentavam em situações fácticas substan-
cialmente diferentes, dele veio reclamar para a conferência.

Alega, em síntese, que:
a) Ambos os Acórdãos aqui citados decidiram sobre a mesma questão, 

consistente em saber se a acção para o reconhecimento de um direito 
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pode ou não ser utilizada pelo interessado nos casos em que a lei não 
lhes faculte, na situação em que se encontram no momento da propo-
situra da acção, outro meio jurisdicional adequado à efectiva tutela 
jurisdicional desse direito;

b) O Acórdão proferido em 31 de Maio de 2006 (Ac. recorrido) jul-
gou, relativamente à questão referida em a) supra, que só pode lançar -se 
mão da acção para o reconhecimento de um direito quando os outros 
meios processuais não dêem tutela plena, eficaz e efectiva ao direito 
ou interesse a defender;

c) O Acórdão dado em 14 de Janeiro de 2004 (Ac. fundamento) julgou, 
por sua vez, aquela mesma questão, considerando que a acção para o 
reconhecimento de um direito é um meio processual complementar, 
destinado a ser utilizado nos casos em que a lei não faculte ao interessado, 
na situação em que se encontre no momento da propositura da acção (e 
nada na lei impede o contribuinte de, perante a recusa da AF em pagar-
-lhe juros indemnizatórios, se colocar na situação que lhe proporcione a 
melhor compensação (duração do tempo da contagem e taxa dos juros) 
para o seu capital. Como no caso dos autos), outro meio jurisdicional 
adequado à efectiva tutela jurisdicional desse direito;

d) Está -se, deste modo, em presença de dois Acórdãos que, rela-
tivamente à mesma questão fundamental de direito, assentam sobre 
soluções opostas.

Para concluir que “sobre a matéria do douto despacho de fls. 149/151 
recaia Acórdão a decidir que existe oposição entre o Ac. Recorrido e o 
Ac. Fundamento, ordenando, consequentemente, o prosseguimento do 
recurso para alegações”.

A Fazenda Pública, notificada para o efeito, nada disse sobre o ora 
requerido.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de ser indeferida a presente reclamação, uma vez que “no despacho 
reclamado fez -se boa aplicação da lei e da jurisprudência ao decidir dar 
por findo o recurso, pois os acórdãos recorrido e fundamento “assentam 
em situações fácticas substancialmente diferentes”  - fundamento, aliás, 
não tocado na reclamação”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Como é sabido, para se poder falar em oposição de julgados le-

gitimadora de recurso para o Plenário do STA, nos termos do disposto 
no artº 22º, al. a) do ETAF, na anterior redacção e 284º do CPPT, aqui 
aplicável ex vi do disposto no artº 12º da Lei nº 15/01 de 5/6, necessário 
se torna que os acórdãos considerados em oposição hajam decidido sobre 
a mesma questão fundamental de direito, aplicando os mesmos preceitos 
legais de forma diversa a idênticas situações de facto.

Posto isto, vejamos se, no caso em apreço, existe a alegada oposição 
de julgados.

3 – A questão que constitui objecto da presente reclamação foi já 
apreciada no acórdão deste Secção do STA de 3/5/06, in rec. nº 607/05, 
sendo as mesmas as conclusões, bem como a matéria de facto dada 
como provada nos arestos em confronto, divergindo apenas quanto 
à numeração das páginas que se referem, bem como ao número da 
impugnação instaurada e respectivos valores que, por isso, vamos aqui 
seguir de perto, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC).

Desde logo, importa referir que, quer no acórdão recorrido, quer no 
acórdão tido por fundamento decidiu -se que a acção para reconhecimento 

de um direito ou interesse legítimo é um meio complementar, destinado 
a ser utilizado nos casos em que a lei não faculte aos interessados, no 
momento da propositura da acção, outro meio jurisdicional adequado 
à efectiva tutela jurisdicional desses direitos ou interesses legítimos.

“E ambos disseram que, havendo um acto administrativo expresso, 
cuja anulação pela via contenciosa traga plena tutela ao direito ou in-
teresse prosseguido, não pode o interessado socorrer -se da acção para 
reconhecimento de um direito.

Os dois acórdão divergiram no julgamento final porque…o acórdão 
recorrido decidiu que, havendo um acto expresso, impugnado, e, aliás, 
anulado judicialmente, a tutela perseguida pelo interessado se obtinha 
mediante a execução do julgado anulatório e o acórdão fundamento 
decidiu que, não dando a anulação do acto tutela ao direito do interes-
sado, porque ele funda a sua pretensão no enriquecimento sem causa, 
que não foi apreciado por acto nenhum, podia ele lançar mão da acção 
para reconhecimento de um direito.

Ambos os arestos são, pois, convergentes, em lugar de divergentes; 
e as decisões opostas a que chegaram resultam de terem aplicado o 
mesmo quadro normativo, interpretado de maneira substancialmente 
coincidente, a dois casos reais factualmente diversos”.

Daí que não exista a alegada oposição de acórdãos, tal como se 
defendeu no despacho reclamado.

4 – Porém, a reclamante manifesta a sua discordância com o despacho 
do relator pela forma que consta de fls. 154 a 159 e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

Assim, “a divergência da reclamante com o despacho que decidiu 
não existir a alegada oposição entre os acórdãos recorrido e funda-
mento, pondo fim ao recurso, assenta, essencialmente, na leitura que 
faz daquele último aresto, segundo a qual nele se julgou que «a acção 
para o reconhecimento de um direito é um meio processual a poder 
ser utilizado pelo interessado nos casos em que a lei lhe não faculte, 
na situação em que se encontra no momento da propositura da acção, 
outro meio jurisdicional adequado à efectiva tutela jurisdicional do seu 
direito»; e que, designadamente, «se no momento de lançar mão do 
meio processual que assegura o seu direito o interessado só dispõe da 
acção para o reconhecimento de um direito há -de ser -lhe autorizada, 
a utilização desse meio processual porque, para além de ser um meio 
apto a conferir -lhe a tutela plena, eficaz e efectiva do seu direito, é já o 
único meio de que dispõe».

Mas essa leitura do acórdão fundamento não é de sufragar.
Não se diz, no acórdão fundamento, com o alcance querido pela 

reclamante, que a acção para reconhecimento de um direito pode ser 
usada para obter a tutela de um direito ou interesse legalmente prote-
gido quando «a lei (…) não faculte, na situação (…) no momento da 
propositura da acção, outro meio jurisdicional adequado».

Do modo como a reclamante entende o acórdão fundamento, ele 
afirma que o interessado pode, sem consequências preclusivas, deixar 
decorrer os prazos de que dispõe para lançar mão dos meios processuais 
previstos para a tutela do seu direito ou interesse; porque lhe é facultado, 
a todo tempo, nos termos do entretanto revogado artigo 69º nº 1 da Lei 
de Processo dos Tribunais Administrativos, conseguir o mesmo objectivo 
através da acção consagrada no referido dispositivo legal.

Ora, o acórdão fundamento não se afastou da jurisprudência corrente 
do Tribunal, ao afirmar «não ser viável a acção para reconhecimento 
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de um direito quando existir um acto administrativo impugnável cuja 
impugnação permita, em execução de julgado, plena satisfação da pre-
tensão formulada à Administração.

No entanto, nos casos em que não existe um acto administrativo im-
pugnável, será viável a utilização da acção para reconhecimento de um 
direito, não sendo necessário que o interessado provoque a prática de 
um acto que, depois, possa impugnar. É o entendimento que corresponde 
à “teoria do alcance médio” (...).

Ou seja, o acórdão fundamento reafirmou o que o Tribunal vem 
dizendo a respeito do uso deste meio processual: havendo um meio 
processual, isolado ou em conjunto com outro, que propicie a pretendida 
tutela, os interessados não são livres de o ignorar e escolher a acção para 
reconhecimento de um direito, dado o seu carácter complementar. O 
recurso a esta acção só é viável se esse meio não existir, designadamente, 
como era o caso concreto, por não ter sido praticado acto administrativo 
contra o qual fosse possível reagir mediante o competente recurso con-
tencioso de anulação, executando, depois, o julgado anulatório.

É com este alcance, e não com o pretendido pela reclamante, que deve 
entender -se a referência do acórdão fundamento, à «situação em que [os 
administrados] se encontram no momento da propositura da acção» para 
reconhecimento de um direito. Não se trata da situação subjectiva em 
que o próprio interessado se colocou, ao deixar caducar o seu direito a 
recorrer contenciosamente, se de tal meio dispuser e com ele possa o 
direito ou interesse ser tutelado; trata -se, antes, da situação objectiva 
em que, naquele momento da propositura da acção, está colocado pe-
rante circunstâncias a que é alheio, designadamente, a consistente em 
não ter sido praticado nenhum acto administrativo cuja anulação possa 
conseguir por outro meio.

O que se diz no aresto em apreço é que, se, naquele mesmo momento 
em que é intentada a acção para reconhecimento de um direito, não 
houver um acto recorrível, o interessado não tem que aguardar que a 
Administração altere essa situação, praticando esse acto impugnável, 
espontaneamente, nem tem, ele, que provocar essa prática, para depois 
reagir. Neste caso, é -lhe possível reclamar, logo, a tutela pretendida 
através da acção para reconhecimento de um direito.

Outra solução – a defendida pela reclamante – levaria a um resultado 
perverso, pois os interessados estariam sempre em tempo para exigir 
tutela jurisdicional dos seus direitos ou interesses legalmente protegi-
dos, podendo ignorar todos os prazos e meios processuais específicos 
criados pelo legislador, e a acção para reconhecimento de um direito 
tenderia a ocupar o espaço próprio desses outros meios, tornando -se 
ela o meio comum, e ficando os actos administrativos sujeitos a uma 
instabilidade intolerável.

Foi enfileirado nesta linha de pensamento que o acórdão fundamento, 
depois de sustentar o carácter complementar da acção para reconheci-
mento de um direito, afirmou:

«(…) não sendo imposta, em geral, aos administrados (…), a obriga-
ção de provocarem actos administrativos para obterem, posteriormente, 
no caso de indeferimento, uma situação em que possam fazer uso do 
processo de recurso contencioso, tem de reconhecer -se que a Autora, na 
situação em que se encontrava perante a Administração, não tinha outro 
meio contencioso que pudesse utilizar imediatamente que não fosse a 
acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo».

Note -se que o aresto alude à «situação em que se encontrava perante a 
Administração», e não àquela em que estava perante a jurisdição. Isto é, à 
situação objectiva com que estava confrontado, face à actuação da Admi-
nistração, e não àquela que o administrado gerara, por omissão, deixando -se 
desprover, pelo decurso do tempo, da possibilidade de usar outros meios 
jurisdicionais. É, pelo exposto, de manter o despacho reclamado.

E não há que apreciar as questões de constitucionalidade colocadas 
pela reclamante, uma vez que elas se referem à interpretação da lei feita 
no acórdão recorrido, e na apreciação de tal acórdão se são entra, perante 
a inexistência de oposição entre ele e o acórdão fundamento”.

5 – Nestes termos, acorda -se em indeferir a presente reclamação e 
manter o despacho do relator.

Custas pela reclamante, fixando -se a taxa de justiça em € 200 e a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Natureza judicial. Reclamação 
judicial. Prazo. Recurso jurisdicional. Efeito.

Sumário:

 I — Em processo de execução fiscal não têm aplicação os 
artigos 36.º e 37.º, e 146.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (respeitantes à comunicação 
ou notificação de actos em matéria tributária, e a diver-
sos meios processuais acessórios em processo judicial 
tributário).

 II — O processo de execução fiscal tem natureza judicial, e 
aos seus actos aplica -se o regime de notificação e de 
impugnação dos actos judiciais.

 III — A reclamação judicial de acto proferido em processo de 
execução fiscal, ao abrigo do artigo 276.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, deve ser 
apresentada no prazo de 10 dias após a notificação 
de tal acto, nos termos do n.º 1 do artigo 277.º do Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário, e do 
artigo 144.º do Código de Processo Civil, sob pena de 
intempestividade.

 IV — Tem efeito suspensivo — de harmonia com os arti-
gos 734.°, n.º 2, e 740.º, n.º 1, do Código de Processo 
Civil, e 286.°, n.º 2, in fine, do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário — o recurso jurisdicional de de-
cisão da reclamação judicial nos termos do artigo 276.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
que deva subir imediatamente e nos próprios autos.
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Processo n.º 62/07 -30.
Recorrente: RASP — Regas, Adubos, Sementes, e Pesticidas, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “RASP  - REGAS, ADUBOS, SEMENTES E PESTICIDAS, 

L.DA” vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria, de 28 -11 -2006, que decidiu, por extemporaneidade da 
presente reclamação judicial de acto do órgão da execução fiscal, abster-
-se de conhecer do pedido e absolver da instância a Fazenda Pública 
– cf. fls. 140 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 151 a 156.

1. O Supremo Tribunal Administrativo, na sua secção de contencioso 
tributário, é competente para apreciar o presente recurso jurisdicional, 
por força do disposto no artigo 280°, nº 1, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, uma vez que apenas se discute e pretende 
discutir matéria de direito.

2. Ao presente recurso jurisdicional deve ser atribuído efeito sus-
pensivo, sob pena de o mesmo perder o seu efeito útil, pelas razões 
supra referidas.

3. Salvo a existência de qualquer disposição especial — que, no 
caso, não existe  -, os artigos 36°, nºs 1 e 2, e 37°, nºs 1 e 2, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário aplicam -se à notificação de 
quaisquer decisões da Administração Fiscal que sejam praticadas no 
quadro de processos tributários, como é o caso do processo de execução 
fiscal, ou de procedimentos tributários, sob pena de inconstitucionali-
dade por ofensa ao disposto no artigo 268.°, nºs 3 e 4, da Constituição 
da República.

4. A notificação do ofício nº 4.888, de 12 de Abril de 2005, que 
capeou a notificação do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de 
Finanças de Leiria  - 2, do dia 4 do mesmo mês e ano, que fixou o valor 
da garantia exigida no processo de execução fiscal que aqui está em 
causa, não observou o disposto no artigo 36°, nºs 1 e 2, do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que não continha todos 
os elementos exigidos neste preceito.

5. Os elementos em falta no ofício referido na conclusão anterior 
foram expressamente solicitados ao Chefe do Serviço de Finanças de 
Leiria  - 2, através de pedido de certidão correspondente, com a invocação 
do disposto nos artigos 36°, nºs 1 e 2, e 37°, nºs 1 e 2, do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

6. Com a apresentação do pedido referido na conclusão anterior, o 
prazo para desencadear o meio de defesa adequado para reagir contra 
o despacho de fixação do valor da garantia exigida ficou interrompido 
enquanto o referido Chefe do Serviço de Finanças de Leiria  - 2 não deu 
resposta a tal pedido de certidão, como resulta do disposto no artigo 37°, 
nº 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

7. Idêntico efeito se manteve perante a ausência de resposta do Chefe 
do Serviço de Finanças de Leiria  - 2 e a apresentação, pela ora recor-
rente, de um pedido de intimação daquele para a passagem da certidão 
pretendida, por força do disposto no artigo 146.°, nº 1, do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e artigos 104.°, nº 2, e 106.°, 
nº 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

8. A certidão pretendida apenas foi emitida em 5 de Agosto de 2005, 
pelo que apenas nessa data se iniciou a contagem do prazo para a ora 
recorrente deduzir reclamação judicial do despacho de fixação do valor 
da garantia exigida, proferido em 4 de Abril do mesmo ano.

9. A conjugação dos artigos 36.°, nºs 1 e 2, 37°, nºs 1 e 2, 146.°, nº 1, 
276° e seguintes do referido Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, artigos 104°, nº 2, e 106°, nº 1, do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos e 144°, nº 2, do Código de Processo Civil, 
determina que a contagem do prazo para reagir judicialmente contra 
o despacho de 4 de Abril de 2005, proferido pelo Chefe do Serviço 
de Finanças de Leiria  - 2, apenas se iniciou a partir de 5 de Agosto de 
2005, com a notificação da certidão emitida em execução da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

10. A conjugação dos mesmos preceitos, associada ao facto de o dia 
15 de Agosto de 2005  - décimo dia após a notificação  - ter sido feriado, 
levaram a que o termo do prazo para deduzir a referida reclamação tenha 
coincidido com o dia 16 de Agosto de 2005, justamente a data em que 
a recorrente o fez.

11. A sentença proferida pelo Tribunal a quo, ao ter decidido  - mal 
 - pela intempestividade da reclamação judicial apresentada, violou o 
disposto nos artigos conjugados 36.°, nºs 1 e 2, 37°, nºs 1 e 2, 146°, 
n° 1, 276° e seguintes do referido Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, artigos 104°, nº 2, e 106°, nº 1, do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos e 144.°, nº 2, do Código de Processo Civil, 
devendo, por isso, ser substituída por outra.

Termos em que deve o presente recurso jurisdicional ser julgado 
procedente, por provado, revogando -se a decisão recorrida, proferida 
pelo Tribunal a quo, com as legais consequências, designadamente a sua 
substituição por outra que reconheça a tempestividade da reclamação 
judicial apresentada, assim se fazendo justiça.

Mais requer, pelas razões descritas, a atribuição de efeito suspensivo 
ao presente recurso jurisdicional.

1.3. Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 179 verso.
O julgado é de confirmar pela sua bondade (e na linha da jurispru-

dência desta secção que cita), sendo certo, ademais, que o acto do chefe 
do serviço de finanças estabelecido no nº 2 do probatório da sentença 
recorrida não é um “acto em matéria tributária”, suposto no artº 37º do 
CPP Tributário, mas um acto processual.

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provi-
mento.

1.5. Cumpre decidir, em conferência.
A recorrente vem dizer, desde logo, que «deve ser atribuído ao pre-

sente recurso jurisdicional efeito suspensivo, nos termos previstos no 
artigo 286º, nº 2, do referido Código de Procedimento e de Processo 
Tributário».

É que, diz, «o presente recurso jurisdicional insere -se em anterior 
reclamação judicial do despacho que concretamente fixou o valor da 
garantia exigida pelo Serviço de Finanças de Leiria -2 no processo 
de execução fiscal»; «e a tal reclamação judicial foi atribuído efeito 
suspensivo, nos termos dos artigos 276° e seguintes do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, justamente por força dos prejuízos 
decorrentes da sua retenção»; «ora, ao presente recurso jurisdicional 
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deve igualmente ser atribuído o mesmo efeito suspensivo, sob pena de 
o mesmo não ter utilidade».

Nos termos do artigo 286º, nº 2, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, «Os recursos têm efeito meramente devolutivo, 
salvo se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o efeito 
devolutivo afectar o efeito útil dos recursos».

Como é sabido, o recurso tem efeito meramente devolutivo quando 
a sua interposição não obsta à execução imediata da decisão recorrida, 
dele resultando apenas a atribuição, ao tribunal superior, da possibilidade 
de alterar ou anular a decisão anterior. E efeito suspensivo, que assim 
se lhe contrapõe, quando o recurso, além daquele efeito, tem, ainda, o 
de impedir que se dê imediata execução à decisão recorrida.

Por modos que não tem qualquer sentido ordenar a subida imediata 
e nos próprios autos mas com efeito devolutivo.

Aliás, nos processos urgentes, como é o caso (artigo 278.°, nº 5, do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário), a tramitação urgente 
da reclamação, com subida imediata e nos próprios autos, consequência 
igual urgência na tramitação do recurso jurisdicional e propicia o efeito 
suspensivo do recurso (cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e 
de Processo Tributário Anotado, 4.ª ed., pág. 1051, nota 8 in fine).

Cf. a este respeito os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 16 -8 -2006, recurso nº 0689/06, e de 8 -11 -2006, 
recurso nº 938 -06.

Neste caso, o recurso subiu imediatamente na própria execução fis-
cal –, já que a reclamação judicial (cuja decisão está agora em crise) é 
processada nessa mesma execução.

De resto, o recurso já está a ser processado com efeito suspensivo, pois 
que, como se disse, teve subida imediata e nos próprios autos, estando, 
pois, já concretizado o efeito suspensivo pretendido pela recorrente.

Por isso, o presente recurso jurisdicional, que subiu imediatamente, 
e nos próprios autos, deve ter efeito suspensivo – de harmonia com o 
disposto nos artigos 734.°, nº 2, e 740º, nº 1, do Código de Processo 
Civil, e 286°, nº 2, in fine, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Como assim, deve ser fixado ao presente recurso jurisdicional o efeito 
suspensivo (e não o efeito meramente devolutivo com que o recurso foi 
admitido na instância).

Posto isto, importa saber se a presente reclamação judicial de decisão 
do órgão da execução fiscal foi apresentada dentro do prazo legal, ou não, 
o que implica especialmente saber se a sentença recorrida fez correcta 
interpretação e aplicação, ou não, do disposto nos artigos 277º, nº 1; 
36º, nºs 1 e 2; 37º, nºs 1 e 2; e 146º, nº 1, do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário – o que constitui a principal questão decidenda, 
em face do teor da sentença recorrida, das conclusões da alegação, bem 
como da posição do Ministério Público.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. fls. 245 a 249.

1. O Processo de execução fiscal nº 3603 -2005/01002619, foi instau-
rado contra RASP Regas Adubos Sementes E Pesticidas, Lda., no Serviço 
de Finanças de Leiria 2, por dívidas de IRC, Juros Compensatórios e 
de Mora do ano de 2002 no montante total de € 89.674,66, tudo conf. 
informações oficiais a fls. 65 e doc. de fls. 66 e 67 dos autos.

2. No âmbito do processo supra referido foi, em 04/04/2005, proferido 
despacho com o seguinte teor

“Fixo em 119 059,19 (cento e dezanove mil e cinquenta e nove 
euros e dezanove cêntimos) o valor da garantia a prestar nos termos do 
art.° 199º nº 1 do CPPT.

Notifique a executada para proceder à prestação da garantia desse 
valor por uma das formas previstas no citado preceito legal e, no prazo 
de 15 dias, sob pena de prosseguimento dos autos com penhora em bens 
que garantam idêntico valor.

(...)”
tudo conforme fls. 92 dos autos que aqui se dá por integralmente 

reproduzido.
3. A reclamante tomou conhecimento do conteúdo deste despacho por 

carta emitida pelo SF de Leiria 2 onde foi aposta mecanicamente no canto 
superior direito a data de 15/04/2005, conf. fls. 96 dos autos.

4. Em 18/04/2005 a agora reclamante solicita junto do Chefe do 
Serviço de Finanças de Leiria 2, uma certidão contendo todos os ele-
mentos considerados para efeitos de cálculo da garantia, conf. doc. de 
fls. 40 a 42 dos autos.

5. Não tendo obtido resposta intentou acção de intimação para pas-
sagem de certidão neste TAF, onde correu os seus termos com o nº 529/
05.4BELRA, decidida em 06/06/2005 em seu favor, tido conforme 
fls. 44 a 46 dos autos.

6. A certidão a que supra se refere foi emitida em 03/08/2005 por Ana 
Teresa Cerqueira Gomes Brito, conf. doc. de fls. 59 a 61 dos autos.

7. E foi enviada ao aqui reclamante por carta registada com aviso de 
recepção em 05/08/2005 (oficio nº 9506), conf. fls. 58 dos autos

8. E a presente reclamação apresentada em 16/08/2005 no Serviço 
de Finanças de Leiria 2, conforme consta de fls. 4.

2.2. As decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras 
autoridades da administração tributária que no processo afectem os di-
reitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis 
de reclamação para o tribunal tributário de l.ª instância – nos termos do 
artigo 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (na 
redacção da Lei nº 109 -B/2001 de 27 de Dezembro).

O nº 1 do artigo 277º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, sobre o “Prazo e apresentação da reclamação”, preceitua 
de modo muito claro que «A reclamação será apresentada no prazo 
de 10 dias após a notificação da decisão e indicará expressamente os 
fundamentos e conclusões.».

De outra banda, e sob a epígrafe “Notificações em geral”, o artigo 36º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário preceitua que «Os 
actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legíti-
mos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando 
lhes sejam validamente notificados.» (nº 1); e que «As notificações 
conterão sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e 
prazo para reagir contra o acto notificado, bem como a indicação da 
entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação 
de competências.» (nº 2).

Por sua vez, o artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, sob a epígrafe “Comunicação ou notificação insuficiente”, 
estabelece que «Se a comunicação da decisão em matéria tributária não 
contiver a fundamentação legalmente exigida, a indicação dos meios 
de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas 
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leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo 
para reclamação, recurso ou impugnação ou outro meio judicial que 
desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos que 
tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta 
de qualquer pagamento.» (nº 1); e que «Se o interessado usar da facul-
dade concedida no número anterior, o prazo para a reclamação, recurso, 
impugnação ou outro meio judicial conta -se a partir da notificação ou 
da entrega da certidão que tenha sido requerida.» (nº 2).

Como se vê, as vias previstas, quer no artigo 36º, quer no artigo 37º, 
acabados de enunciar, dizem respeito à comunicação de actos ou decisões 
“em matéria tributária”, e visam alcançar a perfeição, a suficiência ou 
a eficácia da notificação de actos ou decisões “em matéria tributária”, 
com a finalidade de possibilitar a utilização esclarecida e conveniente 
do meio judicial próprio em relação a actos ou a decisões “em matéria 
tributária”.

De acordo com o que consta do site da DGCI (cf. também Jorge Lopes 
de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e 
comentado, 2006, I vol., nota 6. ao artigo 12º; e Casalta Nabais, Direito 
Fiscal, 2.ª edição, pp. 355 a 359), são considerados actos “em matéria 
tributária” mormente os seguintes:

a) As acções preparatórias ou complementares da liquidação dos 
tributos, incluindo parafiscais, ou de confirmação dos factos tributários 
declarados pelos sujeitos passivos ou outros obrigados tributários;

b) A liquidação dos tributos, quando efectuada pela administração 
tributária;

c) A revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados, dos actos 
tributários;

d) A emissão, rectificação, revogação, ratificação, reforma ou con-
versão de quaisquer outros actos administrativos em matéria tributária, 
incluindo sobre benefícios fiscais;

e) As reclamações e os recursos hierárquicos;
f) A avaliação directa ou indirecta dos rendimentos ou valores pa-

trimoniais;
g) A cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver na-

tureza judicial;
h) A contestação de carácter técnico relacionada com a classificação 

pautal, a origem ou o valor das mercadorias objecto de uma declaração 
aduaneira, sem prejuízo da legislação especial aplicável;

i) Todos os demais actos dirigidos à declaração dos direitos tribu-
tários.

Se, na sua fase de cobrança voluntária, a cobrança das obrigações 
tributárias não tem natureza judicial, é justamente na sua fase coerciva 
– conforme é entendimento da melhor doutrina e da jurisprudência 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo – que a cobrança 
das obrigações tributárias marcadamente assume natureza judicial no 
processo de execução fiscal.

E, como se viu, para a aplicação dos artigos 36º e 37º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, torna -se necessário que os 
actos ou decisões notificandas sejam de natureza substancialmente 
administrativa, e não judicial.

De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que 
é, permite todos os meios de impugnação próprios dos actos judiciais, 
garantindo um esclarecido e conveniente exercício e defesa dos direitos 
do executado, o qual poderá, v.g., acusar obscuridades, arguir insufi-

ciências, irregularidades e nulidades, e sempre com a possibilidade de 
recurso ao Tribunal através da reclamação prevista no artigo 276º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Cf., ao que se julga neste sentido, o acórdão desta Secção do Su-
premo Tribunal Administrativo, de 26 -6 -2002, proferido no recurso nº 
832/2002, onde se defende, a respeito da «regularidade e validade da 
citação», que «cumpria arguir a respectiva irregularidade no processo 
executivo, tanto mais dada a sua natureza judicial».

Por outro lado, sobre “Meios processuais acessórios”, o artigo 146º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no seu nº 1 (na 
redacção introduzida pela Lei nº 30 -B/2000, de 29 de Dezembro), reza 
que «Para além do meio previsto no artigo seguinte [Intimação para um 
comportamento], são admitidos no processo judicial tributário os meios 
processuais acessórios de intimação para a consulta de documentos e 
passagem de certidões, de produção antecipada de prova e de execução 
dos julgados, os quais serão regulados pelo disposto nas normas sobre 
o processo nos tribunais administrativos.».

Assegura -se, assim – nas palavras também do citado acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 26 -6 -2002, recurso 
nº 832/2002 – o direito à informação previsto no artigo 268°, nº 1, da 
Constituição e concretizado, desde logo, no artigo 59°, nº 3, al. g), da 
Lei Geral Tributária – cf. ainda o artigo 67.°, nº 1, deste último diploma 
legal. E, desde logo, à chamada informação procedimental. O contri-
buinte, entendido nos termos do artigo 18° da mesma lei, isto é como 
sujeito passivo da relação jurídica tributária, “seja como contribuinte 
directo, substituto ou responsável”, tem, pois, direito a ser informado 
sobre o andamento dos processos em que seja directamente interessado, 
bem como o de conhecer as decisões definitivas que sobre eles forem 
tomadas, tendo acesso aos respectivos processos.

No caso sub judicio – e para a dilucidação da questão decidenda, de 
saber se a presente reclamação judicial de decisão do órgão da execu-
ção fiscal foi apresentada dentro do prazo legal, ou não – da legislação 
acima anotada, e pelas razões aí expostas, vale para a situação apenas o 
artigo 277º, nº 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
pelo que importa verificar se a sentença recorrida deu correcta inter-
pretação e aplicação, ou não, a esse dispositivo legal.

Neste específico ponto a sentença recorrida pronuncia -se como se-
gue.

Tendo o despacho reclamado sido proferido em 04/04/2005 e con-
firmando a reclamante na petição inicial o seu recebimento, (pontos 2. 
a 4. do probatório), quando a presente reclamação foi apresentada, em 
16/08/2005, já havia há muito expirado o prazo legal de 10 dias a que 
refere o art.° 277° do CPPT e 144.° do CPC.

Neste sentido e porque se trata de um prazo peremptório, de ca-
ducidade e de conhecimento oficioso, cuja invocação a lei não torna 
dependente da vontade do interessado (artº 496° do Código Processo 
Civil), o seu decurso faz extinguir o direito de praticar o acto, neste 
caso, o direito de deduzir reclamação.

Segundo julgamos, a sentença recorrida decidiu com acerto e fun-
damentadamente.

O despacho em causa, a fixar «o valor da garantia a prestar nos 
termos do art.° 199º nº 1 do CPPT», foi proferido no presente processo 
de execução fiscal.
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Como assim, e independentemente da arguição perante o órgão da 
execução de eventuais obscuridades, insuficiências, irregularidades, 
nulidades, ou ilegalidades, esse despacho haveria de ter sido atacado, 
e não foi, no prazo peremptório de 10 dias estabelecido no nº 1 do 
artigo 277º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, pelo 
meio próprio de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância ao 
abrigo do artigo 276º do mesmo Código de Procedimento e de Processo 
Tributário – sendo certo que, tanto os artigos 36º e 37º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, como o artigo 146º do mesmo 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, estabelecem medidas 
e meios que não servem para o processo de execução fiscal.

Pelo que, e em resposta ao thema decidendum, estamos neste passo a 
dizer que a presente reclamação judicial de decisão do órgão da execução 
fiscal não foi apresentada dentro do prazo legal – razão por que deve ser 
confirmada a sentença recorrida que decidiu nesta conformidade.

E, então, podemos concluir que em processo de execução fiscal não 
têm aplicação os artigos 36º e 37º, e 146º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (respeitantes à comunicação ou notificação de 
actos em matéria tributária, e a diversos meios processuais acessórios 
em processo judicial tributário).

O processo de execução fiscal tem natureza judicial, e aos seus actos 
aplica -se o regime de notificação e de impugnação dos actos judi-
ciais.

A reclamação judicial de acto proferido em processo de execução 
fiscal, ao abrigo do artigo 276º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, deve ser apresentada no prazo de 10 dias após a notificação 
de tal acto, nos termos do nº 1 do artigo 277º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, e do artigo 144º do Código de Processo Civil, 
sob pena de intempestividade.

Tem efeito suspensivo – de harmonia com os artigos 734.°, nº 2, e 
740º, nº 1, do Código de Processo Civil, e 286°, nº 2, in fine, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário – o recurso jurisdicional de 
decisão da reclamação judicial nos termos do artigo 276º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, que deva subir imediatamente 
e nos próprios autos.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, atribuindo-
-se -lhe, todavia, efeito suspensivo.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007.— Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo em razão da hierarquia. Competência -regra: 
Tribunal Central Administrativo.

Sumário:

 I — A competência em razão da hierarquia para o conhe-
cimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 
1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, 
por regra.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de 
Contencioso Tributário, goza de uma tal competência 
apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito.

 III — Não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, 
mas também matéria de facto, o recurso em que o re-
corrente conclui, sem qualquer correspondência na sen-
tença recorrida, que «(…) os serviços da CMP tinham 
conhecimento de que todas as infra -estruturas iriam ser 
realizadas e concluídas pela recorrente, e que a cons-
trução em causa não daria origem a quaisquer obras 
de urbanização ou infra -estruturas a realizar pela CMP 
(…)».

Processo n.º 517 -06 -30.
Recorrente: RESIFERIA — Construções Urbanas, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal do Porto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “RESIFÉRIA  - CONSTRUÇÕES URBANAS, S.A.” vem interpor 

recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 
28 -1 -2006, a julgar improcedente a impugnação judicial contra o acto 
da liquidação da taxa de urbanização que lhe foi exigida pela Câmara 
Municipal do Porto no montante de Esc. 24.441.075$00 – cf. fls. 451 
e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 468 a 484.

1. A recorrente requereu à CMP licença de obras para um prédio 
localizado na cidade do Porto, tendo -lhe sido exigido o pagamento 
à CMP da quantia de 25.804.741$00 na qual está incluída a “taxa de 
urbanização” no valor de 24.441.075$00;

2. A recorrente efectuou o pagamento por ser condição da emissão 
do alvará correspondente, sem o qual não poderia realizar as obras 
em causa, mas não concorda, e nunca concordou, com a liquidação e 
cobrança da “taxa de urbanização”;

3. A faculdade genérica que a Lei 1/87, de 06/01, conferiu aos mu-
nicípios, de cobrarem as taxas previstas no artigo 11°, tem de ser con-
cretizada em legislação que preveja as situações em que os Municípios 
efectivamente cobram essas taxas;

4. E à data dos factos em causa nos autos a emissão de alvarás de li-
cença de construção e de utilização estava sujeito ao pagamento, apenas, 
das taxas referidas na alínea b), do artigo 11º, da Lei n.° 1/87, de 06/01, 
e não às taxas por realização de infra -estruturas previstas na alínea a) 
da mesma Lei (art.° 68.° do D.L. n.° 445/91, de 20/11);

5. O aditamento do n.° 4 ao artigo 68.° do D.L. 445/91, de 20/11, 
pelo D.L. n.° 250/94 de 15/10, afastou a possibilidade da exigência pela 
Câmara Municipal de quaisquer outras “contrapartidas” à emissão da 
licença de construção ou utilização, que não sejam as taxas previstas 
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no artigo 68.°, n.° 1, e que continuaram a ser apenas as taxas referidas 
na alínea b), do artigo 11°, da Lei 1/87, de 06/01; SEM PRESCINDIR

6. Está provado que não se apurou quais as infra -estruturas urbanís-
ticas a realizar ou realizadas pela CMP, em contrapartida do pagamento 
da “taxa de urbanização” em referência e por causa do empreendimento 
em causa;

7. Não houve, portanto, despesas efectuadas ou a efectuar pela 
CMP, nem as obras determinaram a necessidade da realização de infra-
-estruturas, e, em consequência a recorrente não retirou quaisquer be-
nefícios da utilização de equipamentos públicos disponibilizados pela 
CMP;

8. Está -se perante um verdadeiro imposto e não uma taxa, uma vez 
que a taxa exigida ao dono da obra pressupõe a contrapartida por parte 
do Município de realização efectiva de obras de urbanização de valor 
igual ao montante da “taxa” cobrada, dado o carácter sinalagmático ou 
bilateral da taxa de urbanização, o que no caso não ocorre;

9. A “taxa de urbanização” em causa jamais poderá ser considerada 
como uma taxa administrativa, pois à prestação exigida ao particular, 
a pretexto (e não por causa) do requerimento de licença de obras, não 
corresponde, por parte da autarquia, a prestação individualizada de um 
serviço público, o acesso à utilização de bens do domínio público ou à 
remoção de um limite jurídico (limite ou obstáculo jurídico real levan-
tado por razões de interesse público geral) à actividade dos particulares;

10. A taxa” constitui um verdadeiro e próprio imposto na medida 
em que o limite ou obstáculo jurídico que a concessão da licença visa 
remover é um obstáculo artificialmente levantado pela Administração 
com o objectivo de cobrar uma receita não vislumbrando qualquer 
prestação real ou sinalagma;

11. Na chamada “taxa de urbanização” cobrada à recorrente e paga 
por esta, não existe qualquer reciprocidade já que a recorrente não 
recebeu nem recebe qualquer contrapartida económica proporcional 
da recorrente Câmara Municipal do Porto apenas recebendo permissão 
para realizar as obras;

12. A Lei 90/95, de 01/09, autorizou o governo a “esclarecer que 
as taxas municipais por realização de infra -estruturas urbanísticas só 
são devidas quando resultem de efectiva prestação de serviço pelo 
município”;

13. E o artigo 4.° n.° 2 da Lei Geral Tributária veio consagrar de forma 
inequívoca que a exigência de uma taxa tem que se fundamentar numa 
utilidade individual e directa que beneficie o particular, resultante de 
uma contraprestação concreta e simultânea por parte da entidade que 
cobra o tributo, apenas assim se verificando o nexo sinalagmático que 
é pressuposto da taxa.

14. A “sinalagmaticidade jurídica” é justificação demasiado redu-
tora quando se paga um valor tão elevado (24.441.075$00). Há uma 
reconhecível “desproporção” entre o montante da “taxa” e a actividade 
desenvolvida pela CMP, que foi nula;

15. E não pode justificar -se a taxa com o fundamento, vago (pois não 
se sabe, nem se concretiza, nem as obras que o Município efectivamente 
se obriga a realizar por causa do empreendimento licenciado, nem o 
prazo razoável para a realização das concretas obras) de que a Câmara 
terá, no futuro, de suportar obras no referido local, pois essa é uma 
obrigação legal dos municípios e para a qual elas dispõem de receitas 

próprias, nomeadamente o imposto municipal sobre imóveis, o imposto 
municipal sobre transmissão de imóveis, entre outras;

16. A Certeza e Segurança jurídicas, princípios fundamentais de um 
Estado de Direito Democrático exigem que aquando do pagamento da 
Taxa de Urbanização estejam determinadas e definidas as infra -estruturas 
realizadas ou a realizar em prazo razoável e que constituem a contra-
partida da taxa (art°. 2° da CRP);

17. Há falta de concordância entre a sentença recorrida e o caso 
dos autos, pois naquela entende -se que a taxa em causa encontra a sua 
legalidade na necessidade de compensar o município pelas despesas 
efectuadas ou a efectuar, decorrentes da realização de infra -estruturas 
necessárias ao uso do imóvel construído, ao passo que neste não se 
apurou infra -estruturas realizadas ou a realizar pela CMP, não resultando 
para esta última qualquer despesa, não existindo também qualquer 
reciprocidade já que a recorrente não recebeu qualquer contrapartida 
económica proporcional da CMP apenas recebendo, permissão para 
realizar as obras necessárias;

18. A CMP, inclusive, no futuro, em virtude da construção dos imó-
veis projectados para o local, obterá também financiamento para as 
suportar em virtude da cobrança do imposto municipal sobre imóveis 
e do imposto municipal sobre transmissão de imóveis e outras taxas, 
que a lei permite cobrar;

19. Não correspondendo tal ‘taxa de urbanização” à prestação de 
qualquer serviço pela Câmara Municipal do Porto, está -se perante um 
verdadeiro imposto e não perante uma taxa e, constituindo um imposto, 
é inconstitucional, por contrariar o disposto nos artigos 2.°, 106.°, n.° 2 
e 168.°, n.° 1, alínea i) da CRP, actualmente, após a última revisão, 
artigos 103.°, n°s. 2 e 3, e 165.°, n.° 1, da CRP;

20. A liquidação e cobrança da referida quantia à recorrente pela CMP 
são nulas e de nenhum efeito porque ofendem o conteúdo essencial de 
um direito fundamental e constitucional  -o direito dos cidadãos ao não 
pagamento dos “impostos que não tenham sido criados nos termos da 
Constituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas 
prescritas por lei, SEM PRESCINDIR

21. Apesar de os municípios poderem cobrar taxas de realização de 
infra -estruturas urbanísticas, os pressupostos do art.° 11.°, alínea a), 
da Lei 1/87, de 06/01, bem como dos regulamentos camarários que as 
prevêem, só se verificam, determinando a constituição do respectivo 
facto tributário, se o Município realizar efectivamente a construção ou 
ampliação de qualquer concreta infra -estrutura urbanística;

22. É facto assente que não se apurou quais as infra -estruturas urba-
nísticas a realizar ou realizadas pela CMP, em contrapartida do paga-
mento da “taxa de urbanização” em referência e por causa do referido 
empreendimento;

23. Como os actos impugnados não indicam nem concretizam as 
razões de facto e de direito do condicionamento aposto à emissão do 
alvará de licença para executar as obras (liquidação e cobrança da taxa 
de urbanização), enfermam de vício de falta de fundamentação de facto 
e de direito, ou, pelo menos, esta é insuficiente, obscura e contraditória, 
pelo que foram violados, à data, os artigos 268°/3 da CRP, art. 1°/1, 2 e 
3 do D.L. n° 256 -A/77, de 17/6, art°s 124° e 125° do CPA, art°s 19°/b), 
21°, 82° e 120°/c) do CPT;
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24. Os actos impugnados enfermam de ilegalidade por falta de atri-
buições, violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de 
princípios constitucionalmente consagrados;

25. Porque os serviços da CMP tinham conhecimento de que todas as 
infra -estruturas iriam ser realizadas e concluídas pela recorrente, e que a 
construção em causa não daria origem a quaisquer obras de urbanização 
ou infra -estruturas a realizar pela CMP, tem a recorrente direito a receber 
o montante que pagou acrescido de juros indemnizatórios a calcular nos 
termos dos juros compensatórios devidos a favor do Estado, quando se 
determine que houve erro imputável aos serviços, o que reclama;

26. A sentença recorrida viola o disposto nos art° 68° do D.L. 
n° 445/91, de 20/11, art° 4º, n° 2, da LGT, art° 1°, nºs. 1, 2 e 3, do D.L. 
n° 256 -A/77, de 17/6, art°s 124° e 125° do CPA, art°s 19°/b). 21º, 82º 
e 120º, al. c) do CPT, art°s 2°, 106°, n.° 2, 168°, n.° 1, alínea i)  - ac-
tualmente, após a última revisão, artºs. 103°, n°s. 2 e 3, e 165°, n° 1  -, 
268°, n° 3 da CRP.

1.3 O Município recorrido contra -alegou e concluiu do seguinte modo 
– cf. fls. 492 e 493.

A. Os municípios gozam de autonomia para, nos termos da lei, esta-
belecerem as taxas municipais e os respectivos montantes. Entre estas, 
a taxa pela licença de loteamento, a taxa pela licença de construção e a 
taxa pela realização de infra -estruturas urbanísticas.

B. A taxa pela realização, reforço e manutenção de infra -estruturas 
urbanísticas corresponde à contrapartida dos investimentos municipais 
com a construção reforço e manutenção das infra -estruturas equipamen-
tos e espaços verdes e pode ser cobrada quer no domínio dos loteamentos 
urbanos, quer no domínio das obras particulares.

C. Esta taxa é a contrapartida devida aos municípios pelas utilidades 
prestadas aos particulares que se traduzem na disponibilização de infra-
-estruturas principais.

1.4 Em face do que o relator proferiu o seguinte despacho – cf. 
fls. 509.

Notifique as partes para em 10 dias dizerem o que se lhes oferecer, 
querendo, sobre a questão prévia da competência em razão da hierarquia 
do STA, em face da matéria de facto alegada mormente na conclusão 25 
a fls. 484.

1.5 Ao que a recorrente veio dizer o seguinte – cf. fls. 512.
O teor da conclusão 25 das alegações da recorrente deriva, de matéria 

de facto provada nos Autos, referida na alínea j) dos factos provados 
na sentença recorrida de que “Não se apurou quais as infra -estruturas 
urbanísticas a realizar ou realizadas pela CMP, em contrapartida do pa-
gamento da taxa de urbanização em referência e por causa do referido”, 
não interferindo na competência em razão da hierarquia do Supremo 
Tribunal Administrativo.

1.6 Então o Ministério Público neste Tribunal, depois de ter dado o 
parecer de fls. 502, emitiu o parecer seguinte – cf. fls. 514.

Fls. 509 a 512: efectivamente poderá entender -se que na conclusão 25ª 
a recorrente vem invocar factos supervenientes que não foram acolhidos 
pela decisão recorrida e não decorrem do probatório (nem mesmo da 
sua al. j – fls. 452).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que 
na delimitação da competência do Supremo Tribunal Administrativo 
em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se que 
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito 

sempre que nas conclusões das respectivas alegações o recorrente pede a 
alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como 
fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão 
recorrida, independentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos 
para o julgamento da causa.

Parecendo ser esse o caso da referida conclusão 25ª, afigura -se -nos 
que, nessa medida, e revendo a posição assumida no parecer de fls. 502, 
deve este Supremo Tribunal Administrativo ser julgado incompetente, 
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso – arts. 280º, nº 1 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário e 26º nº 1 alínea b) e 38º 
alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

1.7 Cumpre decidir, em conferência, a questão prévia da incompetên-
cia em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Em 25/5/1995, a impugnante apresentou junto da CMP o reque-

rimento de fls. 13, onde solicitava a emissão de uma licença de obras 
para o seu prédio localizado na R. das Telheiras, n°418/456 e R. Nova 
do Tronco, no Porto.

b) Em 25/7/1996, o referido pedido de licenciamento foi objecto de 
aprovação expressa pela CMP.

c) Em 18/9/1996, a CMP notificou essa decisão à impugnante, dando-
-lhe a conhecer de que deveria proceder ao pagamento da quantia global 
de 25.804.741$00, a título de taxa de licença correspondente.

d) Em 6/11/1996, a impugnante pagou a quantia de 25.805.086$00 
à CMP, de acordo com a liquidação constante do alvará de licença 
n.° 277, de 1996, de que há cópia a fls. 12, na qual está incluída a taxa de 
urbanização no valor de 24.441.075$00, por o pagamento das referidas 
quantias ser condição da emissão do alvará correspondente, sem o qual 
não poderia realizar as obras em causa.

e) Em 1712/1996, a impugnante reclamou para o Presidente da CMP 
da liquidação da taxa de urbanização, como consta dos documentos de 
fls. 18 e 19.

f) Essa reclamação veio a ser indeferida, por despacho proferido em 
14/10/1997 pela Directora do Departamento de Finanças da CMP, pelas 
razões constantes do documento de que há cópia a fls. 21 e 22.

g) Este despacho foi notificado à impugnante em 20/10/1997.
h) O RMO da CMP  - que criou a taxa municipal pela realização de 

infra -estruturas urbanísticas  - foi aprovado pela Assembleia Municipal 
em 9/6/1989, e tornado público pelo Edital n° 11/89, de 14/8, e poste-
riormente alterado pelos Editais n° 23/91 e 1/92.

i) No dia 27/5/1997, foi aprovada, por unanimidade, a deliberação da 
Assembleia Municipal da CMP, segundo a qual naquele RMO passaria a 
constar que o Regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal ao 
abrigo do determinado no art. 11°, al. a) da lei 1/87, de 6/1, art. 39°, n° 2, 
al. 1) do DL n° 100/84, de 29/3, art. 43°, n° 1 do DL 400/84, de 31/12, 
DL 448/91, de 29/11, com as alterações introduzidas pelo DL 334/95, 
de 28/12 e L. 26/96, de 1/8.

j) Não se apurou quais as infra -estruturas urbanísticas a realizar ou 
realizadas pela CMP, em contrapartida do pagamento da taxa de urba-
nização em referência e por causa do referido empreendimento.

k) A presente impugnação foi instaurada em 15/10/1997.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedi-

mento e de Processo Tributário, a infracção das regras de competência 
em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência absoluta 
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do Tribunal; e a incompetência absoluta do Tribunal é de conhecimento 
oficioso, podendo ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo 
Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao 
trânsito em julgado da decisão final.

A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra 
prioridade de conhecimento em relação a qualquer outra questão, de 
harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil 
(aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).

Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados 
por um critério de divisão de funções.

À Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Admi-
nistrativo compete conhecer dos recursos das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tenha por exclu-
sivo fundamento matéria de direito – situação esta em que, então, a 
competência será, per saltum, da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. Cf. os termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 32.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º, ambos do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto -Lei n.º 129/84 de 27 
de Abril), na redacção do Decreto -Lei n.º 229/96 de 29 de Novembro; 
cf. também o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário.

Pela sua Secção de Contencioso Tributário, ao Supremo Tribunal Ad-
ministrativo compete conhecer dos recursos interpostos de decisões dos 
tribunais tributários com exclusivo fundamento de direito, nos termos da 
alínea b) do artigo 26.º do actual Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais (cf. ainda o n.º 5 do artigo 12.º deste mesmo Estatuto).

Como imediatamente se vê, a competência do Supremo Tribunal 
Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão 
do tribunal administrativo e fiscal radica no exclusivo fundamento de 
direito do respectivo recurso. E tal competência (fixada em razão de 
exclusivo fundamento de direito) constitui excepção à competência -regra 
ou generalizada do Tribunal Central Administrativo (cf., a este respeito, 
por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administra-
tivo, de 18 -1 -2006, proferido no recurso n.º 01009/05).

Para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, 
pois, atender -se aos fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar -se 
para as conclusões da alegação do respectivo recurso, onde se contêm 
tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso 
que definem e delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, 
n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de Processo Civil.

O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclu-
sões do respectivo recurso se questionar a questão factual, manifestando-
-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de 
facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos 
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que 
foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se defenda 
que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas 
ilações de facto que se devam retirar dos mesmos – independentemente 
do relevo ou atendibilidade de tudo isso para o julgamento da causa 
(conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo Tribunal 
Administrativo).

Ora, no caso sub judicio, com a adução da matéria constante da 
conclusão 25, e independentemente da atendibilidade ou relevo de tais 
episódios para o julgamento da causa, a ora recorrente chama, para 
fundamento da sua pretensão, factualidade que não tem suporte na 
decisão recorrida – consoante muito bem lembra o Ministério Público 
neste Tribunal em seu parecer anotado em 1.6.

A ora recorrente objecta singelamente que «o teor da conclusão 25 
das alegações da recorrente deriva de matéria de facto provada nos 
autos referida na alínea j) dos factos provados na sentença recorrida 
(…)».

A verdade, todavia, é que – enquanto na apontada alínea j) do pro-
batório está assente que «Não se apurou quais as infra -estruturas ur-
banísticas a realizar ou realizadas pela CMP, em contrapartida do 
pagamento da taxa de urbanização em referência e por causa do referido 
empreendimento» –, a ora recorrente pretende fazer valer a sua razão 
trazendo a lume uma realidade bem diversa, sem correspondência na 
sentença recorrida, ao afirmar, na mencionada conclusão 25, que «(…) os 
serviços da CMP tinham conhecimento de que todas as infra -estruturas 
iriam ser realizadas e concluídas pela recorrente, e que a construção 
em causa não daria origem a quaisquer obras de urbanização ou infra-
-estruturas a realizar pela CMP (…)»

Assim sendo, como é, devemos seguramente concluir que a ora re-
corrente não se basta com o julgamento da matéria de facto feito na 
instância, o que significa que o presente recurso não versa exclusiva-
mente matéria de direito.

Pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão 
da hierarquia para dele conhecer, cabendo essa competência ao Tribunal 
Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.

E, então, podemos rematar dizendo que a competência em razão 
da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão de tribunal 
tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, 
por regra.

O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso 
Tributário, goza de uma tal competência apenas quando o recurso tiver 
por exclusivo fundamento matéria de direito.

Não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, mas também 
matéria de facto, o recurso em que o recorrente conclui, sem qualquer 
correspondência na sentença recorrida, que «(…) os serviços da CMP 
tinham conhecimento de que todas as infra -estruturas iriam ser reali-
zadas e concluídas pela recorrente, e que a construção em causa não 
daria origem a quaisquer obras de urbanização ou infra -estruturas a 
realizar pela CMP (…)».

3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo 
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, 
e declarar competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo 
Norte (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 150,00, com 
procuradoria de 1/6.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Caso julgado material. Excepção dilatória. Absolvição da 
instância. Custas.

Sumário

 I — O caso julgado constitui actualmente excepção dila-
tória, determinando a absolvição da instância e não a 
procedência do pedido.

 II — Suportará o autor as custas da acção quando o réu for 
absolvido da instância.

Processo n.º 746/06 -30.
Recorrente: Mário Rui Gomes Simões.
Recorrido: Centro Regional da Segurança Social de Lisboa e Vale 

do Tejo.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Mário Rui Gomes Simões, com os sinais dos autos, deduziu opo-
sição à execução fiscal contra si revertida por dívidas de contribuições 
para a Segurança Social da sociedade Vinifrutas – Produtos Alimentares, 
Lda., com fundamento em litispendência.

Por sentença de 5/12/05 a Mma. Juíza do TAF de Lisboa 2 julgou 
verificada a excepção dilatória de caso julgado material e, em conse-
quência, absolveu da instância a Fazenda Pública e condenou em custas 
o oponente.

Inconformado com esta decisão, dela vem agora este recorrer para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1) A competência para conhecer deste recurso é da Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, por se tratar 
de matéria exclusivamente de Direito: artigo 280.º, n.º 1 do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

2) Na douta sentença recorrida, a M.ª Juiz “a quo” entendeu verificar-
-se a excepção de caso julgado material, isto é, reconheceu, e bem, que já 
tinha sido dada como extinta a execução, relativamente ao ora oponente 
em outra oposição com sentença transitada em julgado.

3) Por isso, as consequências legais a extrair de tal premissa não 
podiam ser as de absolver da instância a Fazenda Pública e condenar 
o oponente em custas.

4) As consequências legais da verificação do caso julgado material 
devem ser as de julgar procedente a oposição, de considerar extinta a 
execução contra o oponente, ora recorrente, e de não o condenar em cus-
tas: artigo 817.º, n.º 4 do C. de P. Civil, aplicável por força do artigo 2.º, 
al. e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, artigo 122.º, 
n.º 2 deste mesmo Código e artigo 446.º do C. P. Civil.

5) Não tendo decidido assim, a M.ª Juiz “a quo” proferiu uma sentença 
nula por oposição entre os fundamentos e a decisão: artigo 125.º, n.º 1 do 
citado Código e artigo 668.º, n.º 1, al. c) do Código de Processo Civil.

6) Sendo, portanto, nula a sentença, ela deve ser revogada e substituída 
por outra que, com a procedência da oposição, decida a extinção da 
execução relativamente ao oponente ora recorrente, sem custas para este.

A Mma.º Juíza “a quo” no seu despacho de sustentação do agravo 
mantém a decisão recorrida.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso não merece provimento, devendo ser confirmada 
a sentença impugnada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte factualidade:
1. Foi instaurada no Serviço de Finanças do Cadaval contra o opo-

nente, por reversão, a carta precatória n.º 1490 -01/700003.0 com base 
no processo de execução fiscal n.º 3123 -98/101407.2 instaurado no 
Serviço de Finanças de Lisboa 6, referente a dívidas ao Centro Regional 
de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, por parte da Vinifrutas 
– Produtos Alimentares, Lda., no total de 13.959.502$00.

2. O valor referido no n.º anterior reporta -se a dívidas dos períodos 
de 05/95 a 12/95 e de 01/96 a 12/96.

3. Com base nos factos referidos no n.º anterior o Serviço de Fi-
nanças do Cadaval instaurou em 06/03/01, os autos de oposição 
n.º 1490 -01/900001.1, por dívida de 13.959.502$00 (€ 69.629,70).

4. O Serviço de Finanças do Cadaval informou que:
a. Deram entrada nesse Serviço em 04/01/01, vindos do Serviço de 

Finanças de Lisboa 6, as cartas precatórias n.º 249/00 e 251/00 contra 
Mário Gomes Simões, por reversão, extraídas dos seus processos exe-
cutivos n.º 3123 -98/101407.2 e 3123 -00/101811.6.

b. Informou ainda que em 19/01/01 foram instaurados os processos 
executivos 1490 -01/700001.4 com base na carta precatória n.º 251/00 
e 1490 -01/700003.0 com base na carta precatória n.º 249/00 e, “por 
lapso, novamente com base na carta precatória n.º 251/00, 
daqui resultando a duplicação parcial de valores em ambos 
os processos”.

c. Em 30/01/01 o executado, ora oponente, foi citado relativamente 
a ambos os processos executivos.

d. Em 01/03/01 apresentou oposição no processo 1490 -01/700003.0 
invocando a excepção de litispendência.

e. E que as cartas precatórias foram devolvidas ao serviço deprecante: 
Serviço de Finanças de Lisboa 6.

5. O Serviço de Finanças de Lisboa 6 informou que:
a. Com base na certidão de dívida n.º 1834/2000, foi instaurado 

naquele serviço o processo executivo n.º 3123 -00/101811.6 e que fo-
ram extraídas cartas precatórias n.º 251/00 e 252/00 para o Serviço de 
Finanças do Cadaval, para reversão contra o oponente, tendo o mesmo 
apresentado oposição que foi julgada procedente.

b. Com base na certidão de dívida n.º 98 10055, foi instaurado o pro-
cesso n.º 3123 -98/101407.2 de onde foram extraídas as cartas precatórias 
n.º 249/00 e 250/00 também do Serviço de Finanças do Cadaval.

6. O Instituo de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) in-
formou que ocorreu uma duplicação ao Serviço de Finanças competente 
da quantia exequenda referente ao período de Maio de 1995 a Dezembro 
de 1996 e que a mesma foi “ratificada conforme informação ao Serviço 
de Finanças através do ofício n.º 040570”.
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7. No ofício referido no número anterior consta que em relação à 
certidão n.º 1834/2000 “que depois de analisada a conta corrente da 
executada verificou -se terem sido incluídas na certidão supra citada 
valores que se encontravam executados na certidão n.º 9810055”.

8. Correu termos no Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lis-
boa, 3.º Juízo, os autos de oposição ao processo de execução fiscal 
n.º 3123 -00/101811.6, conforme certidão do Serviço de Finanças de 
Lisboa 6.

9. No processo de oposição referido no n.º anterior foi prolatada sen-
tença, em 28/01/02, que decidiu pela procedência da oposição, quanto 
aos oponentes Mário Gomes Simões e Maria do Céu Reis Simões, por 
dívidas instauradas inicialmente contra Vinifrutas – Produtos Alimenta-
res, Lda., por dívidas ao CRSS nos períodos de 01/95 a 12/95, 01/96 a 
12/96 e 02/97, 05/97, 06/97, 11/97, 12/98, 01/99, 02/99 e juros de mora 
no valor total de 18.649.003$00.

III – Insurge -se o recorrente contra a sentença recorrida invocando a 
sua nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão, nos termos 
dos artigos 125.º, n.º 1 CPPT e 668.º, n.º 1, alínea c) CPC.

No entender do recorrente, ao julgar verificada a excepção de caso 
julgado material, a Mma. Juíza “a quo” deveria concluir pela procedên-
cia da oposição e extinção da execução, sem custas para o oponente, e 
não, como fez, pela absolvição da instância e condenação do oponente 
em custas.

A questão que se suscita, pois, em primeiro lugar, é a de se saber qual 
a consequência da verificação da excepção do caso julgado.

O caso julgado constitui actualmente excepção dilatória (artigo 494.º, 
alínea i) do CPC).

As excepções dilatórias obstam a que o tribunal conheça do mérito 
da causa e dão lugar à absolvição da instância ou à remessa do processo 
para outro tribunal (n.º 2 do artigo 493.º do CPC).

Do mesmo modo, dispõe o artigo 288.º, n.º 1, alínea e) do CPC que o 
juiz deve abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância 
quando julgue procedente alguma excepção dilatória.

Ora, assim sendo, a consequência da procedência da excepção de 
caso julgado verificada é, como bem decidiu a Mma. Juíza “a quo”, a 
absolvição da instância e não a procedência da oposição, como pretende 
o recorrente.

A procedência da excepção dilatória de caso julgado não poderia 
conduzir à procedência da oposição pois o juiz deve, verificada aquela, 
abster -se de conhecer do pedido, não podendo, por isso, conhecer do 
mérito da oposição.

E só a procedência da oposição determina a extinção da execução 
que aquela visa.

Donde, o alcance e efeitos da absolvição da instância serem diferentes 
do conhecimento do pedido.

Inexiste, assim, qualquer oposição entre os fundamentos e a decisão 
na sentença recorrida, razão por que improcede a alegada nulidade desta.

Por outro lado, nenhum reparo também nos merece a sentença re-
corrida na parte em que condena o oponente, ora recorrente, em custas.

É que a regra geral em matéria de custas é a de que suportará estas 
a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da 
acção, quem do processo tirou proveito, entendendo -se que dá causa às 
custas do processo a parte vencida (artigo 446.º CPC).

Quanto à acção, perde -a o réu quando é condenado no pedido; perde -a 
o autor quando o réu é absolvido do pedido ou da instância.

No caso em apreço, a decisão recorrida de absolvição da instância 
não satisfez a pretensão do oponente que era a extinção da execução, 
pelo que a sua condenação em custas está correcta e de acordo com os 
normativos legais aqui aplicáveis.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50  %.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ineptidão da petição inicial. 
Rejeição liminar. Erro na forma do processo. Convolação.

Sumário:

 I — A ineptidão da petição, implicando a nulidade de todo 
o processo, não permite, ao contrário do que ocorre 
em outras nulidades, o aproveitamento do processo, 
pelo que não há lugar em tais casos ao seu aperfeiço-
amento.

 II — Não existe ineptidão da petição de oposição, por con-
tradição entre o pedido e a causa de pedir, se se invoca 
como fundamento a duplicação de colecta e se pede a 
anulação da liquidação da dívida exequenda, mas sim 
erro na forma do processo.

 III — Não deve operar -se, sob pena da prática de actos inú-
teis, proibida por lei, a convolação da oposição em 
impugnação judicial se a petição é intempestiva para o 
efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar 
por extemporaneidade.

 IV — Rejeitada a petição, não pode o juiz conhecer das ques-
tões suscitadas na mesma, ainda que de conhecimento 
oficioso.

Processo n.º 787/06 -30.
Recorrente: Geni Pedrinha Rizzo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Geni Pedrinha Rizzo, residente no Porto, veio deduzir oposição 
às execuções fiscais contra si instauradas por dívidas de contribuição 
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autárquica relativa aos anos de 1996 a 1999, nos termos da alínea g) do 
nº 1 do artigo 204º do CPPT, com fundamento em duplicação de colecta, 
pedindo a anulação das liquidações em causa.

Por despacho de 31/10/2005 do Mmo. Juiz do TAF de Loulé foram 
rejeitadas liminarmente as petições iniciais.

Não se conformando com tal decisão, dela vem agora interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. As petições iniciais não são ineptas, inexistindo a invocada con-
tradição entre pedido e causa de pedir.

2. Inexiste, em sede de oposição, pedido e causa de pedir, do molde 
que os mesmos vêm definidos no processo civil, tendo -se a recorrente 
limitado a alegar factos que obstam à inexigibilidade do tributo recla-
mado pela Fazenda Pública (constituindo este facto a verdadeira causa 
de pedir).

3. O facto de o Meritíssimo Juiz “a quo” retirar uma conclusão diversa 
quanto à procedência da oposição daquela sustentada pela recorrente 
não conduz, de per si, à existência de contradição entre pedido e causa 
de pedir.

4. Saber se a consequência do deferimento do pedido consiste na 
anulação da liquidação ou na extinção da execução é apenas a avaliação 
do efeito jurídico desse pedido e não a apreciação do mesmo.

5. De qualquer modo, sempre a consequência da procedência da opo-
sição é a anulação da liquidação, sob pena de, a verificar -se, a extinção 
da execução, os serviços fiscais continuarem a ter uma dívida fiscal para 
cobrar e a recorrente a ser devedora à Fazenda Pública.

6. Mas, mesmo que existisse contradição entre pedido e causa de 
pedir, deveria o Meritíssimo Juiz “a quo” ter convidado a recorrente a 
aperfeiçoar as petições, evitando -se a apresentação de novas petições 
com aproveitamento dos efeitos das primeiras, nos termos do disposto no 
artigo 289º, nº 2 do Código de Processo Civil, e a violação dos princípios 
do inquisitório e da economia e celeridade processuais.

7. Por fim, sempre se dirá que a duplicação da colecta é do conhe-
cimento oficioso, pelo que o Meritíssimo Juiz “a quo”, não a tendo 
apreciado, violou um imperativo legal.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o presente recurso deve improceder, confirmando -se o 
julgado da 1.ª instância.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
“1. O Oponente invocou a duplicação de colecta relativamente à 

quantia exequenda.
Em conclusão, pediu que as liquidações fossem anuladas.
2. Como acima se escreveu, o Oponente invocou como causa de pedir 

na presente oposição à execução fiscal a duplicação de colecta e pediu 
que a liquidação fosse anulada.

Porém, a procedência da oposição importa, apenas, a extinção da 
execução fiscal e não também a anulação da liquidação (artº 817º, nº 4 
do Código de Processo Civil).

Diz -nos o artº 193º do Código de Processo Civil:
«1. É nulo todo o processo quando for inepta a petição inicial.
2. Diz -se inepta a petição:
(…)
b) Quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir.»

Como se alcança do artº 209º do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, no processo de oposição cabe despacho liminar, que 
pode ser de rejeição ou indeferimento. Por outro lado, além das causas 
especificamente ali referidas como motivadores da rejeição liminar, 
naturalmente que também são de considerar as genericamente previstas 
no processo civil, ut alínea e), do artº 2º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (neste sentido, cfr., por exemplo, Helder Martins 
Leitão, em Código de Procedimento e de Processo Tributário – anotado 
e Comentado, página 390).

Ora, diz -nos o artº 234º -A, nº 1 do Código de Processo Civil que «nos 
casos referidos nas alíneas a) a e) do número 4 do artigo anterior, pode 
o juiz, em vez de ordenar a citação, indeferir liminarmente a petição, 
quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de 
forma evidente, excepções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva 
conhecer oficiosamente, aplicando -se o disposto no artigo 476º.» E a 
nulidade de todo o processo é uma excepção dilatória, conforme resulta 
do artº 288º, nº 1, alínea b) e, como as demais, é de conhecimento ofi-
cioso do tribunal, ex vi do artº 495º, ambos do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, rejeito liminarmente as petições iniciais, se bem 
que doutas.

Custas pelo Oponente (artº 446º, nº 1 e 2 do Código de Processo 
Civil).”.

III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz 
“a quo” que indeferiu liminarmente a oposição deduzida pela ora recor-
rente à execução fiscal contra si instaurada por dívida de contribuição 
autárquica.

Considerou o Mmo. Juiz “a quo” ser a petição inicial apresentada pela 
ora recorrente inepta por o pedido estar em contradição com a causa de 
pedir, e por isso a rejeitou liminarmente, uma vez que tendo invocado 
como causa de pedir na oposição à execução a duplicação de colecta 
termina pedindo a anulação da liquidação efectuada.

Alega a recorrente que inexiste, em sede de oposição, pedido e causa 
de pedir do molde que os mesmos vêm definidos no processo civil, tendo-
-se a recorrente limitado a alegar factos que obstam à inexigibilidade 
do tributo reclamado pela Fazenda Pública.

E que o facto de o Mmo. Juiz “a quo” retirar uma conclusão diversa 
quanto à procedência da oposição da sustentada pela recorrente não 
conduz à existência de contradição entre pedido e causa de pedir.

Mas a existir a aludida contradição então o Mmo. Juiz “a quo” deveria 
ter convidado a recorrente a aperfeiçoar a petição apresentada.

Termina dizendo que sendo a duplicação de colecta de conhecimento 
oficioso sempre se impunha ao Mmo. Juiz “a quo” o seu conheci-
mento.

Improcede desde logo a alegação da recorrente quando afirma que 
no processo de oposição à execução fiscal não existe pedido e causa de 
pedir nos termos do processo civil.

Pelo contrário, a petição inicial de oposição à execução deve revestir 
os requisitos que constam do artigo 467º CPC para qualquer petição 
inicial, sendo um deles a exposição dos factos e razões de direito que 
servem de fundamento à acção e outro a indicação do pedido.

Este é o efeito jurídico que se pretende obter do tribunal.
É verdade que a lei não impõe os termos ou expressões a utilizar na 

formulação do pedido mas não deixa de exigir ao autor que este, depois 
de descrever a sua pretensão, expondo os respectivos fundamentos e 
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objectos, exprima a vontade de que o tribunal actue em ordem a proferir 
uma sentença de conteúdo favorável à pretensão manifestada.

Ou seja, como refere Alberto dos Reis, in Comentário ao CPC, vol. II, 
págs. 361 a 365, o autor terá de encerrar a sua petição inicial com o 
pedido de determinada providência, a qual traduzirá o efeito jurídico 
que se pretende obter através do tribunal.

Sendo inepta a petição a que falte ou seja ininteligível a indicação 
do pedido ou da causa de pedir, quando o pedido esteja em contradição 
com a causa de pedir ou quando se cumulem causas de pedir ou pedidos 
substancialmente incompatíveis (artigo 193º CPC).

Ineptidão essa geradora da nulidade de todo o processo, como vem 
também consagrado no artigo 98º CPPT.

Ora, a ineptidão, implicando a nulidade de todo o processo, não 
permite assim ao contrário do que ocorre com outras nulidades, o apro-
veitamento do processo.

E, por isso, em tais casos não se prevê que o autor seja notificado 
para aperfeiçoar a petição já que ela é desde logo nula (v. Acs. deste 
Tribunal de 29/5/02 e de 7/12/04, in recursos nºs 333/02 e 1051/04, 
respectivamente).

Vejamos, então, se no caso em apreço ocorre ou não a declarada 
ineptidão da petição inicial.

A ora recorrente veio deduzir oposição à execução com fundamento 
em duplicação de colecta, um dos fundamentos da oposição à execução 
previstos no artigo 204º CPPT.

Só que termina a sua petição pedindo de forma expressa a anulação 
da liquidação da contribuição que lhe é exigida.

Trata -se claramente de um pedido que tem a ver com a validade e a 
existência do acto tributário, isto é, um pedido típico do processo de 
impugnação judicial e não de oposição à execução já que esta visa, em 
regra, a extinção da execução.

Não estamos, a nosso ver, porém, perante uma verdadeira contradição 
entre o pedido e a causa de pedir na medida em que o fundamento invo-
cado  - a duplicação de colecta  - também pode constituir fundamento de 
impugnação judicial, porque de ilegalidade da liquidação se trata, mas 
antes na presença dum caso de erro na forma de processo, pois sendo 
o pedido o efeito jurídico que se pretende obter do tribunal, e no caso 
concreto o que se pretende é a anulação da liquidação que originou a 
dívida exequenda, com fundamento em duplicação de colecta, tal só será 
possível em processo de impugnação judicial e não através da oposição 
à execução fiscal deduzida.

Assim, a petição estará formalmente correcta, não havendo inepti-
dão, sendo que o meio processual utilizado é que não é o idóneo para 
o efeito pretendido.

O artigo 97º, nº 3 da LGT prescreve em ordem à celeridade da justiça 
tributária e à concessão de uma tutela jurisdicional efectiva e plena 
a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
segundo a lei, procurando evitar -se que, apesar de uma errada eleição 
da forma processual idónea, o tribunal deixe de se pronunciar sobre o 
mérito da causa.

Todavia, neste caso, como bem salienta o Exmo. PGA junto deste 
Tribunal, quer considerando o prazo de pagamento voluntário, que 
terminou em Outubro de 2001 (v. fls. 26), quer considerando a forma-
ção de presunção de indeferimento tácito em relação à reclamação de 
fls. 27, ou à exposição de fls. 28 (Novembro de 2001), sempre a petição 

se revelaria intempestiva por força do disposto no artigo 102º CPPT já 
que só foi apresentada em 30 de Abril de 2003.

E, como se refere no acórdão deste Tribunal de 8/2/06, no recurso 
nº 1135/05, não deve operar -se, sob pena da prática de actos inúteis, 
proibida por lei (artigo 137º CPC), a convolação da oposição em im-
pugnação judicial se a petição é intempestiva para o efeito, pois logo 
haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.

Por último, se dirá que a rejeição da petição apresentada, como opo-
sição, e a impossibilidade da sua convolação em impugnação judicial, 
impedem o conhecimento da invocada duplicação de colecta pelo juiz 
mas não inviabilizam o seu conhecimento pelo órgão da execução fiscal 
no respectivo processo.

Improcedem, desta forma, as alegações de recurso.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando a decisão recorrida, com a presente fundamentação.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

STA. Incompetência em razão da hierarquia. Remessa do 
processo ao tribunal competente. Extinção da instância.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, a remessa do processo 
ao tribunal competente não é oficiosa, antes ficando na 
disponibilidade das partes, tendo, assim, de ser atem-
padamente requerida.

 II — Caso contrário, a decisão transita em julgado com a 
consequente extinção da instância e remessa do processo 
à conta sendo disso caso.

Processo n.º 844/06 -30.
Recorrente: José Anselmo Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

José Anselmo da Silva vem requerer a anulação de todo o proces-
sado posterior ao acórdão de fls. 173 e a remessa oficiosa dos autos ao 
Tribunal Central Administrativo – Norte, “para que nele seja apreciado 
o recurso interposto”.
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido do 
“indeferimento da pretensão” já que o dito aresto “transitou em julgado, 
como consequência de o interessado não ter requerido a remessa do 
processo ao tribunal competente no prazo legal (artigo 18.º, n.º 2, do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário)” pelo que “a conta 
foi correctamente elaborada no tribunal que funcionou em 1.ª instância”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, por acórdão deste Tribunal de 4 de Ou-

tubro de 2006, a fls. 173, foi o mesmo declarado incompetente, em 
razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso interposto pelo 
ora requerente, da sentença de fls. 106, que julgou improcedente o 
recurso que o mesmo interpusera do despacho do Sub -Director Geral 
dos Impostos, de 30 de Dezembro de 2005, que determinou o acesso 
directo a informação bancária.

Baseou -se o assim decidido em o recurso não ter por exclusivo fun-
damento matéria de direito, antes comportando também a análise de 
pontos de facto, pelo que aquela competência se radicava no Tribunal 
Central Administrativo.

E devidamente notificada da decisão, a ora requerente nada disse ou 
requereu, pelo que aquele aresto transitou em julgado.

Pretendendo, agora, todavia, que a referida remessa é oficiosa.
Mas sem razão.
O artigo 18.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 

regula os “efeitos da declaração judicial de incompetência” dispondo 
o n.º 1 que a decisão de incompetência territorial “implica a remessa 
oficiosa do processo ao tribunal competente”.

E, para os restante casos de incompetência, hierárquica incluída, re-
gula o n.º 2 no sentido de que “pode o interessado, no prazo de 14 dias 
a contar da notificação da decisão que a declare, requerer a remessa do 
processo ao tribunal competente”.

Assim, tal remessa só é oficiosa no caso de incompetência territorial, 
o que claramente resulta do confronto entre aqueles dois números: só 
o n.º 1 se refere à remessa oficiosa pelo que o termo “pode” do n.º 2 
constitui um verdadeiro ónus que, se não cumprido, implica o trânsito em 
julgado da decisão e a consequente extinção da instância, dado tratar -se 
de um prazo peremptório – cfr. JORGE DE SOUSA, Código do Procedimento 
e do Processo Tributário, 5.ª edição, 1.º vol., p. 245, nota 5.

A remessa não é, pois, sempre oficiosa, como logo resulta da alusão 
legal ao predito requerimento, que, de outro modo, seria incompreen-
sível.

Os termos contrastantes em que se exprimiu o legislador naqueles dois 
incisos normativos não deixam quaisquer dúvidas de interpretação.

E como se refere no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, 
de 2 de Novembro de 2006, recurso n.º 0472/06, em que o ora relator 
teve intervenção como adjunto, “o regime é facilmente compreensível: 
possibilitando a lei – artigo 280.º, n.º 1, do CPPT – que os recursos das 
decisões de 1.ª instância sejam dirigidos quer ao TCA quer ao STA, 
incumbindo a opção ao recorrente, se o tribunal da sua eleição se de-
clarar incompetente, o recorrente pode pedir a remessa do processo ao 
tribunal declarado competente se, apesar de esse não ter sido o tribunal 
que escolheu, ainda assim lhe interessar que ele aprecie o recurso; ou 
pode desinteressar -se do recurso, uma vez que o tribunal por si designado 
recusou conhecê -lo”.

O desinteresse do recorrente provoca, pois, nos aludidos termos, 
a extinção da instância pelo que nada havia a fazer senão remeter o 
processo à conta, como aconteceu.

Nada havendo, pois, a anular.
Termos em que se acorda indeferir o requerido.
Custas pelo requerente, fixando -se a taxa de justiça em 5 unidades 

de conta.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

IVA. Impugnação judicial. Prescrição. Inutilidade da lide. 
Sucessão de prazos prescricionais. Contagem do prazo.

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária não constitui, a se, 
fundamento da impugnação judicial, por não respeitar 
à legalidade do acto de liquidação mas, antes, à sua 
eficácia.

 II — Deve, contudo, conhecer -se da mesma e oficiosamente, 
em tal meio processual, com atinência à respectiva inu-
tilidade superveniente da lide, determinante da extin-
ção da instância, conforme o disposto no artigo 287.º, 
alínea e) do CPC.

 III — No CPCI era de vinte anos o prazo prescricional, o qual 
foi encurtado para 10 anos pelo CPT.

 IV — Este prazo é interrompido pela instauração de impug-
nação judicial, mas retoma a contagem se o processo 
estiver parado, por mais de um ano, por facto não im-
putável ao contribuinte (cf. artigo 34.º, n.º 3 do CPT).

Processo n.º 1017/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: J. M. Fino, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com o acórdão do Tribunal 
Central Sul que, por via da prescrição da obrigação tributária em causa, 
julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, dele vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

a) A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste 
tipo de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;
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b) O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exi-
gibilidade da dívida é a oposição à execução fiscal

c) A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para se 
conhecer em impugnação  - processo cujo objecto é a legalidade do acto 
tributário  - da prescrição da dívida exequenda;

d) Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto 
interruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco mais de 
uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os meios de 
litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, designada-
mente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos os casos 
rapidamente demore o processo mais de um ano...

e) Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução 
parada por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por 
ter sido utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo 
garantia ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve 
ser declarada prescrita;

f) No caso, sub judice, em que foi instaurada execução mas se encontra 
suspensa, à espera de resolução do processo de impugnação, não deveria 
o TCAS ter decidido a extinção do presente processo por prescrição;

g) Ao fazê -lo interpretou incorrectamente os preceitos legais aplicá-
veis, designadamente os artigos 34° do CPT, 48º e 49° da LGT e 204° 
do CPPT, aplicando indevidamente a alínea e) do art. 287° do CPC.

O Recorrido não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, uma vez que a prescrição 
pode ser conhecida e declarada na impugnação judicial, “não como 
fundamento desta, já que não se refere à legalidade da liquidação, mas 
em termos de inutilidade superveniente da lide”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1 - No ano de 1986, a firma impugnante, “J. M. Fino, S.A.”, com o 

n.i.p.c. 500 799 504, estava colectada em Contribuição Industrial, grupo 
A, e em I.V.A., no regime normal de periodicidade mensal, devido ao 
exercício da actividade de comércio e venda de confecções (cfr. cópia 
do relatório da administração fiscal junta a fls. 30 a 32 dos autos; in-
formação exarada a fls. 37 a 42 dos autos; documentos juntos a fls. 107 
a 132 dos autos);

2 - No dia 29/3/90, em resultado de fiscalização efectuada à conta-
bilidade da firma impugnante, a A.F. elaborou um relatório no qual 
analisou a sua organização contabilística, tudo conforme cópia que se 
encontra junta a fls. 30 a 32 dos autos e se dá aqui por integralmente 
reproduzida;

3 - No relatório identificado no n° 2 refere -se, nomeadamente:
a) “... que durante o ano de 1986 a firma impugnante adquiriu 

bens com destino a ofertas, com I.V.A. incluído, no montante total de 
€ 176.918,50, tendo deduzido a totalidade do imposto suportado com 
as referidas aquisições, na quantia de € 24.438,95...”;

b) “... que tais aquisições respeitam a artigos de valor unitário superior 
a € sobre os quais não foi liquidado o respectivo imposto, igualmente não 
constando das existências finais do ano de 1986, pelo que nos termos 
do art° 3, n° 1, do C.I.V.A., considera como tendo sido transmitidos e 
excluídos do direito à dedução, conforme determinado no art° 3, n° 3, 
al. f), do mesmo diploma...”;

c) “... que não foi liquidado nem entregue nos cofres do Estado o 
imposto devido quantia de € 24.438,95...”;

4 - As ofertas referidas no n° 3, excedem o valor unitário de € 14,96 
e o seu valor global é superior a cinco por mil do total das vendas da 
impugnante (cfr. depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas 
pela impugnante a fls. 60 dos presentes autos; informação exarada a 
fls. 37 a 42 dos autos);

5 - As ofertas mencionadas no n° 3 são entregues aos vendedores, a tí-
tulo de prémio pelo volume de vendas por estes conseguido, encontrando-
-se já incluídas no preço final facturado aos clientes da impugnante 
e incidindo o I.V.A. sobre o aludido preço final, o qual é composto 
pelo valor do produto principal e do produto promocional oferta (cfr. 
depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela impugnante 
fls. 60 dos presentes autos; informação exarada a fls. 37 a 42 dos autos; 
documentos juntos a fls. 238 e 239 dos autos);

6 - Com base, além do mais, no entendimento referido no n° 3, a A. 
Fiscal estruturou nota de apuramento mod. 382, relativa ao ano de 1986, 
cuja cópia se encontra fls. 29 dos autos e se dá aqui por integralmente 
reproduzida;

7 - Em 11/12/90, em consequência, a A. Fiscal estruturou liquidação 
de I.V.A. abrigo do art° 82, do C.I.V.A., relativa ao ano de 1986, no 
montante de € 24.766,64, acrescida de juros compensatórios no mon-
tante de € 20.161,71 (cfr. documentos juntos a fls. 46 e 47 dos autos; 
informação exarada a fls. 101 dos autos);

8 - Em 9/10/91, a impugnante foi notificada da liquidação identificada 
no n° 7 documentos juntos a fls. 48 e 49 dos autos);

9 - O prazo para pagamento eventual terminou no dia 24/10/91 e, 
porque o IVA não foi pago no vencimento, foi debitado ao tesoureiro 
em 16/1/92, pelo conhecimento n° 1929, tendo a dívida relaxado em 
31/1/92 (cfr. documentos juntos a fls. 10, 11 e dos autos; informação 
exarada a fls. 101 dos autos);

10 - Em 30/1/92, a firma “J. M. Fino, S.A.” apresentou na R. F. do 
10° Bairro Fiscal de Lisboa a impugnação que deu origem ao presente 
processo (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 destes autos).

A decisão da matéria de facto efectuou -se com base no exame dos 
documentos e informações oficiais, não impugnados, que dos autos 
constam e nos depoimentos das testemunhas arroladas pela impugnante 
(cfr. fls.60 dos autos), tudo conforme referido a propósito de cada uma 
das alíneas do probatório.

Acrescenta -se ao probatório o seguinte facto:
11) O processo de impugnação esteve parado desde 03/10/1994 altura 

em que foram recebidos no STA (vide fls. 87 verso) para onde fora 
interposto recurso da 1ª decisão em 1ª instância, até 18/12/1995 altura 
em que após redistribuição foi agendado julgamento (fls. 89).

12) Não foi efectuado até à presente data o pagamento do IVA ora 
impugnado, mas a impugnante no processo executivo fiscal prestou 
garantia bancária em 03/04/1992.

13) desde esta última data o processo executivo fiscal não teve qual-
quer andamento.

3 – Como vem sendo jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a prescrição da obri-
gação tributária não constitui, a se, fundamento de impugnação judicial, 
por não respeitar à legalidade do acto de liquidação mas, antes, à sua 
eficácia.
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Não obstante, deve conhecer -se da mesma e oficiosamente, em tal 
meio processual, com atinência à respectiva inutilidade superveniente 
da lide, determinante da extinção da instância (cfr. artº 287º, al. e) do 
CPC).

Neste sentido e para além dos arestos citados no parecer do Exmº 
Procurador -Geral Adjunto, pode ver -se o recente Acórdão desta Sec-
ção do STA de 12/12/06, in rec. nº 955/06, cujo sumário acabámos de 
transcrever.

Sendo assim, vejamos, então, se a presente obrigação tributária pres-
creveu.

4 – Tem esta a ver com o IVA de 1986.
Na altura, estava em vigor o CPCI, pelo que o prazo de prescrição 

começou a correr em 1/1/87, atento o disposto no seu artº 27º.
Ainda nos termos desse normativo, esse prazo era de 20 anos, de 

onde resultava que, mesmo sem haver suspensões ou interrupções, o 
seu termo se verificava em 2006.

Entretanto, em 1/7/91, entrou em vigor o CPT, cujo artº 34º, nº 1 
reduziu esse prazo prescricional para 10 anos.

Dispõe, porém, o artº 297º, nº 1 do CC que “a lei que estabelecer, para 
qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é 
também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só 
se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo 
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.

Sendo assim e fazendo aplicação do estabelecido neste preceito legal 
ao caso em apreço, à data da entrada em vigor do CPT estavam decor-
ridos nove anos e seis meses do prazo prescricional, faltando dez anos 
e seis meses para o seu termo, se se aplicasse o CPCI e dez anos se se 
aplicasse o CPT.

Pelo que e de acordo com o prédito artº 297º, há -de ser aqui aplicável 
o regime fixado no CPT, contando -se esse prazo desde 1/7/91, termi-
nando, portanto, em 1/7/01.

Contudo, no passado dia 1/1/99, entrou em vigor a Lei Geral Tributá-
ria, que fixou em 8 anos o prazo de prescrição e conta -se, nos impostos 
de obrigação única, como é o IVA, a partir da ocorrência do respectivo 
facto tributário.

Como nessa data estavam já decorridos sete anos e meio do prazo 
prescricional, conforme o regime do CPT, faltando, assim, dois anos e 
meio para se completar, não tem aqui aplicação aquele diploma legal, de 
harmonia com o estabelecido no citado artº 297º do CC, mandado aplicar 
pelo artº 5º do Decreto -lei nº 398/98 de 17/12, que aprovou a LGT, já 
que por aquele diploma legal faltava menos tempo do que o fixado pela 
lei nova (oito anos) para o prazo prescricional se aplicar.

Assim e do que fica exposto, ressalta à evidência que o regime apli-
cável é o fixado no CPT e que esse prazo terminaria em 1/7/01, se não 
sofresse interrupções.

Estabelece, porém, o artº 34º, nº 3 do CPT que “a reclamação, o 
recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução inter-
rompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver 
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, 
somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação”.

Voltando ao caso em apreço, resulta dos autos que a recorrida de-
duziu impugnação judicial em 30/1/92 (nº 10 do probatório), pelo que 
se interrompeu o prazo de prescrição, tendo então decorrido 6 meses 
e vinte e nove dias.

Entretanto, a impugnação judicial esteve parada por facto não impu-
tável ao contribuinte desde 3/10/94 até 18/12/95 (nº 11 do probatório), 
retomando -se a contagem do prazo a partir de 3/10/95.

Pelo que, somando o tempo já decorrido até à instauração da im-
pugnação judicial (6 meses e 29 dias), com o decorrido após a referida 
interrupção, o prazo de prescrição de 10 anos, aplicável à obrigação 
tributária em causa, ocorreu em 4/9/05.

5 – Alega, porém, a recorrente que, estando a execução parada por ter 
sido suspensa nos termos da lei, designadamente por ter sido utilizado 
um dos meios processuais, designadamente a impugnação judicial, que 
conduzem, existindo garantia ou penhora, à suspensão da execução, a 
obrigação não deve ser declarada prescrita, já que aquela paragem deve 
ser imputada ao contribuinte.

Mas não tem razão.
É certo que o artº 255º, nº 1 do CPT estabelece que “a reclamação gra-

ciosa, a impugnação judicial e o recurso judicial que tenham por objecto 
a legalidade da dívida exequenda suspendem a execução até à decisão 
do pleito, desde que seja prestada garantia nos termos do artigo 282.º 
ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, 
o que será informado no processo pelo escrivão”.

Todavia e como se escreveu no Acórdão desta Secção do STA 
de 23/5/05, in rec. nº 116/05, citado pelo Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, no seu douto parecer, “a paragem da execução fiscal por 
motivo de suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução da 
impugnação judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação 
impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela (art.255.
º, n.º 1, do CPT).

No entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma 
paragem do processo de impugnação judicial, por um período superior 
a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte, recomeçar -se -á a 
contar o prazo de prescrição, acrescido do período de tempo que decorreu 
antes da instauração da execução fiscal, pois, a paragem do processo 
de execução fiscal derivada da pendência da impugnação judicial não 
pode ser imputada ao contribuinte se não é a este imputável a paragem 
deste último processo”.

No mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA 
de 2/3/05, in rec. nº 85/05 e Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., 
pág. 494.

Pelo que é, assim, de concluir que a obrigação tributária em causa 
está efectivamente prescrita.

6 – Nestes termos e com esta fundamentação, acorda -se em negar 
provimento ao presente recurso e manter o aresto recorrido.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 
Lino — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Sustação da execução. Reclamação de créditos. Artigos 239.º 
e 240.º do CPPT. Reclamação apresentada antes da citação. 
Consequências.

Sumário:

 I — Os credores, que gozem de garantia real, podem reclamar 
os seus créditos, no prazo de 15 dias após a citação 
— artigo 240.º, n.º 1, do CPPT.

 II — Tendo sido sustada uma execução pendente em tribunal 
comum, nos termos do artigo 871.º do CPC, por força 
de uma pluralidade de execuções sobre os mesmos bens, 
pode o exequente reclamar o seu crédito na execução 
fiscal.

 III — Tendo reclamado o crédito antes da citação dos credores 
preferentes (artigo 239.º do CPPT), não é de indeferir 
liminarmente tal reclamação.

 IV — Em tal caso, deve a reclamação ser devolvida ao com-
petente órgão de execução fiscal, aguardando a citação 
dos credores preferentes e respectivas reclamações de 
créditos, para remessa posterior ao tribunal fiscal com-
petente.

Processo n.º 1121/06 -30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, com sede na Rua 
Áurea, 219 -241, Lisboa, reclamou, junto do TAF de Sintra, em processo 
de execução, um crédito seu.

O Mm. Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente tal reclamação 
de créditos.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:

a)A Reclamação de créditos foi apresentada no seguimento da sus-
pensão da Execução instaurada pela Agravante, operada por força do 
disposto no artº 871º do CPC;

b)O Registo da penhora a seu favor, porque efectuado em data poste-
rior à da penhora efectuada no âmbito do presente procedimento fiscal 
– ou seja posterior ao momento em que deveria ter ocorrido a citação 
nos termos do artº 239° do CPPT –, corria o risco de ser desconhecida 
nesse mesmo processo;

c)É permitido ao credor titular de garantia real reclamar espontanea-
mente o seu crédito até à transmissão dos bens penhorados;

d)Não é imposto, em tal preceito, qualquer limite para o momento a 
partir do qual tal reclamação possa ser apresentada;

e)A decisão recorrida faz errada interpretação e viola as normas 
contidas nos artºs 871° do C.P.C. e 240°, nº 4 do CPPT, pelo que deve 
ser revogada;

f)Sem conceder, atendendo ao princípio da economia processual, que 
no caso foi violado, sempre se deveria ter aceite, e mantido nos autos, 
a deduzida reclamação.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Para decidir, o tribunal recorrido fixou a seguinte matéria de 

facto:
1.A Reclamante instaurou contra a Sociedade aqui Executada, acção 

executiva, que se encontra pendente no 4º Juízo Cível do Tribunal de 
Família e de Menores e da Comarca de Cascais;

2.Na acção executiva referida em 1., foi proferido despacho ordenando 
a sua sustação, notificado à Reclamante por carta registada expedida 
em 21.10.2004;

3.Nos autos de execução fiscal em que este incidente se insere, não 
foram ainda citados os credores com garantia real, relativamente aos 
bens penhorados.

3.A questão a decidir é esta: pode o credor reclamar o seu crédito 
antes de ser citado como credor preferente, ao abrigo do disposto no 
artº 239º, 1, do CPPT?

Ou, pelo contrário, uma tal reclamação, necessariamente extempo-
rânea, deve ser indeferida?

Antes, convém anotar uma especialidade que ocorre no caso con-
creto.

O credor aqui em causa, ora recorrente, instaurou uma acção executiva 
contra o devedor, a correr termos em tribunal comum.

Porém, essa execução foi sustada, face à pluralidade de execuções 
sobre os mesmos bens. Daí que o recorrente credor, vendo a execução 
sustada, logo se apressou a reclamar o seu crédito neste processo de 
execução fiscal.

Que dizer?
O Mm. Juiz a quo rejeitou a reclamação com o fundamento que o 

pedido é intempestivo. No caso, extemporâneo.
E é um facto que a pretensão foi deduzida antes do tempo, a saber: 

antes da citação. Logo por aqui se poderia dizer que estamos perante 
um pedido extemporâneo.

Significa isto que tal reclamação deve ser rejeitada?
A uma resposta afirmativa deste tipo objecta a recorrente, acenando 

com o nº 4 do artº 240º do CPPT, que estatui que o disposto no nú-
mero anterior não obsta a que o credor com garantia real reclame es-
pontaneamente o seu crédito na execução, até à transmissão dos bens 
penhorados.

Mas se nos concentrarmos nesse citado número anterior, logo vemos 
que a hipótese dos autos (antecipação da reclamação) não cabe aí.

Convém pois procurar a resposta noutro lado.
Pois bem.
Como é sabido, na prática processual dos nossos tribunais, a regra é 

de que os prazos processuais não podem ser excedidos, podendo todavia 
ser antecipados (1).
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Por sua vez, e como se escreveu no acórdão do STJ de 13/12/89, in 
BMJ 392/396, “a antecipação do acto constitui mera irregularidade irre-
levante desde que, como no caso, não produza perturbações no normal 
andamento do processo, devendo aproveitar -se, sem necessidade da sua 
repetição, dentro dos limites inicial e final do prazo”.

Pois bem.
Fazendo jus a esta doutrina e reportando -nos ao caso concreto, logo 

vemos que não há qualquer perturbação no normal desenvolvimento dos 
autos com a apresentação antecipada desta reclamação de créditos.

Na verdade, e sendo a reclamação de créditos apresentada no órgão 
de execução fiscal onde corre o processo executivo (artº 245º, 2, do 
CPPT) nada impede que a presente reclamação de créditos fique aí 
depositada, sendo posteriormente remetida para o tribunal, depois de 
citados os credores preferentes, acompanhando aquela reclamação as 
restantes reclamações de créditos entretanto apresentadas.

E, se não houver mais nenhuma, será esta então remetida a tribunal 
para que este verifique e gradue o(s) crédito(s).

Assim, a reclamação deverá ser devolvida ao competente órgão de 
execução fiscal, aguardando a citação dos credores preferentes e res-
pectivas reclamações de créditos, para remessa posterior ao tribunal 
fiscal competente.

Estamos assim perante uma mera irregularidade, que não pode ter a 
gravosa consequência que lhe foi cominada pelo Mm. Juiz a quo.

4.Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra 
que ordene a remessa da presente reclamação de créditos ao competente 
órgão de execução fiscal, nos precisos termos e para os efeitos acima 
consignados.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 
Lino — Baeta de Queirós.

(1) Vide, a propósito, o acórdão deste STA de 13/1/88 (rec. n.º 22.424).

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Nulidade do título 
executivo. Pendência de processo especial de recuperação 
de empresa.

Sumário:

 I — São taxativos os fundamentos admitidos pelo artigo 204.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
para a oposição à execução fiscal.

 II — Não se inclui nesses fundamentos a nulidade do título 
executivo, que não dá causa à extinção da execução, já 
que pode ser suprida por prova documental.

 III — Também não é fundamento de oposição à execução a 
pendência de um processo especial de recuperação de 
empresa no qual não foi proferido despacho judicial 
determinando o seu prosseguimento.

Processo n.º 1178/06 -30.
Recorrente: José Martins Correia.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. JOSÉ MARTINS CORREIA, residente no Montijo, recorre 

do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 23 de Maio 
de 2005 que negou provimento ao recurso jurisdicional interposto de 
sentença que julgara improcedente a oposição à execução fiscal contra 
si instaurada para cobrança de dívida ao INSTITUTO DE GESTÃO 
FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, IP.

Formula as seguintes conclusões:

«I.
Não é pacífico na doutrina e jurisprudência que o elenco de funda-

mentos de oposição à execução seja taxativo.

II.
“Ao contrário do que parece resultar da utilização do advérbio “só” 

no n° 1, dando a entender tratar -se de uma enumeração taxativa dos 
fundamentos de oposição, para além dos fundamentos específicos enun-
ciados nas alíneas a) a h), a alínea i) permite invocar quaisquer outros 
fundamentos de oposição, contando que a respectiva prova possa ser 
efectuada apenas por documento e desde que não envolva aprecia-
ção da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem represente 
interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que 
houver extraído o título.” [João António Valente Torrão, in Código de 
Procedimento e Processo Tributário  - Anotado e Comentado, Almedina, 
Coimbra, Janeiro, 2005, pg. 786, em anotação ao art. 204° do CPPT]

III.
“A nulidade do processo de execução fiscal por falta de requisitos 

essenciais do título executivo, pode apreciar -se em processo de oposição 
à execução fiscal” [Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo datado 
de 18/2/98, no processo n° 21699, disponível em www.dgsi.pt. 

IV.
“A falta de requisitos essenciais do título executivo, quando não 

puder ser suprida por prova documental, gera nulidade absoluta, de 
conhecimento oficioso, a qual tem por efeito a anulação do processado 
posterior ao momento em que foi praticada e por ela absolutamente 
prejudicado (art. 76, alínea b), § 1 e 3, do C.P.C.I).” [Acórdão do Su-
premo Tribunal Administrativo datado de 20/4/94, no processo n° 16152, 
disponível em www.dgsi.pt.
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V.

A oposição à execução fiscal, embora com tramitação autónoma em 
relação ao processo executivo, funciona na dependência deste como 
uma contestação à pretensão do exequente, tendo por fim a extinção 
ou suspensão da execução fiscal. Consequentemente, na oposição à 
execução devem apenas ser admitidos como fundamentos aqueles que 
possam conduzir à suspensão ou extinção da execução.

VI.

A nulidade do título executivo tem como consequência a extinção do 
processo de execução, pelo que a arguição de tal nulidade se harmoniza 
com as finalidades do processo de execução devendo ser considerada 
como fundamento de oposição à execução.

VII.

“(...) apesar de não estar expressamente indicado nas várias alíneas 
do n° 1 do art° 204° deste Código, a falta de requisitos do título execu-
tivo cabe na fórmula genérica da referida alínea i), já que se trata de 
um fundamento que pode ser provado documentalmente, não envolve 
apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda nem 
representa interferência em matéria da exclusiva competência que 
emitiu o título.” [Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, Vislis Editores, Lisboa, 2002, pg. 829, em 
anotação ao art. 165° do CPPT]

VIII.

O recorrente invocou a nulidade do titulo executivo, porquanto a cer-
tidão de dívida que serviu de base à execução não cumpre os requisitos 
plasmados nos art°s 88° e 163° nº 1 al. d) do CPPT, o que consubstancia 
uma nulidade de conhecimento oficioso, nos termos do disposto no 
art° 165° nº 4 do CPPT.

IX.

A inexequibilidade do título executivo é um dos fundamentos típicos 
do processo de oposição à execução regulado no CPC, nos termos do 
disposto no art° 814° al. a) do CPC, conduzindo à extinção da execução.

X.

A falta de requisitos essenciais do título executivo ainda que não 
consubstanciasse uma nulidade passível de ser arguida em sede de 
oposição à execução – o que não se concede, mas pondera por mero 
dever de patrocínio – sempre conduziria à inexequibilidade do título e, 
por consequência, à extinção da execução.

XI.

A falta de requisitos essenciais do título executivo, na medida em que 
padece de vícios tais que o tornam inexequível, constitui fundamento 
para deduzir oposição à execução fiscal.

XII.
Porque a decisão que decretou o arquivamento do processo de recupe-

ração de empresa que corre termos no 2° Juízo do Tribunal de Comércio 
sob o nº 108/04.3TYLSB não transitou em julgado, a prossecução da 
execução fiscal é profundamente destabilizadora da empresa do agra-
vante, que se encontra em situação económica difícil, sendo, por isso, 
absolutamente iníqua e contrária aos interesses dos demais credores.

XIII.
A prossecução da execução significa por si só a possibilidade da 

prática de actos que se traduzem num ataque directo, ou indirecto, ao 
património do devedor, o que tem como consequência uma violação 
grosseira do princípio da igualdade de tratamento dos credores consa-
grado no art. 62° do CPREF.

XIV.
O acórdão recorrido viola os artigos 88°, 163°, 165° e 204° do CPPT, 

o art. 814° do CPC e o art. 62° do CPEREF.
Pelo exposto, deve o acórdão recorrido ser revogado e substituído, 

por outro que ordene o recebimento da oposição à execução fiscal com 
fundamento na nulidade do título executivo».

1.2. O recorrido contra -alega pugnando pela manutenção do acórdão 
impugnado, concluindo deste modo:

« - atento o exposto, o artigo 204.° n.° do CPPT, tem carácter taxa-
tivo, e

 - por outro lado, a eventual nulidade do título executivo não é fun-
damento de oposição, uma vez que não cabe na previsão da alínea i) 
do referido artigo

Nestes termos e nos melhores de direito deverá ser negado provimento 
ao presente recurso, mantendo -se, desta forma, o acórdão recorrido 
(…)».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento.

Escreve que «(…) a argumentação da recorrente não pode proceder 
pelas razões e fundamentação já aduzidas no parecer do Ministério 
Público junto do Tribunal Central Administrativo Sul (fls.162), cuja 
esclarecida argumentação acompanhamos.

Acresce dizer que sobre a questão a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Administrativo se tem pronunciado de forma maioritária no 
sentido de que a nulidade por falta de requisitos essenciais do título 
executivo não consubstancia o fundamento de oposição previsto na 
alínea i) do nº 1 do artigo 204º do CPPT, podendo ser invocada no 
processo executivo — vide, para além do acórdão do pleno da secção 
de Contencioso Tributário de 23.02.2005, processo 574/04, os acórdãos 
de 20.11.2002, processo 1701/02, de 20.11.2000, processo 22591, e de 
14.04.1999, processo 22906.

E isto porque, como se sublinha naquele primeiro aresto a nulidade do 
título executivo não constitui facto modificativo ou extintivo posterior 
à liquidação, podendo ser requerida como incidente da execução no 
processo respectivo onde deverá ser apreciada, podendo até, se razões 
processuais a tal não obstarem e for caso disso, convolar -se o requeri-
mento de oposição para incidente na própria execução.
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É certo que o recorrente alega ainda que a falta de requisitos essenciais 
do título executivo conduz à inexequibilidade e que esta inexequibilidade 
constitui fundamento para deduzir oposição à execução nos termos do 
artº 814º al. a) do Código de Processo Civil.

Mas esta argumentação não pode proceder por duas ordens de ra-
zões.

Em primeiro lugar porque, como se sublinha no acórdão recorrido, 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário regulamenta total-
mente os fundamentos de oposição à execução fiscal, não havendo lugar 
a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Depois porque a falta de requisitos essenciais do título executivo se 
refere aos seus requisitos formais – os do artº 163º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário – e não aos substanciais, nomeadamente 
a exigibilidade da dívida — cf. neste sentido Alfredo José de Sousa e 
José da Silva Paixão, Código de Procedimento e Processo Tributário, 
Comentado e Anotado, pag. 411, nota 27 e Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 04.06.2003, recurso 596/03».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:

«A)

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Secção de 
Processo de Setúbal (1501) instaurou contra o aqui oponente duas 
execuções fiscais:

 - Uma com o n.° 1501200401003666, para cobrança coerciva da quan-
tia global de 16.628,74 €, respeitantes a Quotizações dos meses de Abril 
de 2002 a Fevereiro de 2003 e respectivos de mora vencidos, conforme 
certidão n.° 331/04 de fls. 11 e documento de citação fls. 10;

 - Outra com o n.° 1501200401003682, para cobrança coerciva da 
quantia global de 30.059,45 €, respeitantes a Contribuições dos mes-
mos meses de Abril de 2002 a Fevereiro de 2003 e respectivos de mora 
vencidos, conforme certidão n.° 336/04 de fls. 15, capa da execução de 
fls. 14, documento de citação fls. 16 e mapa de fls. 17;

B)

O Recorrente, neste processo, veio opor -se à segunda execução fiscal, 
com o n.° 1501200401003682. para cobrança coerciva da quantia global 
de 30.059.45 €, acrescida dos respectivos juros, conforme indicação na 
petição inicial;

C)

No Mapa de fls. 17 encontram -se calculados os juros de mora relativos 
à certidão n.° 336/04 de fls. 15;

D)

O Recorrente foi citado em 28/04/2004 para a execução fiscal, com 
o n.° 1501200401003682 como consta dos documentos de fls. 16 e do 
aviso de recepção de fls. 19;

E)
O Recorrente apresentou -se no Tribunal de Comércio de Lisboa 

propondo acção de processo especial de recuperação de empresa, a qual 
tomou o n.° 108/04.3TYLSB;

F)
A referida acção foi objecto de decisão no sentido dos autos não 

poderem prosseguir como processo de recuperação nem como processo 
de falência, determinando aquele tribunal o arquivamento dos autos (cfr. 
documento de fls. 87/92);

G)
O Recorrente interpôs recurso da decisão referida na alínea anterior, 

conforme documentos de fls. 152 a 158».
3.1. Ao contrário do que alega o recorrente na sua primeira conclusão, 

os fundamentos de oposição à execução fiscal estão taxativamente indi-
cados no artigo 204º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), como logo resulta do uso do termo «só» no seu nº 1.

A isso não obsta que na alínea i) do apontado número o legislador 
tenha adoptado uma fórmula genérica, enunciando uma multiplicidade 
de fundamentos que, ainda assim, devem obedecer ao comando cons-
tante da dita alínea.

Esta taxatividade dos fundamentos de oposição à execução fiscal im-
plica que não seja legítimo apelar à disciplina do artigo 814º do Código 
de Processo Civil (CPC), como faz o recorrente nas conclusões IX e 
XIV. Tal só teria cabimento se no CPPT a matéria não estivesse regulada, 
pois aquele diploma apenas supletivamente se aplica no procedimento e 
processo judicial tributário, conforme estabelece o artigo 2º do referido 
CPPT.

Improcedem, pelo exposto, os fundamentos contidos nas conclusões I, 
IX e XIV.

3.2. Outras conclusões formuladas pelo recorrente visam, ainda, de-
monstrar que a nulidade do título executivo é fundamento de oposição 
à execução fiscal.

De notar que o recorrente, ao afirmar, na conclusão VIII, que «a cer-
tidão de dívida que serviu de base à execução não cumpre os requisitos 
plasmados nos art°s 88° e 163° nº 1 al. d) do CPPT», afronta o juízo do 
Tribunal recorrido que, ao contrário, entendeu que «a certidão de dívida 
de fls. 15 reúne todos os requisitos previstos no CPPT, art.° 164°». Mas 
o recorrente, fazendo a afirmação, nem por isso concretiza, de modo a 
dar -nos a entender as razões da sua divergência e a permitir -nos ajuizar 
sobre elas.

A questão de saber se a nulidade do título executivo serve ou não 
de fundamento à oposição não tem sido tratada uniformemente pela 
jurisprudência deste Tribunal. Como, aliás, reflectem os arestos em que 
se apoia o recorrente para apoiar a sua tese, e os adversos que apontam 
o Tribunal recorrido e o Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste 
Supremo Tribunal Administrativo.

Mas pode afirmar -se que, a partir de certo momento, se formou uma 
franca maioria de sinal contrário ao que aqui defende o recorrente. 
E essa corrente jurisprudencial mais se consolidou com o aresto do 
Pleno da Secção tirado por unanimidade em 23 de Fevereiro de 2005 
no processo nº 574/04.
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3.3. No caso, a questão que nos ocupa deve ser decidida à luz do 
artigo 204º nº 1 do CPPT, posto que este diploma foi posto em vigor a 
partir de 1 de Janeiro de 2000 pelo artigo 4º do decreto -lei nº 433/99, 
de 26 de Outubro, ou seja, antes da instauração das execuções fiscais a 
que o recorrente se opõe.

Como se viu, este nº 1 enumera, taxativamente, os fundamentos 
invocáveis contra a execução fiscal na respectiva oposição.

A nulidade do título executivo não é referida em nenhuma das alí-
neas a) a h) do referido nº 1. Só na alínea i) pode pretender -se que está 
contemplada, pois nela cabem «quaisquer fundamentos não referidos 
nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não 
envolvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, 
nem representem interferência em matéria da exclusiva competência da 
entidade que houver extraído o título».

É certo que a nulidade do título executivo, para além de não ser 
enunciada nas alíneas a) a h), pode provar -se, apenas, por documento, e 
não implica apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda 
nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da 
entidade emissora do título.

Porém, o título executivo a que falte algum dos requisitos apontados 
nas alíneas do nº 1 do artigo 163º do CPPT só carece de força executiva, 
como dispõe esse número, consubstanciando nulidade insanável do 
processo de execução fiscal, «quando não puder ser suprida por prova 
documental».

Ou seja, a falta de requisitos essenciais do título em que se funda a 
execução só ocasiona a extinção desta se não for possível supri -la por 
prova documental. O que vale por dizer que, quando do título não conste 
a menção da entidade emissora, a data da emissão, o nome e domicílio 
do devedor, a natureza e proveniência da dívida e o seu montante por 
extenso, não se segue, necessariamente, a extinção da execução, já que a 
falta pode ser suprida mediante outro(s) documento(s) que não o próprio 
título, por força da alínea b) do nº 1 do artigo 165º do CPPT, ficando 
a situação regularizada e podendo a execução prosseguir, mesmo com 
base num título que, só por si, não teria força executiva, por carecer de 
requisitos essenciais.

Pode, pois, dizer -se que a falta de requisitos do título executivo não 
é causa da extinção da acção executiva, nem, sequer, da sua suspensão: 
o que leva a essa extinção é o insuprimento da falta por prova docu-
mental. E, deste modo, a dita falta de requisitos do título não é senão 
uma vicissitude processual da execução, que nela deve ser suscitada e 
resolvida, não cabendo oposição com tal fundamento, posto que, como 
se disse, a oposição visa a extinção da execução ou, conforme se tem 
admitido em alguns casos, a sua suspensão.

3.4. As conclusões sobrantes tratam da relação entre a execução fiscal 
e o processo de recuperação de empresa que o recorrente instaurou e 
se acha pendente para apreciação do recurso jurisdicional da decisão 
que determinou o seu arquivamento (matéria de facto, alíneas E), F) 
e G)).

Diz o recorrente que a «prossecução da execução fiscal é profunda-
mente destabilizadora da empresa do agravante, que se encontra em 
situação económica difícil, sendo, por isso, absolutamente iníqua e 
contrária aos interesses dos demais credores», pois «significa por si só 
a possibilidade da prática de actos que se traduzem num ataque directo, 
ou indirecto, ao património do devedor, o que tem como consequência 

uma violação grosseira do princípio da igualdade de tratamento dos 
credores consagrado no art. 62° do CPREF».

Deve extrair -se da alegação do recorrente que ele pretende ver sus-
pensa a execução por força da pendência do processo de recuperação 
da sua empresa.

Mas esta suspensão não é decorrência automática da interposição 
daquele processo, mas só da prolação do despacho judicial que deter-
mine o seu prosseguimento (cfr. os artigos 25º e 29º do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da Falência e 180º 
do CPPT).

Enquanto tal despacho não for proferido, não há lugar a qualquer 
prejuízo dos demais credores. A execução fiscal não está concebida como 
uma execução universal, em benefício de todos os credores, mas como 
uma execução para cobrança do crédito do exequente, sem embargo de 
a ela poderem acorrer os demais credores que gozem da garantia real. 
Como assim, nem os credores que disponham de garantia real, nem os 
credores comuns, sofrem prejuízo com o prosseguimento da execução 
fiscal; nem o devedor se pode queixar da «desestabilização» causada 
pela execução, posto que ela não visa senão a cobrança coerciva de uma 
dívida certa, líquida e exigível, que não pagou no prazo de pagamento 
voluntário, o que faculta ao credor que reclame o pagamento pelo preço 
da venda dos bens que na execução sejam objecto de penhora.

Ora, no caso, não se noticia que tenha sido determinado o prossegui-
mento do processo especial de recuperação intentado pelo recorrente; e, 
se o for, e logo que o seja, a execução fiscal será oficiosamente suspensa, 
como mera decorrência da lei, e não em resultado da procedência da 
oposição à execução.

Improcedem, assim, todas as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar o aresto impugnado.

Custas a cargo do recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 % 
(cinquenta por cento).

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Pagamento por conta. Artigo 96.º, 
n.º 1, do circ. Artigo 114.º, n.os 2, 5, alínea f) do RGIT. 
Ilicitude. Princípio da tributação do lucro real e princípio 
da proporcionalidade.

Sumário:

 I — As entidades que exerçam, a título principal, actividade 
de natureza comercial, industrial e agrícola, devem 
proceder ao pagamento do imposto de IRC em três paga-
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mentos por conta, com vencimento nos meses de Julho, 
Setembro e Dezembro do próprio ano a que respeita o 
lucro tributável — artigo 96.º, n.º 1 do CIRC.

 II — Tais pagamentos por conta são calculados com base no 
imposto liquidado nos termos do n.º 1 do artigo 83.º, 
relativamente ao exercício imediatamente anterior 
àqueles em que se devem efectuar esses pagamentos 
— artigo 97.º, n.º 1, do CIRC.

 III — Para efeitos contra -ordenacionais é punível como falta 
de entrega da prestação tributária a falta de pagamento, 
total ou parcial, da prestação tributária devida a título 
de pagamento por conta do imposto devido a final — ar-
tigo 114.º, n.os 2, 5, alínea f) do RGIT.

 IV — Se houver uma desproporção abissal entre o elevado 
pagamento por conta devido em função do exercício 
anterior em comparação com a matéria colectável do 
exercício seguinte o contribuinte não pode ser obrigado 
a um pagamento por conta, sob pena de violação do 
princípio da tributação do lucro real e do princípio da 
proporcionalidade.

 V — Nestas condições, está excluída a ilicitude no tocante à 
omissão do contribuinte.

Processo n.º 1221/06 -30.
Recorrente: PERFITEC — Revestimentos Metálicos e Perfilados, L.da

Recorrido: Ministério Público e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. PERFITEC – Revestimentos Metálicos e Perfilados, Ld., com 
sede na Zona Industrial Montalvo, Lote 12, Montalvo, Constância, 
apresentou, junto do TAF de Leiria, recurso da decisão da autoridade 
tributária competente, que lhe aplicou uma coima de € 5.410,38

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou improcedente o recurso.
Inconformada, a arguida trouxe recurso para este Supremo Tribu-

nal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-

curso:
A. A letra da alínea f) do n. 1 do artigo 114º do RGIT apenas tipifica 

como contra -ordenação a falta de pagamento por conta do imposto 
devido a final.

B. Assim, verificando -se na data em que é devido o pagamento por 
conta no montante de € 26.863,70 mas apenas de 672,23, a falta de 
pagamento por conta apenas configurará infracção contra -ordenacional 
na parte relativa à falta de pagamento de € 672,23, o que representa uma 
coima no montante de € 134,44.

C. Aliás, a qualificação jurídica ao pagamento por conta consignada 
no artigo 33º da LGT aponta também no sentido da sua obrigatoriedade 
na medida e se existir imposto devido a final.

D. A atribuição à declaração de limitação prevista no n. 1 do artigo 99º 
do CIRC a natureza de causa de exclusão da ilicitude reconduzir -se -ia 
a uma interpretação da alínea f) do n. 1 do artigo 114º do CIRC como 

estando dependente do n. 1 do artigo 99º do CIRC, o que equivaleria à 
obrigação de ser sempre obrigatório o primeiro pagamento por conta, 
dado que só após este é possível apresentar a declaração de limitação 
prevista no n. 1 do artigo 99º do CIRC.

E. A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação 
da alínea f) do n. 1 do artigo 114º do RGIT e do n. 1 do artigo 990 do 
CIRC

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em 
consequência ser revogada a douta decisão recorrida e em consequência 
ser aplicada à recorrente a coima de € 134,44.

Contra -alegou o Sr. Procurador da República que defende que o 
recurso deve improceder, e que finalizou as suas contra -alegações no 
seguinte quadro conclusivo:

I. Ao abrigo do art. 96°, n. 1 do CIRC todas as entidades que exerçam 
a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola são obriga-
das a efectuar três pagamentos por conta com vencimento nos meses de 
Julho, Setembro e Dezembro do ano a que respeitam os rendimentos. Tais 
pagamentos têm a natureza de entregas pecuniárias antecipadas efectu-
adas no período de formação do acto tributário (art. 33° da LGT).

II. Todavia, tais entidades podem accionar a dispensa de tais paga-
mentos quando o imposto do exercício de referência for inferior a 199,52 
euros (art. 96°, n. 5 do CIRC), assim como a limitação, ou suspensão 
do pagamento por conta nos termos do art. 99°, n. 1 do mesmo diploma 
legal. Para tal são obrigadas a remeter uma declaração de limitação de 
tal pagamento por conta, até ao termo do prazo para o respectivo paga-
mento, caso verifiquem que esse montante a pagar é igual ou superior ao 
imposto que será devido com base na matéria colectável do respectivo 
exercício (ver ainda art.97° do CIRC);

III. Tal declaração é um pressuposto necessário para o fim desejado, 
ou seja, o não pagamento por conta, funcionando como uma causa de 
exclusão da ilicitude, ficando, dessa forma o contribuinte desobrigado 
de o efectuar, e torna lícita a omissão do pagamento nessa situação, já 
que o seu não pagamento, sem isso, constitui uma infracção tributária 
e punida por força do disposto no art. 114°, n. 1, f) do RGIT, sendo 
irrelevante, só por si, que não seja devido imposto a final, caso não se 
apresente tal declaração.

IV. Assim, considerando que, como não foi remetida a declaração 
de limitação do pagamento por conta pela arguida, ora recorrente, a 
mesma era obrigada a efectuar tal pagamento e, consequentemente foi-
-lhe aplicada a coima respectiva, por tal omissão ilícita.

V. Decidiu bem e adequadamente o Mm. Juiz a quo quando manteve 
a decisão de aplicação da coima pela AP, devendo, consequentemente 
não ser dado provimento ao respectivo recurso, e manter -se a decisão 
agora em crise.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. No dia 26/7/2005 foi lavrado o auto junto a fls. 2 dando notícia de 

que a arguida não efectuou o pagamento por conta referente a Julho de 
2004, cujo termo do prazo para cumprimento expirava em 31/7/2004.

2. A prestação tributária em falta era de € 26.863,7 (fls. 2 cujo con-
teúdo se dá por integralmente reproduzido).

3. A declaração modelo 22 referente ao exercício de 2004 foi entregue 
em 14/5/2005, com o conteúdo constante de fls. 9 e ss., cujo conteúdo 
se dá por integralmente reproduzido.
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3. Vejamos os textos legais.
Dispõe o art. 96º, 1, do CIRC:
“As entidades que exerçam, a título principal, actividade de natu-

reza comercial, industrial e agrícola, bem como as não residentes com 
estabelecimento estável em território português, devem proceder ao 
pagamento do imposto nos termos seguintes:

“a) Em três pagamentos por conta, com vencimento nos meses de 
Julho, Setembro e Dezembro do próprio ano a que respeita o lucro 
tributável ou, nos casos dos nºs. 2 e 3 do art. 8º, nos 7º, 9º e 12º meses 
do respectivo período de tributação.

“…”.
Dispõe, por seu turno, o art. 97º, 1, do mesmo Código:
“Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto li-

quidado nos termos do n. 1 do artigo 83º, relativamente ao exercício 
imediatamente anterior àqueles em que se devem efectuar esses paga-
mentos …”.

Dispõe, finalmente, o n. 1 do art. 99º do mesmo Código:
“Se o contribuinte verificar, pelos elementos de que disponha, que 

o montante do pagamento por conta já efectuado é igual ou superior 
ao imposto que será devido com base na matéria colectável do exer-
cício, pode deixar de efectuar novo pagamento por conta, mas deve 
remeter à direcção de finanças da área da sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável onde estiver centralizada a contabilidade uma 
declaração de limitação de pagamento por conta, de modelo oficial, 
devidamente assinada e datada, até ao termo do prazo para o respectivo 
pagamento”.

Ora, porque o recorrente não pagou nem apresentou o dito requeri-
mento, resulta daí que a AF julgou infringida esta última norma, sendo 
tal infracção punida, na sua perspectiva, pelas disposições combinadas 
dos artºs. 114º, n. 2, 5, f) e 26º n. 4 do RGIT

Dispõe aquele normativo:
“1. A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por 

período superior … ao credor tributário, da prestação tributária … é 
punível…

“2. Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título 
de negligência e ainda que o período da não entrega ultrapasse os 90 
dias, será aplicável coima variável entre 10 % e metade do imposto 
em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente 
estabelecido.

“…
5. Para efeitos contra -ordenacionais são puníveis como falta de entrega 

da prestação tributária:
“…
f) A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida 

a título de pagamento por conta do imposto devido a final, incluindo as 
situações de pagamento especial por conta.

“…”.
Por sua vez, o art. 26º, n. 4, do RGIT estatui que as coimas aplicadas 

a pessoas colectivas são elevadas para o dobro.
Foi com base neste conjunto de diplomas legais que a AF aplicou a 

coima em análise, numa decisão que mereceu a concordância do Mm. 
Juiz a quo.

Para justificar a sua posição, o Mm. Juiz sustenta que os pagamentos 
por conta são “prestações antecipadas do imposto devido a final, mas 

efectuadas no período de formação do facto tributário em que se formou 
já parte da capacidade contributiva do sujeito passivo, característica esta 
que parece arredar a classificação de empréstimo forçado ao Estado”.

E para se eximir ao pagamento por conta deve o contribuinte, verifi-
cado que seja “que o montante do pagamento por conta já efectuado é 
igual ou superior ao imposto que será devido com base na matéria colec-
tável do exercício”, remeter “uma declaração de limitação do pagamento 
por conta até ao termo do prazo para o respectivo pagamento”.

E como não apresentou tal declaração e não estava legalmente dis-
pensado do pagamento por conta, não resultou excluída a sua ilicitude.

Razão por que manteve a condenação.
Que dizer?
Importa desde logo anotar que a declaração só faz sentido se tiver 

sido paga, pelo menos, a primeira prestação.
Basta atentar nos dizeres da lei (citado art. 99º, 1, do CIRC): “… 

montante do pagamento por conta já efectuado …
E poder -se -ia daqui pensar que não sendo efectuado qualquer paga-

mento prestacional, então sempre estaríamos face a um ilícito contra-
-ordenacional.

Mas um tal entendimento, com uma extensão irrestrita, não pode 
ser sufragado, como veremos depois, pois constituiria isso sim um 
verdadeiro empréstimo forçado ao Estado e violador do princípio da 
tributação pelo lucro real, com assento constitucional – art. 104º, 2, da 
CRP. Além de ser claramente desproporcional.

Ou seja: o pagamento por conta não pode nunca estar desligado do 
princípio da tributação do lucro real e não pode violar o princípio da 
proporcionalidade.

Sob pena de violação de lei constitucional.
Quer isto dizer que a falta do primeiro pagamento por conta deve 

ser aferida em função, quer do exercício anterior – art. 97º, 1, do CIRC 
– quer especialmente da tributação do lucro real do sujeito passivo afe-
rido agora em função do imposto que será devido com base na matéria 
colectável do exercício respectivo.

E aqui podemos dizer que se o imposto devido se antolhar de pequeno 
montante, absolutamente desproporcionado do montante devido do 
pagamento por conta, então não estão preenchidos os elementos típicos 
integradores da contra -ordenação.

Na verdade, se houver uma desproporção enorme entre o pagamento 
por conta devido em função do exercício anterior em comparação com 
a matéria colectável do exercício seguinte então obviamente que o 
contribuinte não pode ser obrigado a um pagamento por conta.

Podemos com propriedade dizer, nesta última hipótese, que o lucro 
real estimável do sujeito passivo, em função do exercício corrente, 
não lhe permite liquidar por conta, uma prestação pecuniária abso-
lutamente desajustada e desproporcionada face ao imposto que já se 
antolha devido.

Obrigar o contribuinte, ainda nesta hipótese, a efectuar um pagamento 
por conta de um montante exagerado, tomando como termo de compara-
ção o valor pago no exercício anterior face ao valor do imposto a pagar 
no exercício seguinte, seria efectivamente um “empréstimo forçado” 
ao Estado, incompatível com um estado de direito.

Vejamos então a hipótese concreta, a fim de sabermos se haverá essa 
desproporção entre o pagamento por conta e o imposto devido a final, e 
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se a exigência desse pagamento por conta se traduz ou não na violação 
clara do princípio da tributação pelo lucro real.

Vejamos.
A prestação tributária em falta era de € 26.863,7.
Ora, a recorrente alega, sem oposição da FP, que o imposto devido 

no ano respectivo foi de € 672,23.
Logo vemos que há uma abissal desproporção entre o valor dos 

pagamentos por conta (€ 26.863,7 vezes 3) e o imposto devido a final 
(€ 672,23).

O que significava patentemente que a contabilidade em Julho não 
expressava resultados diversos dos definidos a final.

A exigência de um pagamento por conta com esta dimensão, para 
além de, no caso, representar um empréstimo forçado ao Estado, seria 
claramente desproporcional e violaria claramente o princípio da tribu-
tação pelo lucro real.

Mais. Dir -se -á que, no caso, e patentemente, nesse exercício, e no mês 
em questão, não se formara ainda – nem se formou – parte da capacidade 
contributiva do sujeito passivo necessária ao pagamento por conta.

Concluímos assim que, na hipótese dos autos, está excluída a ilicitude. 
Uma solução contrária violaria os princípios, quer da tributação pelo 
lucro real, quer da proporcionalidade.

Que consequências no caso concreto?
Já vimos – vide conclusões finais das alegações de recurso – que a 

recorrente aceita pagar apenas uma coima em função do imposto do 
exercício em causa.

Concretamente, uma coima de € 134,44.
Mas já vimos que não há, no caso, ilícito contra -ordenacional.
Sendo embora certo que não é possível a reformatio in peius, não é 

menos verdade que é possível a reformatio in melius.
Impõe -se assim a absolvição da arguida.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogando -se a sentença recorrida, absolvendo -se a arguida da infracção 
de que foi acusada.

Sem custas.
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007 — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Impugnação de indeferi-
mento tácito. Acção para reconhecimento de direito.

Sumário:

 I — Requerido à Administração Tributária o reembolso de 
imposto retido na fonte, na falta de decisão no prazo do 
artigo 57.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, pode o inte-
ressado requerer em juízo a intimação para a conclusão 
do procedimento em prazo a fixar pelo juiz.

 II — Nem a impugnação do indeferimento presumido, nem a 
acção para reconhecimento de um direito, constituem 
meio mais adequado «para assegurar a tutela plena, 
eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa».

Processo n.º 6/07 -30.
Recorrente: Directora de Serviços da Direcção de Serviços das Re-

lações Internacionais da Direcção -Geral dos Impostos.
Recorrido: Azbe B. Zubia, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A DIRECTORA DE SERVIÇOS DA DIRECÇÃO DE SER-

VIÇOS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA DIRECÇÃO 
GERAL DOS IMPOSTOS recorre da sentença de 19 de Setembro de 
2006 da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que 
julgou procedente o pedido de intimação deduzido por AZBE B. ZU-
BIA, S. A., com sede em Espanha, para, em 30 dias, proferir decisão no 
«processo de reembolso de retenções na fonte» por si apresentado.

Formula as seguintes conclusões:

«1
A douta sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação e 

aplicação da lei aos factos ao considerar existirem outros meios pro-
cessuais mais aptos à defesa das posições jurídicas da requerente que o 
interposto requerimento de intimação para um comportamento e, apesar 
disso ter considerado que a alegada omissão do dever legal de proferir 
decisão no procedimento era susceptível de lesar direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária, em virtude de se encontrarem precludidos 
os prazos legais para accionar esses meios processuais, mantendo -se a 
omissão de conclusão e de decisão do procedimento;

2
Com efeito, havendo outros meios processuais mais aptos à defesa das 

posições jurídicas da requerente o interposto requerimento de intimação 
para um comportamento deveria ter sido liminarmente indeferido;

3
No caso sub júdice se a requerente não recorreu, sibi imputet;

4
A racionalidade e a funcionalidade dos meios adjectivos a usar 

pressupõe o uso dos meios normais legalmente previstos, apenas se 
justificando o emprego do meio consubstanciado no pedido efectuado 
pela requerente – intimação para um comportamento – quando for de-
monstrado serem os outros meios ineficazes para tutelar os seus direitos 
ou interesses e não, como sucedeu, quando, por inércia, os mesmos se 
deixaram precludir;

5
Pelo exposto, a sentença ora recorrida, fez uma errada interpretação 

e aplicação da lei aos factos.
Nestes termos e nos mais de direito (…) deve ser concedido provi-

mento ao presente recurso e anulada a douta sentença recorrida».
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1.2. A recorrida defende a manutenção da sentença impugnada, con-
cluindo deste modo as suas contra -alegações:

«A

Devem as presentes contra -alegações ser admitidas, por tempestivas, 
nos termos do disposto no artigo 282°, n.° 3 do CPPT.

B)

A recorrida, convicta da razão que lhe assiste, não pode concordar 
com a procedência do presente recurso, pois estão preenchidos os pres-
supostos legais previstos no artigo 147° do CPPT para que se recorra ao 
meio processual de intimação para um comportamento.

C

Na verdade, ao contrário daquilo que é referido pela recorrente, o 
facto de se poder impugnar ou recorrer hierarquicamente não impede 
a utilização do processo de intimação desde que este seja o meio mais 
adequado para assegurar a tutela plena dos direitos em causa.

D

E, por outro lado, a ficção do indeferimento tácito apenas existe em 
benefício do sujeito passivo para, se assim o entender, interpor recurso 
hierárquico ou impugnação judicial, ou seja

E

A formação da presunção de indeferimento tácito não prejudica o 
dever legal de a Administração Tributária resolver a pretensão do con-
tribuinte.

F

Assim sendo, é inequívoca a conclusão de que houve sempre por parte 
da recorrente uma clara omissão do dever legal de concluir e decidir 
o procedimento, o que é susceptível de lesar os direitos e interesses 
legítimos da recorrida.

G

E, de qualquer forma, o processo de intimação para um compor-
tamento não depende do esgotamento de todos os meios processuais 
existentes, apenas é necessário que este seja o meio mais adequado para 
tutelar os direitos e interesses de quem a este recorre.

H

Face ao exposto, a intimação para um comportamento é o meio 
processual a utilizar na situação sub judice, pois além de ser evidente 
a existência do direito ao reembolso das retenções na fonte, existe uma 
situação de omissão por parte da Administração Fiscal que nunca se 
pronunciou sobre o pedido de reembolso de retenções na fonte, apesar 
de ter na sua posse todos os elementos para o efeito.

Mas mais,

I
É um processo expedito que face ao direito em causa, suficiência 

da prova documental que comprova o direito, bem como ao prejuízo 
irreparável que a não devolução das retenções na fonte já está a causar 
à recorrida, é o mais adequado para uma resolução célere da situação 
tributária da recorrida.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis (…), deve o presente 
recurso ser considerado improcedente, e como tal deve ser mantida 
a douta sentença recorrida, ora, em análise, por estar demonstrado 
que estão preenchidos os pressupostos legais de aplicação do meio 
processual de intimação para um comportamento».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento, fundamentando assim 
a sua opinião:

«A utilização do meio processual de intimação para comportamento 
visa garantir o cumprimento de um dever pela administração tributária, 
pressupondo a prévia definição da sua existência.

No caso sub judicio:
a) a administração tributária incumpriu o dever de conclusão do 

procedimento tributário no prazo de 6 meses (reembolso de retenção 
na fonte de IRC; art. 57° n° 1 LGT)

b) na data da apresentação do requerimento com o pedido de intimação 
este era o meio processual mais adequado para garantir o cumprimento 
do dever violado, na medida em que já estavam esgotados os prazos 
para apresentação de recurso hierárquico, acção administrativa especial 
ou impugnação judicial, em consequência da presunção legal de inde-
ferimento (art. 57° n° 5 LGT; art. 66° n° 2 CPPT, art. 58° n° 2 al. b) 
CPTA, art. 132° n° 4 CPPT; art. 147º n° 2 CPPT)».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:

«1
Em 10 de Outubro de 2002, a ora Requerente apresentou junto da 

Direcção de Serviços de Benefícios Fiscais/Relações Fiscais Interna-
cionais o pedido de reembolso do imposto referente aos rendimentos de 
prestações de serviços postos à disposição pela Sociedade de Construções 
Soares da Costa, SA, nos anos de 2000 e 2001, no valor total de 8.864,80 
(cfr. documento 1 junto da p. i);

2
Em 30 de Dezembro de 2004, a Requerente procedeu ao envio de 

novos formulários no âmbito do pedido identificado em 1), por solici-
tação da Administração Fiscal, a qual considerou que os formulários 
inicialmente anexos àquele pedido não estavam devidamente preenchi-
dos (cfr. doc. junto à p. i);

3
A Requerente apresentou, em 17 -2 -06, ao abrigo do artigo 67° da LGT, 

requerimento a solicitar informação sobre a fase em que se encontrava o 
processo de reembolso de retenções na fonte efectuadas sobre os rendi-
mentos de prestações de serviços relativos aos anos de 2000 e 2001, bem 
como a data previsível da sua conclusão (cfr. doc. 3 junto à p. i);
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4
Em resposta, a Direcção de Serviços da Relações Internacionais 

emitiu o oficio n° 9836, de 4 -4 -06, cujo teor consta de fls. 35 dos autos 
e que aqui se dá por integralmente reproduzido, do qual se extrai que 
“(...) tendo presente a sua solicitação acerca da situação do referido 
pedido, informo que o processo se encontra em análise nesta Direcção 
de Serviços, não sendo possível, por ora, indicar qualquer data previsível 
de conclusão, acrescentando -se que tão cedo quanto recais decisão a 
requerente será oportunamente notificada”;

5
Como decorre dos autos, e se extrai da posição das partes manifestada 

nos autos, o pedido de reembolso identificado em 1) continua pendente 
de decisão;

6
A presente intimação deu entrada neste TAF no dia 1 de Junho de 

2006, tendo, porém, sido expedida por correio registado datado de 31 
de Maio».

3.1. Sem discutir, nas conclusões das alegações de recurso, a obrigação 
que sobre si impende de, em prazo fixado na lei, há muito esgotado, 
proferir decisão no procedimento administrativo em causa, pretende a 
recorrente que o Tribunal se abstenha de decidir a pretensão da recor-
rida, defendendo que o meio processual por si utilizado para a compelir 
àquela decisão não é o ajustado.

A questão da (im)propriedade do meio escolhido pela recorrida – in-
timação para um comportamento –, não havendo outra debatida nas 
conclusões das alegações (veja -se o disposto no artigo 690º do Código 
de Processo Civil), é a única a aqui decidir.

3.2. Conforme a factualidade fixada, a recorrida pediu, em 10 de 
Outubro de 2002, o reembolso do imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas (IRC) a que entendia ter direito. O imposto referia -se 
a rendimentos por si pagos em contrapartida da prestação de serviços 
em Portugal, nos anos de 2000 e 2001, sobre os quais retivera imposto 
na fonte.

Solicitada pela Administração, que considerou mal preenchidos os 
formulários atinentes, a recorrida enviou novos formulários em 30 de 
Dezembro de 2004.

O pedido não obteve decisão até 19 de Setembro de 2006, data da 
prolação da sentença; e o requerimento de 17 de Fevereiro de 2006, em 
que a recorrida solicitava informação sobre a fase em que se encon-
trava o procedimento e a data previsível da sua conclusão mereceu da 
Administração resposta no sentido de que «o processo se encontra em 
análise (…), não sendo possível (…) indicar qualquer data previsível 
de conclusão».

3.3. Dispõe o artigo 147º nº 1 do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário (CPPT) que «em caso de omissão, por parte da admi-
nistração tributária, do dever de qualquer prestação jurídica susceptível 
de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o 
interessado requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever 
junto do tribunal competente». Mas a intimação para um comportamento 
só é meio processual «aplicável quando, vistos os restantes meios pro-
cessuais previstos no presente Código, ele for o meio mais adequado 

para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses 
em causa», de acordo com o nº 2 do mesmo artigo.

No nosso caso, é segura a existência da omissão de um dever de 
prestação jurídica por parte da administração, consistente na requerida 
definição da situação da ora recorrida relativamente ao seu alegado 
direito à restituição do IRC retido na fonte.

Nos termos do disposto no artigo 57º nº 1 da Lei Geral Tributária 
(LGT), a Administração dispunha de seis meses para concluir o proce-
dimento, fazendo o incumprimento deste prazo «presumir o seu indefe-
rimento [da petição da requerente] para efeitos de recurso hierárquico, 
recurso contencioso ou impugnação judicial».

A referência que o artigo 147º nº 2 do CPPT faz aos «restantes meios 
contenciosos previstos no presente Código» exclui que, para saber qual 
o meio que melhor assegura a tutela judicial requerida, se escrutinem 
os meios graciosos, bem como os contenciosos previstos no Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, antes devendo a busca quedar-
-se pelos meios contenciosos que disponibiliza o CPPT.

Ora, no CPPT, os meios processuais de que a interessada dispunha, 
capazes de dar tutela ao seu direito, seriam a acção para reconhecimento 
de um direito a que se refere o artigo 145º e a impugnação do acto 
tácito de indeferimento que se formou com o decurso daquele prazo 
de seis meses.

Cumpre notar que o uso de meio impugnatório do presumido indeferi-
mento não se impunha à ora recorrida. De acordo com o artigo 109º nº 1 
do Código do Procedimento Administrativo, «a falta, no prazo fixado 
para a sua emissão, de decisão final sobre a pretensão dirigida a órgão 
administrativo competente confere ao interessado, salvo disposição em 
contrário, a faculdade de presumir indeferida essa pretensão, para poder 
exercer o respectivo meio legal de impugnação». Constitui jurisprudência 
corrente que a lei não deve ser interpretada com o sentido de impor ao 
interessado a reacção contenciosa contra o indeferimento presumido, 
sob pena de tal indeferimento gerar caso decidido ou resolvido. Antes, o 
que a lei confere é uma mera faculdade, que o interessado pode usar ou 
abster -se de usar, sem que a sua inércia exima a Administração da sua 
obrigação de decidir ou a situação fique definitivamente decidida pelo 
indeferimento presumido. Ainda recentemente – 12 de Janeiro de 2006 
– a Secção de Contencioso Administrativo deste Tribunal reafirmou, no 
processo nº 347/04, que «(…) a presunção de indeferimento, face ao 
silêncio da Administração, é uma mera ficção legal para protecção do 
administrado, com finalidades exclusivamente adjectivas».

Não pode, pois, afirmar -se, com pertinência (como faz a recorrente, 
nas conclusões 1 e 4), que a recorrida se socorreu da intimação para um 
comportamento porque, por inércia sua, deixou precludir a possibilidade 
de usar outros meios.

Como assim, tudo está em saber se a intimação para um comporta-
mento era «o meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz 
e efectiva dos direitos ou interesses em causa», em cotejo com aqueles 
outros meios de que dispunha a recorrida – a acção para reconhecimento 
de um direito e a impugnação ou recurso contencioso.

Fora de consideração fica o recurso hierárquico, que a recorrente 
entende ser, também, ser meio processual mais apto, já que se não trata 
de um meio contencioso, mas gracioso; e, aqui, como se viu, apenas 
estão em causa os meios contenciosos, nos termos do citado nº 2 do 
artigo 147º do CPPT.
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3.4. Não se vê razão para afirmar que a intimação para um compor-
tamento não é o meio mais ajustado ao caso.

A recorrente, para defender a melhor adequação dos demais meios, 
alega que neles são admitidos mais meios de prova, e que, no caso da 
impugnação judicial, é possível apresentar alegações escritas. Ao passo 
que «o processo previsto no artigo 147º do CPPT é um processo expedito 
que não permite tanta ponderação».

Importa dizer que, contra o alegado pela recorrente, o uso da inti-
mação para um comportamento não é legítimo, apenas, «quando for 
demonstrado serem os outros meios ineficazes para tutelar os seus 
direitos ou interesses e não, como sucedeu, quando, por inércia, os 
mesmos se deixaram precludir». A exigência legal refere -se, tão só, 
às potencialidades tutelares do meio processual, e não à ineficácia dos 
demais, ou seja, pode haver outro meio igualmente capaz de tutelar os 
direitos ou interesses em causa – o que não pode é esse meio ser mais 
adequado para proporcionar essa tutela.

O facto de outros meios processuais admitirem mais meios de prova 
ou de intervenção do interessado na exposição da sua posição, permitindo 
ao juiz, eventualmente, uma melhor ponderação, também não é motivo 
para se concluir pela sua maior adequação. Se, como afirma a recorrente, 
a intimação para um comportamento «é um processo expedito», isto é, 
mais ágil do que os demais, essa pode ser razão para que melhor tutele os 
direitos ou interesses em causa, sabendo -se que eles se consubstanciam 
na necessidade, para o interessado, de obter da Administração aquilo 
que ela não lhe prestou em devido tempo. Neste caso, a melhor tutela 
pode equivaler à tutela mais rápida, e a isso convém um meio processual 
mais expedito, ainda que propicie menor ponderação.

De outra banda, os meios impugnatórios dirigidos contra o acto silente 
só conduziriam à anulação desse acto. Mas, ainda que a Administração 
continuasse adstrita à obrigação de decidir expressamente a pretensão 
que a recorrida lhe apresentara, se, porventura, incumprisse, seria ne-
cessário o recurso a novo meio processual. Enquanto que, através da 
intimação para um comportamento, a interessada pode obter, logo, o 
que pretende, ou seja, a vinculação da Administração a, em prazo fixado 
pelo tribunal, concluir e decidir o procedimento.

A acção para reconhecimento de um direito, por seu turno, só tem 
cabimento «sempre que esse meio processual for o mais adequado para 
assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse 
legalmente protegido», de acordo com o nº 3 do artigo 145º do CPPT.

Ora, não se vê que, em confronto com a intimação para um comporta-
mento, a recorrida pudesse obter melhor tutela por aquela via. E sempre 
se poderá dizer que, determinando o nº 3 do artigo 145º do CPPT que 
a acção para reconhecimento de um direito siga os termos do processo 
de impugnação, estamos perante um meio mais moroso, e a tutela re-
querida, no caso, implica uma decisão tão pronta quanto possível, pois 
quanto mais demorada ela for mais distante fica a almejada finalização 
do procedimento administrativo.

Não se demonstrando, pelo exposto, que a lei ponha à disposição 
da recorrida outro meio processual «mais adequado para assegurar a 
tutela plena, eficaz e efectiva» do direito que pretende ver judicialmente 
reconhecido (nº 2 do artigo 147º do CPPT), não pode concluir -se pela 
impropriedade do meio utilizado.

Improcedem, assim, as conclusões das alegações do recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 9 UC 
(nove unidades de conta) e a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — António 
Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Acórdão. Aclaração.

Sumário:

Se no acórdão sob reclamação se diz que o oponente é parte 
ilegítima, cuja consequência é a absolvição da instância 
da ré (Fazenda Pública), então o acórdão é claro, não 
necessitando de qualquer esclarecimento.

Processo n.º 235/06 -30.
Recorrente: Joaquim Soares Coelho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOAQUIM SOARES COELHO, recorrente nos presentes autos, 
notificado do acórdão proferido em 29 de Novembro de 2006, veio 
pedir a sua aclaração.

Diz expressamente não compreender a parte final da decisão quando aí 
se escreve: “…acorda -se em conceder provimento ao recurso, revogando-
-se a decisão recorrida e absolvendo -se da instância a Fazenda Pú-
blica”. E acrescenta: “pois se é procedente a ilegitimidade processual 
do recorrente não entende como é que pode a Fazenda ser absolvida”.

Vejamos. Dispõe o art. 494º do CPC:
“São dilatórias … as excepções seguintes:
“…
“e) A ilegitimidade de alguma das partes...”.
Dispõe, por sua vez, o art. 288º do CPC:
“1. O juiz deve abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da 

instância:
“…
“d) Quando considere ilegítima alguma das partes …”.
Escreveu -se no acórdão aclarando:
“Daqui decorre que, sendo (o recorrente) estranho à sociedade em 

causa, como se reconhece expressamente na sentença recorrida, é total-
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mente alheio à execução, pelo que, como dissemos, a sua esfera jurídica 
e pessoal em nada é afectada pela dita execução.

“Nessa medida se pode pois falar em ilegitimidade processual do 
recorrente.

“E daqui decorre que não estejamos perante uma improcedência do 
pedido, como decidiu o Mm. Juiz a quo, mas estamos sim perante uma 
situação que conduz à absolvição da instância”.

Assim, a ilegitimidade reconhecida de uma das partes conduziu à 
absolvição da instância da ré (no caso, a Fazenda Pública). Como foi 
decidido.

Tudo muito claro.
3. Face ao exposto, acorda -se em indeferir o pedido de aclaração.
Custas pelo reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 99 €.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta de 

Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Extinção do poder jurisdicional. Aclaração e reforma da 
decisão. Prescrição.

Sumário:

 I — A prescrição da obrigação tributária constitui questão 
de natureza substantiva, e de conhecimento oficioso 
em qualquer degrau de jurisdição, até ao trânsito em 
julgado da decisão final sobre o objecto da causa — su-
posto sempre que o poder jurisdicional não faleça já 
ao Tribunal, nos termos do disposto no artigo 666.º do 
Código de Processo Civil.

 II — A singela alegação, de que «dos pontos 27 e 28 dos 
factos provados resulta que a presente oposição esteve 
parada por mais de um ano, por facto não imputável 
ao oponente», não tem a virtualidade de, só por si, de-
sencadear a reforma da decisão judicial, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo 
Civil, pois o fundamental é que «constem do processo 
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, im-
pliquem necessariamente decisão diversa da proferida 
e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em 
consideração».

 III — O pedido de aclaração de decisão judicial, em que 
simplesmente é requerido «se digne clarificar se a não 
referência à prescrição se ficou a dever do facto de se 
entender que a mesma não ocorra ou o foi por outra 
razão», não identifica alguma passagem eivada de am-
biguidade ou obscuridade — pelo que deve ser objecto 
de indeferimento.

Processo n.º 383/06 -30.
Recorrente: Luís Filipe Castro de Lemos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Luís Filipe Castro Lemos vem, em relação ao acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo, de 15 -11 -2006, proferido nos presentes autos de 
oposição à execução fiscal, requerer «se digne aclarar o douto acórdão 
proferido» – cf. fls. 383.

1.2 Para o efeito, o ora requerente alegou o seguinte:
Nas suas alegações e porque a prescrição é de conhecimento oficioso 

limitou -se a suscitar tal, tão só, como “Questão Prévia”.
O douto acórdão proferido não se pronuncia sobre tal. Assim,
Se R. a V. Exª. se digne clarificar se a não referência à prescrição se 

ficou a dever do facto de se entender que a mesma não ocorra ou o foi 
por outra razão.

1.3 Então, o relator proferiu o seguinte despacho – cf. fls. 385.
Notifique o requerente para, no prazo de 10 dias, alegar e comprovar 

a aludida prescrição, sob pena de se haver de declarar a inutilidade do 
pedido de «aclarar o douto acórdão proferido».

1.4 Ao que o ora requerente volveu do seguinte modo – cf. fls. 387 
e 388.

1. O artigo 34º  - 1 do C.P.T. dispunha que a prescrição da obrigação 
tributária ocorria em 10 anos.

2. Do nº 3 resulta o adicionamento de mais um ano de suspensão do 
prazo quando a paralisação do processo não seja imputável ao Oponente 
por mais de um ano.

3. Dos pontos 27 e 28 dos factos provados resulta que a presente 
Oposição esteve parada por mais de um ano, por facto não imputável 
ao Oponente.

4. Aliás, foi este o raciocínio doutamente expendido em l ª Instância, 
no que, naquela data, ocorria em relação aos anos de 1992 e 1993.

5. Entretanto esgotaram -se os anos de 2005 e 2006 o que determina 
a prescrição, no que concerne a 1994 e 1995.

1.5 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 
– cf. fls. 389.

O requerido a fls. 383 tem de ser indeferido, desde logo porque o 
requerente não identifica qualquer passagem do acórdão de fls. 374 e 
segs. que seja ambígua ou obscura; o que parece alegar é ou omissão de 
pronúncia ou erro de julgamento, situações que não encontram remédio 
no pedido de aclaração do acórdão (cfr. o artº 669º nº 1 a) do CPC).

1.6 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
2. O n.º 1 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, sob a 

epígrafe “Prescrição das obrigações tributárias”, dispunha que a obri-
gação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais 
curto estiver fixado na lei. O prazo da prescrição conta -se em função 
da ocorrência do facto relevante, ou seja, desde o início do ano seguinte 
àquele em que tiver ocorrido o facto tributário gerador da dívida – cf. 
o n.º 2 do mesmo artigo 34.º do Código de Processo Tributário. Nos 
termos do n.º 3 ainda do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, 
o decurso do prazo da prescrição pode, no entanto, ser interrompido 
pela reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração 
da execução; mas cessa a interrupção da prescrição, se o processo 
estiver parado por facto não imputável ao contribuinte, durante mais 
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de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação. Deste modo, de 
harmonia com o disposto no citado n.º 3 do artigo 34.º do Código de 
Processo Tributário, a instauração da execução fiscal é causa ou factor 
interruptivo, impeditivo do decurso do prazo de prescrição. Como tal, a 
instauração da execução fiscal determina a interrupção, o impedimento 
do decurso do prazo de prescrição que se tenha iniciado; e, por evidente 
paridade de razão, a instauração da execução acarreta, de igual modo, 
o impedimento do início, que ainda se não tenha dado, da contagem do 
prazo de prescrição fixado na lei – cf. a este respeito o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 11 -10 -2006, proferido 
no recurso n.º 713/05.

Por outro lado, hoje em dia, é já pacífico na jurisprudência que a pres-
crição da obrigação tributária constitui questão de natureza substantiva, 
e de conhecimento oficioso em qualquer degrau de jurisdição, até ao 
trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto da causa, e que os 
factos, ou actos processuais, necessários ao julgamento da prescrição, 
constituem matéria de direito, incluída nos poderes de cognição do 
Supremo Tribunal Administrativo – cf., neste sentido, por exemplo, 
os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 
31 -05 -2006, proferido no recurso n.º 156/06; e de 11 -10 -2006, proferido 
no recurso n.º 713/05.

Hoje não há qualquer limitação ao conhecimento oficioso da prescri-
ção. O juiz conhece oficiosamente da prescrição, sempre que o Chefe da 
Repartição de Finanças o não tiver feito – dizem Alfredo José de Sousa, 
e José da Silva Paixão, no Código de Processo Tributário, Comentado 
e Anotado, Almedina, Coimbra, 1991, em anotação 7. ao artigo 259.º.

Para conhecimento da prescrição, porém – como, de resto, para o 
conhecimento de qualquer outra questão respeitante à matéria da causa –, 
é necessário que não se ache esgotado o poder jurisdicional do Tribunal, 
nos termos do disposto no artigo 666.º do Código de Processo Civil.

Aliás, uma vez extinto o poder jurisdicional, não pode o Tribunal 
corrigir o erro de julgamento em que haja eventualmente incorrido 
– com ressalva evidentemente da hipótese prevista na alínea b) do n.º 2 
do artigo 669.º do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de 
reforma da decisão judicial em vista da reparação de lapso manifesto 
(cf., a este respeito, por todos e por mais recente, o acórdão desta Sec-
ção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31 -12 -2007, proferido no 
recurso n.º 967/06).

Sob a epígrafe “Esclarecimento ou reforma da sentença”, o artigo 669.º 
do Código de Processo Civil, sobre a reforma da decisão judicial quanto 
a custas e multa, diz, na alínea b) do seu n.º 2, como segue.

É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença 
quando:

[…]
b) - Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só 

por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o 
juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

E, nos termos da alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo 669.º do Código 
de Processo Civil, «Pode qualquer das partes requerer no Tribunal que 
proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambi-
guidade que ela contenha».

A decisão é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja 
ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a inter-

pretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no 
outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos. É 
evidente que, em última análise, a ambiguidade é uma forma especial 
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de duas 
interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento do 
juiz – cf. Prof. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, V, 
p. 151. Já se tem feito uso do pedido de aclaração (continua o insigne 
Professor), não para se esclarecer obscuridade ou ambiguidade realmente 
existente, mas para se obter, por via oblíqua, a modificação do julgado. 
A título ou a pretexto de esclarecimento o que, na verdade, se visa é a 
alteração da sentença. Os tribunais, diz ainda o Professor, têm reagido, 
e bem, contra tais tentativas, votando -as ao malogro.

A aclaração – adverte Aníbal de Castro, Impugnação das Decisões 
Judiciais, 1981, p. 20 – visa apenas o esclarecimento de decisões obs-
curas ou ambíguas, o seu aperfeiçoamento, não sendo meio próprio para 
obter -se a alteração do julgado.

No caso sub judicio, o ora requerente pede «se digne clarificar se a 
não referência à prescrição se ficou a dever do facto de se entender que 
a mesma não ocorra ou o foi por outra razão».

O relator fez ao ora requerente o convite anotado supra em 1.3 para «(…) 
alegar e comprovar a aludida prescrição, sob pena de se haver de declarar 
a inutilidade do pedido de «aclarar o douto acórdão proferido». É que, 
realmente, não tem qualquer utilidade, nem sentido, que o ora requerente 
venha pedir «se digne clarificar se a não referência à prescrição se ficou a 
dever do facto de se entender que a mesma não ocorra ou o foi por outra 
razão». Utilidade haveria e faria inteiro sentido que o ora requerente viesse 
demonstrar, em seu proveito, que se verificava a prescrição alegada.

Mas, a verdade é que, e conforme parece ao Ministério Público neste 
Tribunal, o ora requerente não indica do acórdão aclarando algum trecho 
ou parte dele que seja ambígua ou obscura – razão por que, assim sendo, 
como é, também do nosso ponto de vista, não vemos que se apresente 
justificado algum esclarecimento de qualquer obscuridade ou ambigui-
dade de que o dito aresto possa sofrer.

Na realidade, o acórdão aclarando é inteiramente transparente e per-
ceptível quanto àquilo que decidiu e quanto ainda à fundamentação por 
que decidiu de tal feição.

O ora requerente veio ainda dizer «porque a prescrição é de co-
nhecimento oficioso limitou -se a suscitar tal, tão só, como “Questão 
Prévia”»; e que «Dos pontos 27 e 28 dos factos provados resulta que 
a presente Oposição esteve parada por mais de um ano, por facto não 
imputável ao Oponente».

Na alegação do presente recurso, embora isso não tenha sido levado 
às respectivas conclusões, pelo ora requerente vem efectivamente le-
vantada, como “questão prévia”, a questão da prescrição (apenas) «em 
relação ao referente ano de 1994» (e não também relativamente ao ano 
de 1995) – cf. fls. 340.

A prescrição da dívida exequenda, em processo de oposição, não 
constitui mera “questão prévia”, mas verdadeiro fundamento de oposição 
à execução fiscal.

Impõe -se, então, hic et nunc, proceder ao requerido conhecimento da 
prescrição das dívidas exequendas em causa (respeitantes a IVA dos anos 
de 1994 e 1995) – suposto que um tal conhecimento nos seja permitido 
a título de reforma da decisão judicial ao abrigo do disposto na alínea b) 
do n.º 2 do supracitado artigo 669.º do Código de Processo Civil.
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Para tanto é necessário, portanto, que, nos termos da lei, «Constem do 
processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem 
necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso 
manifesto, não haja tomado em consideração».

O ora requerente alega que «a presente Oposição esteve parada por 
mais de um ano, por facto não imputável ao Oponente».

A verdade, porém, é que, de conformidade com o regime legal de 
prescrição das obrigações tributárias acima apontado, este simples facto 
(o da paragem da presente oposição, por mais de um ano, por facto não 
imputável ao oponente), mesmo a revelar -se verdadeiro, não constitui, só 
por si, factor suficiente para que deva ser decretada, como se pretende, a 
prescrição das dívidas em causa – pois haveria de provar -se que se escoou 
o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição, e provar -se inequivoca-
mente (e isso não acontece) a cessação ou a insubsistência da interrupção 
ou da suspensão da mesma prescrição, durante esse prazo.

Como assim, deve dizer -se que os autos não fornecem os elementos 
necessários no sentido da prescrição das obrigações em causa; e que o ora 
requerente, apesar de instado a «alegar e comprovar a aludida prescrição», 
não traz aos autos esses imprescindíveis elementos, limitando -se, muito 
economicamente de resto, a fornecer uma argumentação frágil e incon-
cludente no sentido da resolução da questão da prescrição que invoca.

E, então, havemos seguramente de concluir não existirem nos pre-
sentes autos elementos que, nos termos da lei, «só por si, impliquem 
necessariamente decisão diversa da proferida e que (…), por lapso mani-
festo, [o acórdão em questão] não haja tomado em consideração» – pelo 
que, também por esta via, não pode o Tribunal empreender qualquer 
modificação no acórdão proferido e agora questionado.

Consequentemente, terminamos dizendo, em súmula, que a prescri-
ção da obrigação tributária constitui questão de natureza substantiva, 
e de conhecimento oficioso em qualquer degrau de jurisdição, até ao 
trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto da causa – suposto 
sempre que o poder jurisdicional não faleça já ao Tribunal, nos termos 
do disposto no artigo 666.º do Código de Processo Civil

A singela alegação, de que «dos pontos 27 e 28 dos factos provados 
resulta que a presente oposição esteve parada por mais de um ano, por 
facto não imputável ao oponente», não tem a virtualidade de, só por 
si, desencadear a reforma da decisão judicial, ao abrigo da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, pois o fundamental é 
que «constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só 
por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o 
juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».

O pedido de aclaração de decisão judicial, em que simplesmente é 
requerido «se digne clarificar se a não referência à prescrição se ficou 
a dever do facto de se entender que a mesma não ocorra ou o foi por 
outra razão», não identifica alguma passagem eivada de ambiguidade 
ou obscuridade – pelo que deve ser objecto de indeferimento.

3. Termos em que se acorda indeferir o pedido de aclaração, mantendo-
-se o acórdão questionado.

Custas pelo requerente, com a taxa de justiça de 99 euros (sem prejuízo 
do apoio judiciário concedido).

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

IRS. Prémios em espécie atribuídos em concursos e sorteios. 
Retenção na fonte. Fundamentação.

Sumário:

 I — Os prémios em espécie atribuídos em concursos e sor-
teios estão sujeitos a IRS.

 II — A tributação destes rendimentos ocorre por retenção na 
fonte a título definitivo com carácter liberatório, nos 
termos do artigo 74.º do CIRS.

 III — Tal retenção cabe à entidade organizadora do concurso 
ou sorteio que deduzirá, nos termos do artigo 94.º do 
CIRS, a importância correspondente ao rendimento 
sujeito a tributação.

 IV — O prémio pago que é entregue ao beneficiário corres-
ponde ao valor líquido de IRS.

 V — Mostra -se devidamente fundamentada a correcção 
quando ao seu destinatário se dá a conhecer o itinerário 
cognoscitivo e valorativo subjacente, enunciando as ra-
zões de facto e de direito que a motivaram, qualificando 
e quantificando o facto tributário.

Processo n.º 498/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Empresa Jornal de Notícias, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – A empresa Jornal de Notícias, SA, com sede no Porto, veio im-
pugnar judicialmente as liquidações adicionais de IRS relativas aos 
anos de 1993, 1994 e 1995, com fundamento na sua ilegalidade e falta 
de fundamentação.

Por sentença de 28/11/2005 do Mmo. Juiz do TAF do Porto, foi a 
impugnação julgada procedente e, em consequência, ordenada a anulação 
das liquidações impugnadas.

Não se conformando com tal decisão, dela vem a representante da 
Fazenda Pública interpor recurso para este Tribunal, formulando as 
seguintes conclusões:

A. - A douta sentença recorrida julgou procedente a impugnação 
deduzida, referente a liquidações adicionais de IRS de 1993, 1994, e 
1995, nos montantes de 795.039$00, 67.537.181$00 e 22.910.863$00, 
por haver considerado que a forma de tributação fixada pela Admi-
nistração Tributária não se encontra expressamente prevista no nosso 
ordenamento jurídico e que a fundamentação é insuficiente, por não 
explicitar as motivações subjacentes.

B. - Quanto ao primeiro dos fundamentos, nos presentes autos discute-
-se a viabilidade da tributação de rendimentos pagos na forma de prémios 
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em espécie atribuídos no âmbito de concursos/sorteios promovidos 
pela impugnante.

C. - No Código do IRS, o legislador optou claramente pela teoria 
do rendimento -acréscimo, prevendo o n.º 2 do art.º 1.º que a sujeição 
não é condicionada pela atribuição do rendimento em dinheiro ou em 
espécie.

D. - Os rendimentos aqui em causa encontram -se no âmbito de inci-
dência da Categoria I do IRS, Art.º 12.º, e a sua tributação ocorre por 
retenção na fonte a título definitivo com carácter liberatório, conforme 
dispõe o n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do Art.º 74.º, às taxas de 25 % para 
1993 e 35 % para 1994 e 1995. Tal retenção cabe à entidade devedora do 
rendimento, que deduzirá, nos termos da alínea a) do n.º 2 do Art.º 94.º, 
a importância correspondente ao rendimento sujeito a tributação.

E. - Apesar do enquadramento legal existente e supra descrito, entende 
a douta sentença que se verifica uma impossibilidade material de tribu-
tação por estarmos perante rendimentos em espécie.

F. - Não se conforma a Fazenda Pública, ressalvado o devido respeito, 
com o desta forma decidido, por entender que se o prémio pago corres-
ponde ao valor líquido de IRS, que é entregue ao beneficiário (porque 
só este pode ser entregue), então imperativo se torna determinar o 
rendimento ilíquido sujeito a imposto.

G. - Ou seja, o prémio corresponde a 65 % (75 % para 1993) do ren-
dimento ilíquido sujeito a tributação, conclusão que decorre exclusiva-
mente da lei, sendo que, daqui resulta que o Ofício Circulado citado na 
douta sentença em recurso é desprovido de carácter inovatório.

H. - Acresce que, à luz do direito civil os sorteios/concursos realizados 
pela impugnante configuram promessas públicas onerosas, reguladas 
pelos Art.ºs 459.º e seguintes do Código Civil. Assim, por definição, 
estamos perante negócios unilaterais não receptícios.

I. - Nestes termos, onerar os beneficiários dos prémios com a entrega 
do imposto devido, obrigação que o mesmo nunca poderia antecipar, 
porque nenhuma referência a tal ónus foi publicitada na divulgação 
dos sorteios/concursos (além de contrariar o quadro normativo supra 
descrito em sede de IRS), esbarraria frontalmente no princípio da boa 
fé, desequilibrando a relação jurídica e, por consequência, violando 
também o princípio da protecção dos mais fracos.

J. - Concluindo, encontrando -se expressamente prevista a retenção 
na fonte com carácter liberatório por parte da entidade pagadora para 
estes rendimentos da Categoria I, não seria legítimo nem legal exigir 
ao beneficiário do prémio a entrega do imposto devido nos Cofres do 
Estado.

K. - Por outro lado, os rendimentos de Categoria A relativamente aos 
quais está dispensada a retenção na fonte são de englobamento obrigató-
rio, pelo que a excepção que o legislador abriu quanto a estes não deverá 
ser interpretada extensivamente, de forma a abranger rendimentos de 
Categoria I, sujeitos a retenção na fonte com carácter liberatório (com 
impossibilidade de englobamento).

L. - Por último, considerou a douta sentença ter ocorrido preterição 
de formalidade legal essencial de falta de fundamentação nos actos de 
liquidação impugnados.

M. - Contudo, ressalvado o devido respeito, entendemos que a funda-
mentação das correcções efectuadas existe, descrevendo os pressupostos 
de direito e de facto subjacentes às liquidações de forma clara e sucinta, 
quantificando e qualificando com rigor as correcções a efectuar.

N. - Assim, a impugnante dispunha de todos os elementos constitu-
tivos do “itinerário cognoscitivo e valorativo” seguido na tomada de 
decisão de alterar os montantes declarados, dos quais tem o direito de 
discordar, como fez.

O. - Consideramos que a fundamentação se mostra adequada para dar 
a conhecer o itinerário cognoscitivo subjacente à correcção, porquanto 
do mesmo consta a indicação dos factos concretos em que a Adminis-
tração Fiscal se fundou para proceder à liquidação em crise, fazendo 
o respectivo enquadramento jurídico, do qual a impugnante discorda, 
questão que tange unicamente com o mérito da causa.

P. - Assim, a fundamentação formal existe e é expressa, suficiente, 
clara e congruente, como resulta do relatório da inspecção tributária.

Q. - A douta sentença recorrida violou, no que respeita à tributação 
dos prémios de sorteios/concursos, o disposto nos Art.ºs 1.º, n.º 2, 12.º, 
74.º, n.º 1 e 2, al. b), e 94.º, n.º 2, al. a) do CIRS, bem como, a propósito 
da fundamentação, o disposto no Art.º 268.º, n.º 3, da Constituição da 
República Portuguesa e nos Art.ºs 21.º e 82.º do CPT.

Contra -alegando, veio a impugnante dizer que:
a) Consagrada entre nós a teoria do rendimento -acréscimo, é inques-

tionável a tributação dos rendimentos provenientes de prémios atribuídos 
em concursos ou sorteios;

b) Estabelecendo a al. b) do n.º 2 do art.º 74.º do CIRS que os prémios 
de rifas, totoloto e jogo do loto, bem como de sorteios ou concursos estão 
sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35 % 
(25 % em 1993), não se questiona que tais rendimentos se enquadrem 
tendencialmente com o intuito da retenção na fonte.

c) A figura de retenção na fonte pressupõe a possibilidade de sobre 
as atribuições patrimoniais serem efectuadas deduções de determinadas 
importâncias, por aplicação de taxas previstas na lei, estando -se assim 
em presença de um mecanismo que, por natureza, só pode funcionar 
perante rendimentos com natureza coincidentes com os meios generi-
camente admitidos para pagamento de impostos (espécies monetárias 
líquidas).

d) Os rendimentos provenientes de sorteios ou concursos submetem -se 
ou não ao instituto de retenção na fonte em função do tipo e da natureza 
dos rendimentos propiciados.

e) Assim, considerando as especiais características dos prémios em 
espécie, verifica -se que há uma impossibilidade de funcionamento do 
instituto de retenção na fonte sobre a atribuição de prémios em espécie. 
Com efeito, nos prémios em espécie o agente pagador do prémio não 
pode efectuar qualquer operação financeira de retenção na fonte, por 
impossibilidade material, lógica e jurídica.

f) A impossibilidade de se efectuar a retenção na fonte nos prémios 
em espécie é justificada quer por motivos ontológicos (ligação íntima 
da retenção na fonte com a operação financeira de afectação – retenção 
– de uma quota parte dos meios monetários em que se verte a retribuição) 
quer por motivos sistemáticos (fundados na regulamentação legal dos 
rendimentos em espécie da categoria A do CIRS para a qual o legisla-
dor teve o cuidado técnico de excepcionar um conjunto de situações, 
impedindo assim a aplicação do instituto da retenção na fonte sobre 
certas formas remuneratórias em espécie).

g) A forma de tributação dos rendimentos provenientes de prémios 
atribuídos em concursos ou sorteios preconizada pela Administração 
Fiscal não se insere no instituto da retenção na fonte.
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h) Assumindo que o prémio deverá ser anunciado pelo valor líquido 
– sem que no entanto fundamente essa sus ilação – a Administração 
Fiscal exige que o agente pagador do prémio efectue um acréscimo 
financeiro aquando do pagamento de retribuições (prémios) em espécie. 
De acordo com a teoria defendida pela Administração Fiscal, a empresa 
teria assim de proceder a um acréscimo financeiro ao custo de aquisição 
do prémio em espécie, correspondente ao quociente do valor do prémio 
anunciado por 0.65 (ou 0.75 para 1993), equivalente justamente ao 
valor de imposto a reter.

i) Esta sua teoria, plasmada no ofício circulado n.º 8/92, além de in-
subsumível na figura de retenção na fonte configura um atípico ingresso 
à conta. Figura esta ignorada pela lei portuguesa mas que está expres-
samente prevista noutros ordenamentos jurídicos como o ordenamento 
jurídico espanhol, que a par do instituto de retencion a cuenta (aplicável 
apenas aos pagamentos em dinheiro) consagra a figura de ingresso a 
cuenta (nos termos da qual a entidade que pague ou entregue rendimentos 
em espécie está legalmente obrigada a efectuar um acréscimo sob a forma 
de à conta do imposto que corresponde ao beneficiário – traduzindo -se, 
assim, num verdadeiro acréscimo financeiro aos prémios).

j) Não existe no ordenamento jurídico nacional qualquer preceito 
legal que consagre a forma de tributação preconizada pela Adminis-
tração Fiscal, ou seja, que consagre a figura de ingresso à conta, pelo 
que, não se pode estabelecer essa obrigação acessória sobre os agentes 
pagadores dos rendimentos em espécie somente com base num Ofício 
Circulado.

k) O sacrifício económico inerente ao imposto sobre o prémio deve 
acabar por incidir sobre quem o aufere (o titular do rendimento), por 
funcionamento da taxa liberatória de 35 % desligada do instituto da 
retenção na fonte, pelo que, compete ao beneficiário proceder ao pa-
gamento do imposto correspondente ao prémio em espécie obtido pela 
respectiva taxa liberatória de 35 % (25 % para 1993).

l) Ainda que se admita que os sorteios ou concursos consubstanciam 
negócios unilaterais não receptícios, a atribuição ao beneficiário da 
obrigação de efectuar o pagamento do imposto relativo aos rendimen-
tos em espécie provenientes de prémios ou sorteios não colide com o 
princípio da boa fé.

m) Faz parte da consciência colectiva da comunidade que a todo o 
rendimento corresponde uma forma de tributação, pelo que não existe 
motivação alguma para que os beneficiários dos prémios (que repre-
sentam verdadeiros rendimentos) possam legitimamente ignorar que a 
percepção do prémio tem de ser conjugada com uma qualquer forma de 
tributação, ou seja, que os mesmos terão de suportar um sacrifício eco-
nómico (pagamento do imposto) conexo com a obtenção do rendimento.

n) A solução preconizada para a tributação dos rendimentos de prémios 
em espécie – por sujeição a uma taxa liberatória sem a obrigação de 
retenção – não é algo invulgar ou inusual no ordenamento português, 
correspondendo aliás à resposta legal consignada para situações paralelas 
ao caso sub judice.

o) Tal mecanismo verifica -se e aplica -se nomeadamente às mais 
valias de valores mobiliários e às gratificações laborais não entregues 
pela entidade patronal, as quais são tributadas à taxa liberatória de 
10 % e 15 %, respectivamente, sem que se verifique, portanto, uma 
qualquer forma de retenção na fonte (n.º 1 do art.º 75.º do CIRS). Estes 
rendimentos estão sujeitos a uma taxa liberatória sem que no entanto 

sejam de englobamento obrigatório, contrariando, assim, o firmado pela 
Recorrente no ponto K) das conclusões apresentadas.

p) De forma a sustentar a sua teoria, a Administração Fiscal alegou que 
quer o prémio tenha sido atribuído em dinheiro ou em espécie decorre 
das regras gerais de direito que os prémios atribuídos em sorteios ou 
concursos devem ser publicamente anunciados pelo seu valor líquido, 
sem, no entanto, ter a Administração Fiscal identificado e concretizado 
em momento algum qual o preceito legal no qual se encontra expressa-
mente prevista, ou se possa retirar, tal conclusão.

q) A invocação de princípios e regras legais para fundamentar um 
determinado acto, sem identificar tais princípios, nem que seja por uma 
remissão genérica ou implícita, consubstancia, claramente, uma preteri-
ção de formalidade legal essencial traduzida na falta de fundamentação 
dos actos de liquidação realizados.

r) Tal omissão, na estrita medida em que limitou -se a dizer «como 
é», sem explicar «porque é», impossibilitou a Recorrida de tomar co-
nhecimento do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pela Admi-
nistração Fiscal para a tomada de decisão.

s) O facto de a Recorrida ter apresentado defesa não significa que a 
mesma estava na posse de todos os elementos de facto e de direito que 
conduziram à decisão, ou seja, que a Recorrida tinha perfeito conheci-
mento do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido para a tomada 
de decisão.

t) Não tendo a Administração Fiscal invocado quais os concretos 
preceitos em que se fundamentou para concluir que os prémios em es-
pécie têm de ser anunciados pelo valor líquido, levou a que a Recorrida 
considerasse que tais preceitos não existiam, pelo que, no que concerne 
à alegada obrigatoriedade de os prémios serem anunciados pelo valor 
líquido, a sua defesa limitou -se a: i) arguir a ilegalidade das liquidações 
derivadas da criação de um novo instituto (o citado ingresso à conta) via 
administrativa (ou seja, através do Ofício Circulado n.º 8/92); ii) arguir a 
falta de fundamentação plasmada pela ausência de identificação concreta 
das regras, preceitos ou quaisquer outros elementos que permitissem 
à Administração Fiscal concluir que os prémios em espécie tinham de 
ser anunciados pelo valor líquido; iii) demonstrar que, ao contrário do 
que a Administração Fiscal astutamente pretendia fazer crer, não são 
conhecidas quaisquer regras ou disposições legais que permitam concluir 
que os prémios em espécie têm de ser anunciados pelo valor líquido.

u) Em direito fiscal não é admitida a fundamentação a posteriori, pelo 
que não pode a Recorrente procurar nesta fase a falta de fundamentação 
dos actos de liquidação praticados pela Administração Fiscal.

v) Na esteira do preceito constitucional estatuído no n.º 3 do ar-
tigo 268.º da CRP, consagra a alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º da Lei Geral 
Tributária o direito de audição do contribuinte antes do indeferimento 
total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições.

w) Argumentando somente não ser possível à reclamante apresentar 
quaisquer provas susceptíveis de contrariar esta decisão, entendeu a 
Administração Fiscal, contra legem, retirar à Recorrida o direito de se 
pronunciar antes dos Serviços proferirem uma decisão final.

x) A decisão de dispensar a audição prévia constitui um vício do 
procedimento tributário, susceptível de conduzir à anulação da decisão 
que nele foi tomada.

y) Por todo o exposto, conclui -se assim que a douta sentença cor-
responde à JUSTA e RIGOROSA interpretação dos factos às normas 
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legais e aos princípios jurídicos competentes, pelo que não consubstancia 
qualquer violação ao disposto nos artigos invocados pela Recorrente.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso não merece provimento, devendo confirmar -se 
a decisão recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
A – Os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do 

Porto elaboraram o relatório de fls. 65 do processo administrativo, cujo 
teor se dá aqui por integralmente reproduzido, nos termos do qual foi 
apurado IRS não retido e não entregue nos Cofres do Estado nos seguin-
tes montantes: Esc. 480.000$00, no ano de 1993, Esc. 39.782.730$00, 
no ano de 1994 e Esc. 15.104.654$00, no ano de 1995.

B – Em consequência do referido em A), a Administração Tributária 
efectuou as liquidações adicionais de IRS n.ºs 6410006752, 6410006753 
e 6410006754, das quais resultou imposto a pagar no montante de, 
respectivamente, Esc. 795.039$00, em 1993, 67.537.181$00, em 1994 
e 22.910.863$00, em 1995 (cfr. doc. de fls. 59 e ss. do processo admi-
nistrativo).

C – Nos anos de 1993, 1994 e 1995 a impugnante organizou os 
concursos “Os melhores do mundo”, “Notícias da primeira página”, 
“106.º aniversário” e “107.º aniversário”, conforme regulamentos jun-
tos a fls. 18 e ss. do processo administrativo, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

D – Nos regulamentos e na publicidade dos referidos concursos 
nada se referiu sobre o regime tributário dos prémios em questão (cfr. 
doc. de fls. 34 e ss. do processo administrativo, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

E – Em 30/05/98 foi apresentada reclamação graciosa relativamente 
às liquidações ora impugnadas (cfr. doc. de fls. 2 do processo adminis-
trativo cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos 
os efeitos legais).

F – A referida reclamação foi indeferida nos termos constantes do 
doc. de fls. 97 do processo administrativo cujo teor se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

III – Estão em causa nos presentes autos liquidações adicionais de 
IRS resultantes de correcções técnicas efectuadas no decurso de acção 
de inspecção à recorrida decorrentes da falta de retenção e entrega desta 
nos cofres do Estado de montantes pagos na forma de prémios em espécie 
atribuídos em sorteios e concursos.

A sentença recorrida julgou procedente a impugnação deduzida por 
haver considerado que a forma de tributação fixada pela AF não se encon-
tra expressamente prevista na lei e por a fundamentação das liquidações 
ser insuficiente por não explicitar as suas motivações.

Tratando -se de prémios pagos pela impugnante, ora recorrida, em 
consequência de sorteios e concursos, não há dúvidas que estes rendi-
mentos se encontram no âmbito de incidência do IRS, concretamente 
no seu artigo 12.º, alínea b), configurando rendimentos da categoria I 
(actualmente extinta, por integração na categoria G).

Sustenta -se, porém, na sentença recorrida que, não obstante estarmos 
perante rendimentos sujeitos a tributação, dada a sua especial natureza 
(rendimentos em espécie) torna -se impossível proceder à sua retenção 
na fonte.

Desde logo se dirá que não é pelo facto de se tratar de rendimentos 
em espécie que tais prémios ficarão excluídos da tributação em sede 
de IRS pois o CIRS consagra logo no n.º 2 do seu artigo 1.º que ficam 
sujeitos a tributação quer os rendimentos em dinheiro quer os rendi-
mentos em espécie.

E que, conforme se constata da própria publicidade feita aos concursos 
e sorteios, não é difícil apurar o seu valor em escudos (atento os anos a 
que se reportam) pois o mesmo consta dessa mesma publicidade.

A tributação desses rendimentos ocorre por retenção na fonte a tí-
tulo definitivo com carácter liberatório, conforme dispõem o n.º 1 e a 
alínea b) do n.º 2 do artigo 74.º CIRS, às taxas de 25  % para 1993 e 
35  % para 1994 e 1995.

Tal retenção cabe à entidade devedora desses rendimentos, que dedu-
zirá, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 94.º CIRS, a importância 
correspondente ao rendimento sujeito a tributação às taxas fixadas no 
artigo 74.º CIRS.

O facto de o legislador ter previsto expressamente a exclusão da 
retenção da fonte de apenas alguns rendimentos em espécie (artigo 92.º, 
n.º 1 CIRS) só pode significar que em relação aos restantes rendimentos 
tributados da mesma forma se não verifica qualquer impossibilidade 
material de os tributar assim.

Aliás, não vemos qual seja a impossibilidade de aplicar a taxa devida 
ao valor do prémio em escudos e proceder à sua entrega nos cofres do 
Estado.

Por outro lado, refere -se ainda na sentença recorrida que aquilo que a 
AF estabelece para a tributação destes rendimentos não é, de facto, uma 
verdadeira retenção na fonte já que a entidade devedora se não limita a 
proceder a uma afectação de uma parte dos rendimentos atribuídos ao 
contribuinte mas antes impõe que a empresa organizadora do concurso 
proceda, aquando do pagamento de prémios em espécie, a um aumento 
ficcionado ao respectivo custo de aquisição dos mesmos, aumento esse 
que corresponderá ao valor do imposto.

Sucede que não é, por isso, que se pode deixar de falar em retenção 
na fonte uma vez que o que se exige apenas à entidade organizadora 
dos concursos é que entregue nos cofres do Estado o imposto corres-
pondente ao prémio atribuído, calculado pela aplicação da taxa devida 
sobre o seu valor.

Só que, como o prémio pago não pode deixar de corresponder ao valor 
líquido de IRS, porque é isso que de facto é entregue ao beneficiário, 
torna -se necessário apurar o rendimento ilíquido sujeito a imposto e 
foi isso que a AF pretendeu fazer através do ofício circulado citado, o 
qual se limita a esclarecer na prática o que já resulta da lei, sem qual-
quer carácter inovatório, pelo que não há aqui violação do princípio da 
legalidade tributária.

Por último, também não colhe a argumentação da sentença recorrida 
ao afirmar que as correcções efectuadas se não mostram devidamente 
fundamentadas.

Com efeito, do relatório da inspecção levada a cabo à impugnante 
extrai -se com clareza as razões de facto e de direito que motivaram 
aquelas correcções, qualificando e quantificando devidamente o facto 
tributário.

Tal fundamentação mostra -se, pois, adequada a dar a conhecer o 
itinerário cognoscitivo e valorativo subjacente às correcções efectuadas.
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A prova de que a destinatária apreendeu bem essa fundamentação é 
evidente no modo como impugnou as liquidações em causa, demons-
trando ter compreendido bem os motivos que as determinaram, embora 
deles discordando.

A sentença recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, 
manter -se.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, e, em consequência, ordenar que os autos 
baixem à instância a fim de aí ser apreciada a ilegalidade (falta de audiência) 
invocada na petição inicial e não conhecida na sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Brandão 

de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Dívida à CGD. Prescrição. Interrupção. Citação.

Sumário

 I — A prescrição interrompe -se pela citação ou notificação 
de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, 
a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo 
a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incom-
petente.

 II — Se a citação ou notificação se não fizer dentro de cinco 
dias depois de ter sido requerida, por causa não imputá-
vel ao requerente, tem -se a prescrição por interrompida 
logo que decorram os cinco dias.

 III — A interrupção inutiliza todo o tempo decorrido ante-
riormente, começando a correr novo prazo a partir do 
acto interruptivo, a menos que a interrupção resulte de 
citação, notificação ou acto equiparado, ou de compro-
misso arbitral, caso em que o novo prazo de prescrição 
não começa a correr enquanto não transitar em julgado 
a decisão que puser termo ao processo.

Processo n.º 554/06 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorridos: Rogério dos Santos Duarte e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Rogério dos Santos Duarte, residente em Coimbra, veio deduzir 
oposição à execução fiscal contra si instaurada pela Fazenda Pública 

para cobrança coerciva de dívida à Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 3.911,17.

Por sentença do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra foi a oposição jul-
gada procedente e, em consequência, ordenada a extinção da execução 
quanto ao oponente.

Não se conformando com esta decisão, dela vem a Caixa Geral de 
Depósitos dela interpor recurso para este Tribunal, formulando as se-
guintes conclusões:

A) A interrupção da prescrição do crédito da exequente ocorreu por 
força do n.º 2 do art.º 323.º do CCivil;

B) Tal situação de interrupção é uma das que tem acolhimento no n.º 1 
do art.º 327.º, o qual remete para as causas de interrupção que não seja 
o “reconhecimento” previsto no art.º 325.º, ou seja, os casos previstos 
nos art.ºs 323.º e 324.º;

C) A ratio do n.º 2 do art.º 323.º é precisamente a mesma do n.º 1 do 
art.º 327.º  - não pode ser imputado ao particular a morosidade ou outra 
razão atinente com a tramitação processual que impeça o reconhecimento 
ou exercício do seu direito;

D) Donde o art.º 327.º só pode ser interpretado no sentido em que 
inclua todas situações de interrupção previstas nos artigos 323.º e 324.º 
e não apenas os casos em que houve a prática do acto de citação;

E) É, além do mais, a única solução que de forma equilibrada atende 
aos interesses em conflito, já que não faz sentido tutelar a interrupção 
quando não há acto de citação dentro dos 5 dias imediatos ao requeri-
mento de citação, para depois, já com a pendência dos autos, imputar 
ao particular o decurso do prazo de prescrição;

F) Tal solução resulta em violação, além dos preceitos de lei ordinária 
citados, do princípio da igualdade (art.º 18.º da CRP).

Contra -alegando, veio o oponente dizer que:
1. A recorrente sustenta a aplicação ao caso do n.º 1 do art.º 327.º 

do CC porquanto, de contrário, seria ilegal, inconstitucional mesmo, 
que o ónus da falta de citação tempestiva, por motivo a que era alheia, 
sobre ela recaísse;

2. Mas já seria legal, proporcional e equitativo que o ora recorrido 
que, como a própria recorrente afirma, só é citado 23 anos após os cinco 
dias a que se refere o n.º 2 do art.º 323.º, ficasse inibido de invocar a 
prescrição por uma interpretação extensiva do n.º 1 do art.º 327.º;

3. Ora, no texto desta norma não podem ter cabimento casos em que 
a citação, notificação ou acto equiparado, ocorram mais de 23 anos após 
o decurso do prazo dos cinco dias aludidos no n.º 2 do art.º 323.º;

4. Sendo certo que durante todos estes anos a recorrente nem um 
pedido de certidão fez ao processo;

5. Acontece que o instituto da prescrição não se funda em meros 
critérios de injustiça relativa, mas sim na tutela de bens jurídicos tão 
importantes como a certeza do direito e a segurança do comércio 
jurídico. Daí a prescrição, “democraticamente”, aproveitar a todos os 
que dela possam tirar proveito como determina o art.º 301.º do CC;

6. Acresce que, por definição, o facto interruptivo da prescrição 
consiste no conhecimento que teve o obrigado de que o titular pretende 
exercer o direito;

7. Consequentemente, bem esteve o mui douto aresto recorrido ao 
considerar que o novo prazo de prescrição se iniciou em Abril de 1980, de 
acordo com o n.º 2 do art.º 323.º e n.º 1 do art.º 326.º, não considerando 
que aproveitasse à recorrente o n.º 1 do art.º 327.º do CC.
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O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Com interesse para a decisão, mostra -se fixada a seguinte ma-

téria de facto:
1. Foi instaurada execução fiscal contra o oponente para cobrança 

coerciva de dívida à CGD, no valor de € 3.911,17 (784.120$00);
2. A execução teve por base um acórdão do Tribunal Judicial de 

Penacova que condenou o arguido/oponente no pagamento solidário à 
CGD da quantia indicada, a título indemnizatório (fls. 12 a 16);

3. Aquele acórdão transitou em julgado em 11/04/1978 (fls. 39);
4. Por ofício dirigido ao 1.º Juízo do Tribunal de 1.ª Instância das 

Contribuições e Impostos de Lisboa, acompanhado de fotocópia da 
sentença condenatória, a CGD requereu fosse promovida a execução 
para cobrança coerciva daquela dívida (fls. 10 a 16);

5. O ofício deu entrada na entidade destinatária em 09/04/1980, 
conforme carimbo nele aposto;

6. A execução foi autuada na 3.ª Secretaria das Execuções Fiscais em 
1980, com o n.º 864 e remetida ao Serviço de Finanças de Coimbra -1 
no seguimento da Portaria n.º 856/2001, de 27 de Julho (informação 
de fls. 20);

7. O oponente foi citado para a execução em 29/10/2003 (fls. 17, 18 
e informação de fls. 20);

8. Deduziu a presente oposição em 27/11/2003, conforme carimbo 
do Serviço de Finanças aposto na petição inicial que constitui fls. 5 
dos autos.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão proferida em 1.ª 
instância que julgou procedente a excepção de prescrição do crédito 
exequendo.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz “a quo” que, nos termos do 
artigo 323.º CC, a prescrição se interrompera cinco dias após a entrada 
do título executivo em tribunal, que ocorreu em 9/4/1980, iniciando-
-se a partir daí nova contagem do prazo prescricional, por força do 
artigo 326.ª CC, o qual se viria a completar, então, em 2000, já que o 
disposto no artigo 327.º CC não tem aplicação, em seu entender, no 
caso dos autos.

Com efeito, o prolongamento dos efeitos da interrupção da prescrição 
até ao julgamento da causa aí previsto, para o Mmo. Juiz “a quo”, tem 
como pressuposto que o executado tenha sido citado, ainda que inválida 
ou irregularmente, não valendo nos casos de falta absoluta de citação.

Entende a recorrente, pelo contrário, que tem inteira aplicação aqui 
o disposto no artigo 327.º CC, razão por que não se verificou ainda a 
prescrição da dívida exequenda.

Vejamos. De harmonia com o n.º 1 do artigo 323.º CC, aqui aplicável 
por se tratar de dívida à Caixa Geral de Depósitos, a prescrição, cujo 
prazo é de vinte anos (artigo 309.º CC), interrompe -se pela citação ou 
notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirecta-
mente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o 
acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente.

O acto interruptivo aqui previsto é a citação e o seu efeito é a inter-
rupção da prescrição, a qual inutiliza para a prescrição todo o tempo 
decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir da sua 
verificação (artigo 326.º CC), sem prejuízo do disposto no número 1 
do artigo 327.º CC, o qual estabelece que se a interrupção resultar de 

citação, notificação ou acto equiparado, o novo prazo de prescrição não 
começa a correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser 
termo ao processo.

No caso em apreço, a execução deu entrada em 9/4/1980 e o executado 
só foi citado em 29/10/2003.

Como a citação não se fez dentro de cinco dias depois de ter sido 
requerida por causa não imputável à exequente, a prescrição interrompeu-
-se logo que decorridos esses cinco dias (artigo 323.º, n.ºs 1 e 3 CC).

Interrompido o prazo de prescrição, inutiliza -se o tempo decorrido 
anteriormente e inicia -se nova contagem do prazo prescricional a partir 
do acto interruptivo (artigo 326.º CC), sem prejuízo, porém, de, tendo a 
interrupção resultado de citação, o novo prazo de prescrição não começar 
a correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao 
processo (n.º 1 do artigo 327.º CC).

Não há dúvida que o que interrompe a prescrição é a citação e mesmo 
que esta não tenha sido feita cinco dias depois de ter sido requerida, 
por causa não imputável ao requerente, a verdade é que a prescrição se 
interrompe logo que decorridos esses cinco dias.

Ou seja, ainda que a citação se faça para além desses cinco dias, o 
seu efeito de interrupção da prescrição faz -se repercutir ao decurso 
daqueles cinco dias.

Mesmo a anulação da citação não impede o efeito interruptivo desta 
(n.º 3 do artigo 323.º CC).

Só que, por força do que dispõe o n.º 1 do artigo 327.º CC, o novo 
prazo de prescrição não começa a correr enquanto não transitar em 
julgado a decisão que puser termo ao processo.

Sendo que é o próprio n.º 1 do artigo 326.º CC que remete expressa-
mente para o disposto no n.º 1 do artigo seguinte.

Não faz, por isso, sentido, por um lado, defender -se, como o faz 
a decisão recorrida, a aplicação do artigo 326.º CC para efeitos do 
início do novo prazo prescricional e, por outro, afastar -se a aplicação 
do artigo 327.º CC quando é o próprio artigo 326.º CC que ressalva 
expressamente a aplicação do artigo seguinte.

Ou, então, dizer -se que o novo prazo de prescrição se inicia logo que 
decorram os cinco dias posteriores ao pedido de citação e que corre 
depois até à citação efectiva do executado, suspendendo -se a partir daí 
por efeito desta.

Tal significaria que no âmbito do mesmo procedimento se teria em 
consideração dois momentos distintos para o mesmo acto interruptivo 
– a citação – sendo que se aceitaria o efeito interruptivo desta logo que 
decorridos cinco dias após o seu pedido, iniciando -se aí novo prazo 
prescricional que se viria a suspender logo que verificada a citação 
efectiva.

Não nos parece que seja essa a melhor interpretação dos preceitos 
legais aplicáveis pois da conjugação dos mesmos o que parece resultar 
é que o que o legislador pretendeu foi interromper a prescrição logo 
que decorridos cinco dias depois de se ter requerido a citação, como se 
esta tivesse sido efectivamente feita naquele momento, com todos os 
efeitos e consequências previstas nos artigos 326.º e 327.º, ambos do 
CC, desprezando -se a sua efectivação para além daquele tempo, e não 
considerar uma primeira ficcionada e outra depois efectiva, relevando 
as duas e retirando de ambas diferentes consequências, como seja da 
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primeira aproveitando o seu efeito interruptivo e da segunda o efeito de 
suspensão da contagem do novo prazo.

Desta forma, não se mostra verificada a prescrição da dívida exe-
quenda.

Daí que a decisão recorrida não mereça, pois, o nosso acolhimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se, assim, a sentença recorrida, e, em consequência, julgar 
improcedente a oposição deduzida.

Custas pelo recorrido na 1.ª instância e neste Tribunal, fixando -se a 
procuradoria aqui devida em 50  %.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

IVA. Fundamentação do acto de liquidação adicional. Trans-
missão de bens imóveis onde o contribuinte exercia a sua 
actividade. Regularização das deduções relativas ao activo 
imobilizado.

Sumário:

 I — A fundamentação tem que ser expressa, clara, suficiente 
e congruente.

 II — Está suficientemente fundamentado o acto de liquidação 
adicional se as conclusões do relatório da fiscalização 
esclarecem, minimamente, o contribuinte, que dele foi 
notificado, das razões de facto e de direito que levaram 
a Administração Fiscal a liquidar o imposto em causa.

 III — Se durante o período de regularização das deduções 
relativas ao activo imobilizado, o contribuinte pro-
cedeu à venda dos bens imóveis, onde exercia a sua 
actividade, a um terceiro que, por sua vez, o arrendou 
àquele para o exercício da mesma actividade e continu-
ando afectos à sua finalidade industrial, o contribuinte 
está obrigado a regularizar, a favor da Administração 
Fiscal, o IVA que havia deduzido e resultante do in-
vestimento feito como proprietário e, posteriormente, 
como inquilino.

 IV — Na verdade, os bens saíram do activo imobilizado da 
firma, não podendo sequer conjecturar -se a possibi-
lidade de se considerar que continuam afectos à sua 
finalidade industrial, pois, não sendo mais pertença da 
mesma, não poderia estar afecta a essa finalidade, já 
que o que possui agora é o direito ao arrendamento e 
não os bens em si mesmo.

Processo n.º 587/06 -30.
Recorrente: Malhas Sonicarla, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Malhas Sonicarla, SA, melhor identificada nos autos, não se con-
formando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra os 
actos de liquidação adicionais de IVA e juros compensatórios, relativos 
aos exercícios de 93 e 94, referentes a uma correcção no valor global 
de 56.209.942$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. Os IVA’s deduzidos pela Empresa e constantes nos autos resultam 
de obras de conservação e adaptação de imóveis afectos à sua activi-
dade fabril;

2. Por necessidades de financiamento, para manter a sua actividade 
produtiva e sobreviver economicamente, a Empresa procedeu à venda 
desses imóveis à Imofão  - Imobiliária, S.A., no decurso do prazo de 
regularização mas continuou a exercer a sua actividade fabril nesses 
mesmos bens, sem operar a sua desafectação de sua actividade in-
dustrial.

3. Não há, assim, desafectação desses bens da sua actividade indus-
trial, não havendo com relevância jurídico -fiscal, em sede de IVA, uma 
transmissão de bens, porquanto a Empresa podia continuar a deduzir 
e regularizar temporalmente os IVA’s deduzidos e resultantes do in-
vestimento feito, até 1993 como proprietária e posteriormente a 1993 
como inquilina.

4. O artigo 24° do CIVA, nomeadamente o seu n° 5, pressupõe a 
transmissão de imóveis real e a desafectação de actividade produtiva 
do sujeito passivo, devendo ser interpretado na coerência dos princí-
pios do Imposto de Valor Acrescentado e do Instituto de sua dedução 
e regularização.

5. Não é aplicável ao caso dos autos o n° 5 do artigo 24° do CIVA.
6. Ao não proceder assim, a douta sentença viola os princípios da 

equidade e da Justiça Fiscal, consagrados na Lei e na Constituição da 
República.

Sem prescindir,
7. A liquidação operada pelos Serviços Fiscais, não se fundamenta 

de facto e de direito, não fornecendo ao contribuinte a demonstra-
ção das operações dos “pro rata” resultantes do período em que o 
investimento foi feito e da respectiva regularização até à data da sua 
liquidação, violando o disposto nos artigos 286° da C.R.P. e do artigo 
21° do C.P.T..

8. Deve ser revogada a douta sentença recorrida por não aplicação ao 
caso concreto, por não verificação dos seus pressupostos, do estipulado 
na parte final do artigo 24°, n° 5 do CIVA, devendo ser considerada 
ilegal a liquidação operada.

9. Sempre deveria ser anulada a liquidação operada pela falta da sua 
fundamentação de facto e de direito, não demonstrando a data em que 
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foram deduzidos os IVA’s agora liquidados em pretensa regularização e 
não operando os “pro rata” resultantes do período decorrido do investi-
mento feito até à data da venda operada.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando 

a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste STA 
para conhecer do recurso, uma vez que, na conclusão segunda da moti-
vação do recurso, a recorrente faz menção “a um facto – não ter havido 
desvio no fim a que os imóveis se destinavam continuando afectos à 
mesma finalidade industrial – facto este que a sentença recorrida não 
estabeleceu, ali se afirmando, bem pelo contrário que não poderá sequer 
conjecturar -se a possibilidade de se considerar que continuam afectos 
à sua finalidade industrial”.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
pronunciando -se, apenas, a recorrente, que respondeu do seguinte 
modo:

“MALHAS SONICARLA, S.A., em resposta à questão prévia colo-
cada pele Exmo. Procurador -Geral Adjunto que considera incompetentes 
em razão da hierarquia este Tribunal, somos a responder:

É nosso entendimento ser clara a douta promoção do Ministério 
Público, visando a clarificação e justeza da decisão no presente pro-
cesso. Contudo, parece -nos claro que o Tribunal recorrido deu como 
facto provado, como de resto sublinhamos nas nossas alegações, pág. 4 
verso “que tal venda destinou -se a obter meios de financiamento para a 
impugnante, continuando os edifícios afectos à sua actividade industrial, 
agora na qualidade de inquilina”.

Sendo assim, o Tribunal de 1ª Instância reconheceu esse facto re-
levante articulado e provado. O Meritíssimo Juiz “a quo” é que extrai 
desse facto, na fundamentação da sua decisão uma interpretação que 
não se compagina, a nosso modesto ver, com o facto dada como pro-
vado. Sendo, assim, como nos parece, as conclusões 1, 2 e 3 estão 
provadas na douta sentença recorrida e é com base nesses factos que 
deverá ser qualificado o Direito aplicável, sendo, assim, uma questão 
de Direito.

Contudo V. Exas. farão a melhor da Justiça”.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante exerce a actividade de confecção de roupa interior. 

Fls. 37, encontrando -se registada em sede de IVA no regime normal 
com periodicidade mensal. Fls. 13.

2. A impugnante foi objecto de uma fiscalização (fls. 15), constando 
das conclusões: “O sujeito passivo no exercício de 1993, procedeu à 
transmissão do activo imobilizado, sem contudo ter regularizado as 
deduções efectuadas de IVA a favor do Estado, na declaração do último 
período do ano a que respeita, tendo contrariado o disposto da 2ª parte 
do n° 5 do art° 24° do CIVA, conforme cópia anexa.

3. Dou por reproduzido o teor do doc. de fls. 20 (referido anexo), 
do qual resultam relativamente aos três imóveis vendidos os mon-
tantes de IVA exigidos em sede de regularização, nos valores totais 
de 14.354.928$00 — Amares; 19.786.444$00 — Ribeirão —; e 
22.068.570$00 — Sonicarla  -.

4. A impugnante teve conhecimento de tal informação e anexo.
5. À impugnante foram remetidas as seguintes liquidações relativas 

a IVA e juros;
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6. A impugnante no exercício de 1993 procedeu à venda de três 
dos seus edifícios (referidos no anexo de fls. 20 e fls. 48ss) à Imofão-
-Imobiliária, S.A., sendo os titulares do capital de ambas as sociedades 
as mesmas pessoas.

7. Tal venda destinou -se a obter meios de financiamento para a im-
pugnante, continuando os edifícios afectos à sua actividade industrial, 
agora na qualidade de inquilina.

8. O IVA exigido respeita a “despesas” efectuadas nos referidos 
imóveis para conservação e adaptação dos edifícios, feitas ao longo dos 
anos (dentro dos 10 anteriores às alienações).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 – Desde lodo importa decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº 

Procurador -Geral Adjunto, aliás, de conhecimento oficioso e prejudi-
cial, conforme resulta do disposto nos artºs 16º, nº 2 do CPPT e 13º 
do CPTA.

Como é sabido, o STA só é competente para conhecer dos recursos 
jurisdicionais interpostos das decisões dos tribunais de 1ª instância se em 
causa estiver, apenas, matéria de direito. Versando o recurso, também, 
matéria de facto, o tribunal hierarquicamente competente já não é o STA, 
mas sim o TCA, como resulta do estabelecido nos artºs 32º, nº 1, al. b) 
e 41º, nº 1, al. a) do ETAF, na anterior redacção, aqui aplicável.

Como vimos, diz o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto 
parecer, que, na conclusão segunda da sua motivação do recurso, a 
recorrente alega um facto que a sentença recorrida não estabeleceu.

Mas não lhe assiste razão.
Com efeito, o facto afirmado na referida conclusão é coincidente com 

o estabelecido nos nºs 6 e 7 do probatório.
O que acontece é que sobre a mesma matéria de facto controvertida, 

a recorrente e a Mmª Juiz retiram diferentes conclusões.
Por isso, saber se os bens imóveis vendidos a um terceiro pela recor-

rente e por aquele, posteriormente, arrendados a esta para continuação 
do exercício da sua actividade continuam ou não afectos à sua finalidade 
industrial, uma vez que já não são mais sua pertença, constitui uma 
ilação de direito, que não de facto.

Pelo que improcede, assim, a questão prévia suscitada pelo Exmº 
Procurador -Geral Adjunto.

4 – Importa, pois, apreciar o mérito do recurso.
E a primeira questão a decidir é a do vício de falta de fundamentação, 

que a recorrente imputa aos actos de liquidação, também prejudicial 
(artº 124º, nº 1 do CPPT).

Como é sabido, o direito à fundamentação, em relação aos actos que 
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos, tem hoje consa-
gração constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades e 
garantias consagrados no Título II da parte 1ª da CRP (artº 268º), bem 
como na lei ordinária (artºs 21º e 80º do CPT, ao tempo em vigor e hoje 
no artº 77º da LGT).

Por outro lado, tem vindo a doutrina e a jurisprudência, de forma 
pacífica, reiterada e uniforme, a entender que a fundamentação há -de 
ser expressa, através de uma exposição sucinta dos fundamentos de facto 
e de direito da decisão; clara, permitindo que, através dos seus termos, 
se apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais 
se decide; suficiente, possibilitando ao administrado ou contribuinte, 
um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de 
facto e de direito que determinaram o órgão ou agente a actuar como 

actuou; e congruente, de modo que a decisão constitua conclusão lógica 
e necessária dos motivos invocados como sua justificação, envolvendo 
entre eles um juízo de adequação, não podendo existir contradição entre 
os fundamentos e a decisão.

E é também aceite que a fundamentação possa ser feita por adesão ou 
remissão de anterior parecer, informação ou proposta que, neste caso, 
constituirão parte integrante do respectivo acto administrativo, já que 
este integra, nele próprio o parecer, informação ou proposta que, assim, 
em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da 
fundamentação autónoma.

Por último, é também pacificamente aceite que é equivalente à falta 
de fundamentação, a adopção de fundamentos que, por obscuridade, 
contradição, ou insuficiência não esclareça, concretamente, a motivação 
do acto por forma a permitir ao seu destinatário a apreensão do iter 
valorativo e cognoscitivo que determinou a Administração a praticá -lo 
com o sentido decisório que lhe conferiu.

Neste sentido, vide, por todos, os acórdãos desta Secção do STA de 
14/2/01, in rec. nº 21.514 e de 9/5/01, in rec. nº 25.832.

5 – Posto isto e descendo ao caso dos autos, entendeu a Mmª Juiz “a 
quo” que os actos em causa estão fundamentados já que, “considerando 
os seus dizeres e o mapa em que constam os valores por prédio e por 
ano, afigura -se como suficiente e capaz de dar a conhecer o itinerário 
cognitivo do decisor”.

Mas não concordámos com esta asserção.
Com efeito, como fundamentação dos actos de liquidação diz -se 

apenas: “apuramento correctivo efectuado na presença de todos os 
elementos constantes de registos informáticos e de todos os elementos 
existentes no Serviço de Administração do IVA”.

Porém, sobre a motivação fáctica e a norma ou normas legais que, 
porventura, viabilizavam as liquidações adicionais são estas absoluta-
mente omissas.

No entanto, o probatório da sentença dá conta de factos que foram 
levados ao conhecimento da recorrente.

Os números 2, 3 e 4 dão conta que a impugnante teve conhecimento 
das conclusões do relatório da fiscalização de fls. 15, concretamente 
que “o sujeito passivo no exercício de 1993, procedeu à transmissão do 
activo imobilizado, sem contudo ter regularizado as deduções efectuadas 
de IVA a favor do Estado, na declaração do último período do ano a que 
respeita, tendo contrariado o disposto da 2ª parte do nº 5 do artº 24º do 
CIVA…”, assim como do teor do anexo de fls. 20, “do qual resultam 
relativamente aos três imóveis vendidos os montantes de IVA exigidos 
em sede de regularização, nos valores totais de 14.354.928$00 – Amares; 
19.786.44$00 – Ribeirão; e 22.068.570$00 – Sonicarla”.

Pelo que ficou, assim, esclarecido minimamente das razões de facto 
e de direito que levaram a Administração Fiscal a liquidar o imposto 
em causa e, assim, poder exercer o seu direito de defesa.

Direito esse, aliás, que exerceu eficazmente na respectiva petição 
inicial, quer da impugnação judicial, quer da reclamação graciosa de 
fls. 41 e segs., ao questionar a legalidade dessas mesmas liquidações.

Assim e perante este quadro, podemos concluir que, a recorrente, 
como destinatária normal entendeu perfeitamente as razões pelas quais 
a Administração Fiscal procedeu às liquidações adicionais em causa.

Pelo que o recurso, nesta parte, não pode deixar de improceder.
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6 – Passemos agora à segunda das questões suscitadas no presente 
recurso e que se prende com o facto de saber se, durante o período de 
regularização, tendo a recorrente procedido à venda a um terceiro de bens 
imóveis onde exercia a sua actividade, que posteriormente foram por 
esta arrendados àquela para o exercício dessa mesma actividade e con-
tinuando afectos à sua finalidade industrial, está obrigada a regularizar, 
a favor da Administração Fiscal, o IVA que havia deduzido e resultante 
do investimento feito até 1993 como proprietária e posteriormente a 
1993 como inquilina.

Como vimos supra, sustenta a recorrente que a resposta não pode 
deixar de ser negativa, uma vez que “não há, assim, desafectação desses 
bens da sua actividade industrial, não havendo com relevância jurídico-
-fiscal, em sede de IVA, uma transmissão de bens, porquanto a Empresa 
podia continuar a deduzir e regularizar temporalmente os IVA´s dedu-
zidos e resultantes do investimento feito, até 1993 como proprietária e 
posteriormente a 1993 como inquilina.

O artigo 24º do CIVA, nomeadamente o seu nº 5, pressupõe a trans-
missão de imóveis real e a desafectação de actividade produtiva do 
sujeito passivo, devendo ser interpretado na coerência dos princípios 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado e do Instituto de sua dedução 
e regularização”.

Mas não tem razão.
Dispõe o artº 24º do CIVA que “serão regularizadas anualmente as 

deduções efectivas quanto às despesas de investimento em bens imó-
veis se entre a percentagem definitiva a que se refere o artigo anterior 
aplicável no ano da ocupação do bem e em cada um dos nove anos 
civis posteriores e a que tiver sido apurada no ano da aquisição ou da 
conclusão das obras houver diferença, para mais ou para menos, igual 
ou superior a cinco pontos percentuais” (nº 2).

Por outro lado, estabelece o seu nº 5 que “nos casos de transmissões 
de bens do activo imobilizado durante o período de regularização, 
esta será efectuada de uma só vez, pelo período ainda não decorrido, 
considerando -se que tais bens estão afectos a uma actividade totalmente 
tributada no ano em que se verifica a transmissão e nos restantes até ao 
esgotamento do prazo de regularização. Se, porém, a transmissão for 
isenta de imposto, nos termos dos n.ºs 31 ou 33 do artigo 9.º, considerar-
-se -á que os bens estão afectos a uma actividade não tributada, devendo 
no primeiro caso efectuar -se a regularização respectiva”.

E no seu nº 6 “as regularizações previstas nos números anteriores 
deverão constar da declaração do último período do ano a que respeita”.

Ora, no caso dos autos e como bem anota a Mmª Juiz “a quo” na sen-
tença recorrida, a afirmação feita pela recorrente de que os bens imóveis 
não foram desviados do fim a que se destinavam não é correcta.

Como resulta do probatório “os imóveis destinaram -se a “arrenda-
mento” por parte da nova proprietária, tomando -os a impugnante na 
qualidade de inquilina, e aí continuando a desenvolver a mesma acti-
vidade. Os bens saíram do activo imobilizado da firma, não podendo 
sequer conjecturar -se a possibilidade de se considerar que continuam 
afectos à sua finalidade industrial, pois não sendo mais pertença da 
mesma, como poderiam estar por esta afectos aquela finalidade? O que 
possui agora é o direito ao arrendamento e não os bens em si mesmo. 

Quem dá destino aos bens é a empresa em cujo património os mesmos 
se encontram, que os destinou ao arrendamento. Aliás, a lei limita -se a 
referir, “nos casos de transmissão”.

Por outro lado, dispõe o artº 9º, nº 31 que estão isentas de IVA as 
operações sujeitas a sisa.

E nos termos do disposto no artº 8º, nº 4 do CISSMS estão isentas 
de sisa as aquisições de benfeitorias. Logo, beneficiam de isenção de 
IVA.

Sendo assim, os bens em causa não podem deixar de estar afectos a 
uma actividade não tributada, pelo que é devida a regularização, como 
resulta da última parte do nº 5 do artº 24º do CIVA.

Por último, também não tem razão a recorrente quando afirma que o 
predito artº 24º, nº 5, segunda parte não se aplica às benfeitorias, uma 
vez que tal não resulta do referido normativo.

7 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio 

Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Transmissão de bens em segunda mão. Automóveis usados 
adquiridos em países da CE. Directiva n.º 94/5/CE, de 14 
de Fevereiro de 1994. Aplicação directa no direito interno 
português. Decreto -lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Tribu-
tação de veículos em segunda mão. Valor tributável.

Sumário:

 I — As directivas comunitárias têm aplicação directa no 
direito interno português se as disposições respectivas 
forem incondicional e suficientemente precisas e tenha 
já transcorrido o prazo para a sua transposição para 
o direito interno.

 II — A transmissão de bens em segunda mão (carros usados 
adquiridos em países da CE), ocorrida depois de 1 de 
Janeiro de 1995, mas antes da vigência do Decreto -Lei 
n.º 199/96, de 18 de Outubro, é regulada directamente 
pelas pertinentes normas da Directiva n.º 94/5/CE, de 
14 de Fevereiro de 1994.

 III — O valor tributável dos veículos comprados em segunda 
mão no estrangeiro e vendidos no território nacional 
é constituído pela diferença entre o preço de compra, 
com inclusão do IVA e o preço de venda.

 IV — No preço de compra não se inclui o imposto automóvel, 
pois este é pago em Portugal e a aquisição dos veículos 
ocorreu no estrangeiro.
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Processo n.º 647/06 -30.
Recorrente: Irmãos Santos e Cunha & C.ª L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Irmãos Santos da Cunha & Cª, Lda, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação judicial que 
deduziu contra o acto de liquidação adicional de IVA e respectivos juros 
compensatórios, relativos aos anos de 1994 e 1995, dela vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1ª A douta sentença não releva a aplicação directa da Directiva n.° 94/5/
CE, do Conselho, de 14.02.1994, no direito interno português.

2ª A doutrina e a jurisprudência comunitária são unânimes em re-
conhecer o efeito directo às disposições de uma directiva, verificadas 
determinadas condições, para poderem ser invocadas pelas pessoas 
interessadas contra normas internas de sentido contrário.

3ª Este efeito directo depende da não transposição ou da incorrecta 
ou parcial transposição da directiva no prazo nela fixado, bem como 
do carácter incondicional e suficientemente preciso das respectivas 
disposições.

4ª O efeito directo das disposições de uma directiva foi também 
claramente perfilhado e sustentado pela douta jurisprudência nacional, 
da qual se destaca, em particular, o Acórdão de 11.05.2005, proc.° 
n.°26/2005, 2ª Secção do STA, que se pronuncia, específica e inequi-
vocamente, sobre a aplicação directa no direito interno português da 
mencionada Directiva n° 94/5/CE, face ao decurso do prazo para a sua 
transposição e ao carácter incondicional e suficientemente preciso das 
suas disposições.

5ª A omissão ilegítima da transposição da Directiva em causa pelo 
Estado Português, violadora do disposto nos artigos 10° e 249° do Tra-
tado da Comunidade Europeia, legitima a invocação por um particular 
num tribunal nacional do regime especial aplicável aos bens em segunda 
mão nela estatuído.

6ª A factualidade assente na douta sentença enquadra -se inteiramente 
no regime previsto na mencionada Directiva, na medida em que parte 
substancial das aquisições intracomunitárias de viaturas usadas foram 
efectuadas pela recorrente a sujeitos passivos revendedores e sujeitas a 
IVA nos respectivos países de origem ao abrigo de regime especial de 
tributação de bens usados.

7ª Nessa medida, a douta sentença, ao confirmar a legalidade das 
liquidações impugnadas, viola, nomeadamente, a Directiva n° 94/5/CE, 
do Conselho, de 14.02.1994.

Mais se conclui que:
8ª Já anteriormente à transposição da citada Directiva Comunitá-

ria, o regime interno, então vigente, nomeadamente o Decreto -Lei 
n° 504 -G/85, de 30.12, aplicável às transmissões de bens em segunda 
mão, conjugado com o Regime do IVA nas Transacções intracomuni-

tárias (RITI), aprovado pelo Decreto -Lei n° 290/92, de 28.12, impunha 
idêntico tratamento a essas aquisições.

9ª Atenta a específica natureza das transacções, em causa (compras e 
vendas de veículos automóveis usados), nunca seria aplicável o regime 
geral de incidência do IVA, mormente do RITI, mas sim o regime cons-
tante do referido Decreto -Lei n° 504 -G/85, de 30.12.

10ª O imposto apenas deveria incidir sobre o valor efectivamente 
acrescentado, isto é, o valor resultante da diferença entre a contrapres-
tação obtida ou a obter na venda e o preço da compra dos mesmos bens, 
conforme decorre do artigo 16°, n° 2, al. f), do Código do IVA e do 
artigo 1°, n°s 1 e 2, do Decreto -Lei n° 504 -G/85, de 30.12.

11ª A liquidação de IVA nessas aquisições intracomunitárias, sancio-
nada pela douta sentença, redunda numa inequívoca dupla tributação 
de tais bens, contrária ao objectivo pretendido pela harmonização fiscal 
comunitária no âmbito do IVA, concretizada, nomeadamente, não só 
no RITI, como no regime especial de bens em segunda mão regulado 
na aludida Directiva n° 94/5/CE.

12ª A douta sentença, ao confirmar a legalidade das liquidações im-
pugnadas, violou, não só, a aludida Directiva n° 94/5/CE, mas também 
os aludidos artigos 16° do CIVA e 1° do Decreto -Lei n° 504 -G/85.

13ª A interpretação feita pela douta sentença, acaba por sancionar uma 
flagrante discriminação dos produtos provenientes dos outros Estados 
 - membros em relação aos produtos nacionais transaccionados em idên-
ticas circunstâncias, violando, desse modo, o princípio da igualdade de 
tratamento dos agentes comunitários perante a regulamentação fiscal, 
consagrado, nomeadamente, no artigo 90º do Tratado da Comunidade 
Europeia.

Conclui -se, ainda, que:
14ª Em todos os casos sub judice, a recorrente aplicou o regime de 

tributação da margem regulado pelo Decreto -Lei n° 504 -G/85, de 30 
de Dezembro, cujo valor tributável será constituído pela diferença, 
devidamente justificada, entre o preço de venda e o preço de compra, 
de harmonia com a alínea f) do n° 2 do artigo 16° do Código do IVA 
e, ao tempo, com o n° 2, do artigo 1° do mencionado Decreto -Lei 
n° 504 -G/85.

15ª A margem sujeita a tributação será correspondente à diferença 
entre o preço de venda e o preço de compra, incluindo este o im-
posto automóvel, pois, só assim, aquela margem corresponderá ao 
valor efectivamente acrescentado nesta fase do circuito económico 
do bem.

16ª A douta sentença ao confirmar a legalidade das liquidações impug-
nadas, que não tiveram em conta na determinação do preço de compra 
o imposto automóvel, violou, mais uma vez, os já citados artigos 16° 
do CIVA e 1° do Decreto -Lei n° 504 -G/85.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser concedido parcial provimento ao recurso, “quanto às liquidações 
referentes ao exercício de 1995, devendo, no mais, ser confirmado o 
julgado recorrido”, sufragando -se, para o efeito, na jurisprudência desta 
Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Administração Fiscal procedeu a uma acção de fiscalização à 

impugnante que teve início em 26.02.98 e terminou em 18.06.1998;
2. Da acção de fiscalização resultaram as liquidações adicionais 

n° 98108438 e 98108447, relativas aos anos de 1994 e 1995, no valor 
de 6.850.520$00, 3.340.948$00, respectivamente, com limite de paga-
mento no dia 30.09.1998;

3. Foram ainda efectuadas as seguintes liquidações de juros com-
pensatórios:

a) n° 98108429 relativa ao 9402, no valor de 661 319$00;
b) n° 98108430 relativa ao 9404, no valor de 219 735$00;
c) n° 9810831 relativa ao 9405, no valor de 931 868$00;
d) n° 98108432 relativa ao 9407, no valor de 68 928$00;
e) n° 98108433 relativa ao 9408, no valor de 402 502$00;
f) nº 98108434 relativa ao 9409, no valor de 137 871$00;
g) n° 98108435 relativa ao 9410, no valor de 1 145 233$00;
h) n° 9810836 relativa ao 9411, no valor de 230 422$00;
i) nº 98108437 relativa ao 9412, no valor de 365 003$00;
j) nº 98108439 relativa ao 9501, no valor de 82 821$00;
k) nº 98108440 relativa ao 9502, no valor de 454 328$00;
1) n° 98108441 relativa ao 9503, no valor de 435 622$00;
m) n° 98108442 relativa ao 9504, no valor de 189 549$00;
n) n° 98108443 relativa ao 9505, no valor de 101 587$00;
o) n° 98108444 relativa ao 9506, no valor de 70 856$00;
p) n° 981084445 relativa ao 9509, no valor de 172 808$00;
q) nº 98108446 relativa ao 9510, no valor de 56 961$00;
4. Do Relatório da Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária II, 

que aqui se dá por reproduzido, com relevância para a decisão consta 
o seguinte: (...)

Comércio de viaturas
(...)
No que concerne aos bens em 2ª mão, importados, adquiridos a sujei-

tos passivos de o Estado Membro, no termos da al. a) do n° 1 do art.º 1º 
do RITI, sempre que um sujeito passivo nacional, designadamente um 
revendedor, adquirir veículos usados a um s. passivo estabelecido noutro 
E.M. da União Europeia, deverá proceder à liquidação de imposto devido 
pela aquisição intracomunitária efectuada, verificado o facto gerador 
do imposto e cumpridas as regras da exigibilidade.

Por outro lado, tendo o sujeito passivo nacional optado pelo regime 
de tributação da margem, não lhe é possível o exercício do direito à 
dedução do imposto suportado com a aquisição dos bens, conforme 
decorre do disposto no n° 3 do art.° 21º do CIVA, conjugado com o 
n° 1 do art.° 3° do D.L. n° 504 -G/85.

Na venda dos bens, a base tributável sobre que incide o imposto 
será a diferença entre o preço da venda e o preço de compra dos bens, 
com inclusão do IVA (al. f) do n° 2 do art° 16° do CIVA e n° 2 do 
DL 504 - G/85).

Assim, vamos elaborar dois mapas relativos à totalidade dos veículos 
vendidos em 1994 liquidando o IVA das aquisições intracomunitárias e 
corrigindo o IVA liquidado (tributação pela margem).

Em função dos mapas referidos, que fazem parte integrante deste 
Relatório, a págs 5 e 6, o IVA não liquidado nas aquisições intraco-
munitárias, nos termos do referido art° 1° do RITI, seu n° 1 al. a) e o 
IVA não liquidado na venda dos bens usados, nos termos da al. f) do 

n° 2 do art° 16° do CIVA e n° 2 do art° l° do D.L. 504 -G/85, tem os 
seguintes valores:

Exercícios IVA AICB IVA não liquid Total 

1994 4.384.662$ 2.465.858$ 6.850.520$ 
1995 1.777.047$ 1.563.936$ 3.340.983$ 
 Total 6.161.709$ 4.029.794$ 10.191.503$ 

2 - A margem bruta sobre as vendas declaradas, relativamente ao 
comércio de viaturas usadas foi de 3,48 %, como se verifica no quadro 
constante da pág. 2 deste Relatório.

Uma vez que o volume de Vendas foi pequeno verificamos a margem 
obtida na totalidade das Vendas.

Em função das correcções referidas anteriormente a margem bruta 
foi, efectivamente, ligeiramente inferior (2,8 %):

P. aquisição +IA+IVA não dedut. Venda – IVA liquidado MB

72520408+4384662+21371484 1058994000 -2321210 -465858
 98.276.554  101106932 2,8 %

(valores em escudos)
3 - Como se disse anteriormente, no exercício de 1994 apenas foram 

comercializadas viaturas usadas, grande parte delas adquiridas no mer-
cado intracomunitário, o que se verifica desde logo pelas divergências 
constantes do VIES, que são grandes pois alguns fornecedores declaram 
a transmissão, mas o sujeito passivo fiscalizado não declarou qualquer 
aquisição intracomunitária.

As transmissões constantes do sistema VIES são as seguintes:
(...)

1º T94 2º T94 3º T94 4ºT94 1º T95

VIES 3.999.046$ 1.715.616$ 8.195.825$  0$ 5.362.497$
D.P.  0$  0$  0$  0$  0$
DIFERENÇA 3.999.046$ 1.715.616$ 8.195.825$  0$ 5.362.497$

Incluiu -se o 1° trimestre de 1995, estendendo -se também esta análise a 
este exercício, uma vez que a aquisição de automóveis usados no espaço 
Intracomunitário, para revenda, se manteve. Nos restantes trimestres 
deste ano (1995) não há registo de transmissões para o sujeito passivo 
ora fiscalizado, no sistema VIES.

Os dados recolhidos no VIES permitem -nos concluir terem ocorrido 
as seguintes aquisições intracomunitárias, por fornecedor:

Fornecedor 1º T94 2º T94 3º T94 1º T95

DE118637101 3.999.046$
DE147261834 1.715.616$
FR84384135059 8.195.825$
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Fornecedor 1º T94 2º T94 3º T94 1º T95

BE419011987 1.732.422$
BE429387326 1.677.345$
BE443985331 1.952.730$

3.999.046$ 1.715.616$ 8.195.825$ 5.362.497$

Informações ao abrigo da Cooperação Administrativa Intracomu-
nitária:

(3.1) A factura relativa à aquisição ao fornecedor DE 118637101, não 
consta da contabilidade da empresa. Segundo declarações do gerente Dr. 
Carlos Rocha (Anexo3) esta viatura foi importada em nome da empresa 
«Irmãos Santos da Cunha & Cª Lda.” embora adquirida e pago o IA 
por um particular, Sr. Manuel Ferraz Rodrigues, que veio vendê -las à 
empresa em Abril por 7.200.000$.

Haverá portanto IVA a liquidar na aquisição intracomunitária, sendo 
base tributável o valor em escudos constante do Sistema VIES (solicitada 
cópia da factura ao abrigo da Administrativa Intracomunitária  - n° 5 do 
Reg. CEE/2 18/92 de 27/01).

(3.2) O fornecedor FR84384135059 – “SARL COMIMPEX IMPOR-
TEXPORT” declarou um total facturado ao sujeito passivo fiscalizado 
de FRF275.000, tendo no entanto facturado um total de FRF335.000, 
conforme fotocópias que se juntam a informação ao abrigo da Coopera-
ção Administrativa Intracomunitária prevista no art° 5 do Regulamento 
CEE/218/92 de 27 de Janeiro.

(3.3) Foram detectadas diversas facturas relativas a aquisições Intraco-
munitárias, as quais não foram declaradas pelos fornecedores, pelo que 
nos termos da Cooperação Administrativa referida, seguem informações 
relativas a estes fornecimentos, que totalizam, por fornecedor e ano:

Fornecedor 1994 1995

DE145176051  DM74.750 
BE4517750025  FRB 311.025 
Valor Contab..$  7.715.709$  1.561.158$ 

IV CONCLUSÕES
Em face do exposto neste Relatório, somos de parecer que a conta-

bilidade reflectirá as operações realizadas pelo sujeito passivo, embora 
fiscalmente não tenham sido observadas algumas disposições do Código 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado, Regime do IVA nas Transmis-
sões Intracomunitárias e Dec -Lei n° 504 -G/85, as quais implicara falta 
de liquidação de IVA, nos seguintes períodos e montantes (valores em 
escudos):

(...); (fls. 35 a 43 dos autos)
5. A impugnante dedica -se ao comércio, a retalho de veículos auto-

móveis e ao comércio a retalho de peças e acessórios de automóveis e 
exploração de oficina de reparações automóveis — CAE 50100;

6. No ano de 1994 e 1995, a impugnante comercializou veículos 
automóveis usados, adquiridos em Estados membros da Comunidade 
Europeia;

7. As viaturas foram adquiridas a sujeitos passivos de IVA e outras 
foram adquiridas a particulares;

8. A impugnante procedeu ao pagamento do IVA, nos países de origem 
nos seguintes veículos: no ano de 1994 e 1995, respectivamente:

Viaturas Preço de Aquisição IVA AICB 

59 -79 -DN  1.029.600$00  164.736$00 
49 -03 -DO  2.381.600$00  381.056$00 
49 -03 -DO  1.092.000$00  174.720$00 
14 -28 -DT  1.982.949$00  317.271$80 
63 -26 -DV  1.733.894$00  277.423$00 
63 -27 -DV  1.651.328$00  264.212$00 
45 -65 -DP  3.611.160$00  577.785$60 
11 -21 -EQ  1.550.000$00  248.000$00 

TOTAL  2.405.203$00

Viaturas Preço de Aquisição IVA AICB 

82 -20 -EV  732.832$00  124.581$44 
10 -23 -FA  652.522$00  295.241$04 
86 -80 -EX  1.305.044$00  110.928$74 
27 -82 -FB  1.850.000$00  314.500$00 

TOTAL  845.250$00 

9. A impugnante, na venda de veículos usados aplicou o regime parti-
cular de bens em segunda mão e de obra de arte, estabelecido no Dec -Lei 
n° 504 -G/85 de 30.12 e utilizou para registos dos veículos usados “o 
livro de registos de bens em segunda mão e obras de arte”;

10. A presente impugnação foi intentada em 18.06.1999.
Alicerçou -se a convicção do Tribunal na consideração dos factos 

provados no confronto dos documentos constante dos autos corroborado 
pelo teor das declarações das testemunhas inquiridas (fls. 226 e 227), 
cujos depoimentos se encontram gravados.

FACTOS NÃO PROVADOS
Não ficou provado que impugnante tenha comprado as viaturas, 

com o número de chassis 2011221F549096, a que foi atribuída a matri-
cula 27 -82 -FB, e com número de chassis 201122A473699, a matricula 
44 -84 -FJ a sujeitos passivos particulares.

3 – Começa a recorrrente por censurar a sentença recorrida, como 
bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer, 
por esta, por um lado, ter violado a Directiva nº 94/5/CE, do Conselho, 
de 14/2/94, uma vez que a factualidade assente na sentença recorrida 
enquadra -se inteiramente no regime previsto na referida Directiva, “na 
medida em que parte substancial das aquisições intracomunitárias de 
viaturas usadas foram efectuadas pela recorrente a sujeitos passivos 
revendedores e sujeitas a IVA nos respectivos países de origem ao 
abrigo do regime especial de tributação de bens usados e, por outro, ter 
violado o regime consagrado nos artºs 16º do CIVA e 1º do Decreto -Lei 
nº 504 -G/85 de 30/12, já que “anteriormente à transposição da citada 
Directiva Comunitária, o regime interno, então vigente, nomeadamente 
o Decreto -Lei n.º 504 -G/85, de 30.12, aplicável às transmissões de bens 
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em segunda mão, conjugado com o Regime do IVA nas Transacções 
Intercomunitárias (RITI), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 290/92, de 
28.12, impunha idêntico tratamento a essas aquisições”.

E que, “atenta a específica natureza das transacções em causa (compra 
e venda de veículos automóveis usados), nunca seria aplicável o regime 
geral de incidência do IVA, mormente do RITI, mas sim o regime cons-
tante do referido Decreto -Lei n.º 504 -G/85, de 30.12”.

A este propósito decidiu -se na sentença recorrida que, tendo os bens 
em segunda mão sido adquiridos por um sujeito passivo nacional a 
sujeitos passivos do Estado Membro, “está sujeito à liquidação de 
imposto pela aquisição intercomunitária efectuada, pelo que se aplica 
o art.º 1º do RITI. A directiva 94/5/CE de 14.02.1994, que alterou 
a Directiva 77/388/CE, no nº 1 do art. 4º determina que os Estados 
Membros adaptaram os seus regimes actuais de imposto sobre o valor 
acrescentado ao disposto na presente directiva, para entrar em vigor 
o mais tardar em 01.01.1995” e foi transposta para a ordem jurídica 
interna através do Decreto -Lei nº 199/96 de 18/10, sendo certo que 
este diploma legal não era aqui aplicável, uma vez que não era ainda 
vigente à data dos factos.

Concluindo, assim, que “as correcções efectuadas pela Administração 
Fiscal resultaram da aplicação do regime previsto na alínea a) do n.º 1 
do RITI onde se define a incidência objectiva do imposto logo a liqui-
dação de IVA, relativamente aos veículos identificados não padecem 
de qualquer ilegalidade.

Todavia e a nosso ver, carece o Mmº Juiz “a quo” de razão no que aos 
veículos transaccionados a partir de 1 de Janeiro de 1995 diz respeito.

Com efeito e a propósito da aplicação da referida Directiva nº 94/5/
CE, já que a mesma, após a sua publicação, se tornou obrigatória para 
o direito português, atente -se no que se escreveu no Acórdão desta 
Secção de 11/5/05, in rec. n.º 26/05, cuja jurisprudência não vemos 
motivo para alterar.

“Está em causa, nestes autos, a liquidação de IVA pela venda de carros 
usados, adquiridos previamente em países da CE.

A FP defende que se está perante transacções intracomunitárias, 
sujeitas a IVA, com previsão no art. 1º do RITI.

Diversa é a perspectiva da recorrente, para quem é directamente apli-
cável a Directiva 94/5/CE, relativa a transacções de bens em 2ª mão (que 
foi transposta para o direito interno através do DL 199/96, de 18/10).

Mas mesmo que assim se não entenda, nunca seria aplicável o re-
gime geral de incidência do IVA, devendo, em caso de vendas em 
segunda mão, como é o caso, fazer -se apelo ao art. 16º do CIVA e ao 
DL n.º 504 -G/85.

O Mm. Juiz julgou a impugnação improcedente, entendendo ser 
aplicável o citado art.º 1º do RITI, e inaplicável o DL 199/96, por não 
ser vigente à data dos factos.

Quid juris?
Vimos atrás que a recorrente defende a aplicação directa no direito 

interno português da Directiva 94/5/CE, de 14/2/94, já que após a sua 
publicação a mesma se tornou obrigatória para o direito português.

Vejamos.
Atento o disposto no art. 189º do TR só os Estados podem ser destina-

tários das directivas comunitárias. As directivas comunitárias vinculam 

os Estados membros quanto ao resultado a atingir, mas deixam no en-
tanto ao legislador nacional a competência quanto à forma e aos meios 
de atingir esses objectivos pretendidos.

As directivas têm carácter obrigatório, devendo reconhecer -se aos 
particulares o direito de se prevalecerem delas em juízo.

E compreende -se que assim seja, pois há necessidade de proteger os 
cidadãos contra a inércia do Estado.

Ponto é que a natureza e os termos da disposição respectiva sejam 
susceptíveis de produzir efeito directo na relação entre o destinatário da 
directiva – o Estado – e terceiros, o que apenas se justifica se a disposição 
respectiva for incondicional e suficientemente precisa (Ac. Van Duyn de 
4/12/74, Proc. 41/74 e Ac. Van Cant de 1/7/93, Proc. C -154/92).

Por outro lado há que distinguir entre efeito directo vertical e efeito 
directo horizontal.

No efeito directo vertical, é concedida ao particular a possibilidade de 
invocar num tribunal nacional uma norma comunitária contra qualquer 
autoridade pública; no efeito directo horizontal é concedida ao particular 
a possibilidade de invocar num tribunal nacional uma norma comunitária 
contra outro particular.

O Tribunal de Justiça das Comunidades aceita o efeito directo vertical 
das directivas, mas não o efeito horizontal (Acs. Marshall de 26/2/86 
– Proc. 152/84 e Faccini Dori de 14/7/94 – Proc. C -91/92, e Mota 
Campos, Direito Comunitário, II, 4ª Edição, 300 -301).

Ou seja: a Directiva pode ser invocada contra qualquer autoridade 
pública mas não contra um particular.

Ponto é que – como dissemos – a disposição respectiva seja incon-
dicional e suficientemente precisa.

Vejam -se a propósito destas considerações os acórdãos do STJ de 
19/9/2002 (Rec. nº 2170/02) (Colectânea de Jurisprudência, Ano X, 
Tomo III, 2002), e de 25/3/2004 (Rec. nº 3515/2003) (DR, I Série – A, 
nº 112, de 13/5/2004).

Mas não só: torna -se ainda necessário que tenha já transcorrido o 
prazo para a sua transposição para o direito interno.

Retomando o caso dos autos, podemos dizer sem rebuço que a Direc-
tiva em causa é incondicional e suficientemente precisa.

E ainda: que transcorrera já o prazo para essa transposição para o 
direito interno. Na verdade, dispõe o nº 1 do art. 4º da citada Directiva:

“Os Estados -membros adaptarão os seus regimes actuais de imposto 
sobre o valor acrescentado ao disposto na presente directiva.

“Os Estados -membros porão em vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas necessárias para que os respectivos 
regimes adaptados nesse sentido entrem em vigor, o mais tardar, em 1 
de Janeiro de 1995”.

Pelo que a impugnante pode lançar mão dela para a opor à FP.
E que assim é resulta do preâmbulo do DL nº 199/96, que traduziu 

para o direito interno a citada directiva.
Escreve -se nesse preâmbulo:
“…Este diploma procede, em matéria de harmonização comunitária, à 

transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva nº 94/5/CE, do 
Conselho, de 14 de Fevereiro de 1994, relativa à tributação, em imposto 
sobre o valor acrescentado, das transmissões de bens em segunda mão, 
objectos de arte, de colecção e antiguidades;
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“O regime agora instituído decorrente da transposição, no essencial 
idêntico ao que já vigorava para o mesmo tipo de transacções, tem 
como finalidade eliminar ou atenuar a dupla tributação ocasionada pela 
reentrada no circuito económico de bens que já tinham sido definiti-
vamente tributados”.

E nessa linha, estatui -se no art. 1º:
“O presente diploma transpõe para a ordem jurídica nacional a Direc-

tiva nº 94/5/CE, do Conselho, de 14 de Fevereiro de 1994, que completa 
o sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado e aprova o 
regime especial aplicável aos bens em segunda mão, aos objectos de 
arte e de colecção e às antiguidades”.

E daí a alteração à al. f) do nº 1 art. 16º do CIVA, que passou a dispor 
do seguinte modo:

“Para as transmissões de bens em segunda mão, de objectos de arte, 
de colecção ou antiguidades, efectuadas de acordo com o disposto em 
legislação especial, a diferença, devidamente justificada, entre o preço 
de venda e o preço de compra”.

Ora, lendo a Directiva em causa, que obteve tradução no citado 
diploma legal, fácil é constatar que a mesma é, como dissemos, incon-
dicional e suficientemente precisa.

Pelo que é de aplicação directa no direito interno português e a impug-
nante pode fazê -la prevalecer perante a competente autoridade pública 
portuguesa.

Logo por aqui procederá a impugnação.
Assim, a liquidação, que não teve em conta a disposição legal contida 

nessa Directiva, não pode pois manter -se”.
Deste modo, não pode deixar de proceder as conclusões 1ª a 7ª da 

motivação do recurso, no que às liquidações relativas às transacções 
efectuadas em 1995 diz respeito.

Quanto aos veículos transaccionados em 1994 a sentença recorrida 
não merece qualquer censura, pois e como ali bem se anota, “os bens 
em segunda mão adquiridos por um sujeito passivo nacional a outro 
sujeito passivo do Estado Membro, está sujeito à liquidação de imposto 
pela aquisição intercomunitária efectuada, pelo que se lhe aplica o 
art. 1º do RITI”, sendo certo que o Decreto -Lei nº 504 -G/85 de 30/12 
é omisso no que concerne às aquisições de viaturas efectuadas a outros 
Estados Membros.

4 – Por último e no que a posteriores revendas diz respeito, alega, 
ainda, a recorrente que “em todos os casos sub judice,… aplicou o regime 
de tributação da margem regulado pelo Decreto -Lei n° 504 -G/85, de 
30 de Dezembro, cujo valor tributável será constituído pela diferença, 
devidamente justificada, entre o preço de venda e o preço de compra, 
de harmonia com a alínea f) do n° 2 do artigo 16° do Código do IVA 
e, ao tempo, com o n° 2, do artigo 1° do mencionado Decreto -Lei 
n° 504 -G/85”.

E que “a margem sujeita a tributação será correspondente à diferença 
entre o preço de venda e o preço de compra, incluindo este o imposto 
automóvel, pois, só assim, aquela margem corresponderá ao valor efec-
tivamente acrescentado nesta fase do circuito económico do bem”.

Acrescentando, ainda, que este regime devia ser também aplicado nos 
casos de aquisição de veículos automóveis usados a particulares.

Mas carece de razão.
Desde logo e como vimos, a recorrente optou pelo regime de tributa-

ção da margem regulado pelo Decreto -Lei nº 504 -G/85 de 30/12.

Dispõe o seu art.º 1º, nº 1 que “o regime previsto na alínea f) do ar-
tigo 16.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado é aplicável 
unicamente às transmissões de bens em segunda mão ou dos referidos 
no n.º 19 do artigo 9.º do mesmo Código efectuadas por sujeitos passivos 
do imposto que os tenham adquirido para revenda”.

Por sua vez, estabelece este preceito legal no seu nº 2 que “o valor 
tributável das transmissões de bens referidos no n.º 1 é constituído pela 
diferença, devidamente justificada, entre a contraprestação obtida ou a 
obter do cliente e o preço de compra dos mesmos bens, com inclusão 
do imposto sobre o valor acrescentado, caso este tenha sido liquidado 
e venha expresso na factura ou documento equivalente”.

Sendo assim e desde logo, é patente que esta disposição legal não 
contempla o imposto automóvel suportado.

O que, aliás, bem se compreende.
Com efeito, “quando a recorrente comprou, no estrangeiro, os veícu-

los, não pagou IA, mas IVA (este na medida em que já fazia parte do con-
teúdo fiscal do produto, pois os veículos já tinham sido definitivamente 
tributados no estrangeiro). Só depois de a recorrente ter comprado os 
veículos no estrangeiro é que procedeu à sua introdução no nosso país. 
Quando a recorrente pagou o IA — e quando este lhe foi liquidado — já 
os veículos lhe pertenciam. Mesmo o IVA só é incluído no preço de 
aquisição dos veículos “caso tenha sido liquidado e venha expresso na 
factura ou documento equivalente”. Se o IVA não tiver sido liquidado e 
não venha expresso na factura também não é tomado em consideração. 
Isto porque o sistema comum IVA é o de que este imposto está incluído 
no preço dos produtos. É o sistema “preço imposto incluído”…

Sendo o IA pago no nosso país e o preço de compra pago no es-
trangeiro, não se pode dizer que o IA é uma componente do preço de 
compra. O preço de compra é o que consta da factura e nele não está 
incluído o IA.

A recorrente fez uma aquisição intracomunitária de bens e, só depois, 
é que pagou o IA referente a cada veículo. Assim, o IA nem sequer faz 
parte do preço de aquisição. O IA é uma imposição interna do nosso 
país e não uma imposição “externa” pela aquisição intracomunitária 
de bens.

O legislador bem sabia que os veículos importados pagam IA para 
obterem a matrícula portuguesa. Logo, se quisesse incluir o IA no preço 
de compra tê -lo -ia dito” (Acórdão desta Secção do STA de 8/6/05, in 
rec. nº 1958/03).

Pelo que, improcedem as restantes conclusões da motivação do re-
curso.

5 – Nestes termos, acorda -se em:
a) Conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida 

no segmento que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra as liquidações relativas ao ano de 1995, as quais e em conse-
quência, se anulam;

b) E, no mais, negar provimento ao recurso e manter a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente na proporção do decaimento, fixando -se a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 
Lino — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Pagamento por conta. Infracção tributária. Facto típico.

Sumário:

De acordo com o facto típico modelado pela alínea f) do n.º 5 
do artigo 114.º do Regime Geral das Infracções Tributá-
rias, para que a falta de pagamento por conta constitua 
infracção tributária punível de forma equiparável a «falta 
de entrega da prestação tributária», torna -se absolutamente 
necessária a existência de lucro tributável ao final do pe-
ríodo do respectivo pagamento por conta.

Processo n.º 877/06 -30.
Recorrente: SIPM — Imobiliária de Porto Mós, S. A.
Recorrido: Ministério Público.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “SIPM  - Imobiliária de Porto de Mós, S.A.” vem interpor recurso 

da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 16 -5 -2006, 
que, nos presentes autos de contra -ordenação, decidiu como segue: 
«julgo o recurso não provado e improcedente e em consequência man-
tenho a coima aplicada» – cf. fls. 34 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 41 a 44.

A) A letra da alínea f) do n.º 1 do artigo 114.° do RGIT apenas tipifica 
como contra -ordenação a falta de pagamento por conta do imposto 
devido a final.

B) Assim, verificando -se na data em que é devido o pagamento por 
conta, que não será devido imposto a final, a falta de pagamento por 
conta não configurará infracção contra -ordenacional.

C) Aliás, a qualificação jurídica ao pagamento por conta consignada 
no artigo 33.° da LGT aponta também no sentido da sua obrigatoriedade 
na medida e se existir imposto devido a final.

D) A atribuição à declaração de limitação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 99.° do CIRC a natureza de causa de exclusão da ilicitude reconduzir-
-se -ia a uma interpretação da alínea f) do n.º 1 do artigo 114.° do CIRC 
como estando dependente do n.º 1 do artigo 99.° do CIRC, o que equi-
valeria à obrigação de ser sempre obrigatório o primeiro pagamento 
por conta, dado que só após este é possível apresentar a declaração de 
limitação prevista no n.º 1 do artigo 99.º do CIRC.

E) A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 114.° do RGIT e do n.º 1 do artigo 99.º 
do CIRC.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em 
consequência ser revogada a douta decisão recorrida e em consequência 
ser ordenado o arquivamento do processo de contra -ordenação.

1.3 O Ministério Público no Tribunal recorrido veio contra -alegar, 
apresentando as conclusões seguintes – cf. fls. 51 a 55.

I. Ao abrigo do art. 96.°, n.º 1, do CIRC todas as entidades que 
exerçam a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola 

são obrigadas a efectuar três pagamentos por conta com vencimento 
nos meses de Julho, Setembro e Dezembro do ano a que respeitam os 
rendimentos.

Tais pagamentos têm a natureza de entregas pecuniárias antecipa-
das efectuadas no período de formação do acto tributário (art. 33.° da 
LGT)

II. Todavia, tais entidades podem accionar a dispensa de tais pa-
gamentos quando o imposto do exercício de referência for inferior a 
199,52 euros (art. 96.°, n.º 5, do CIRC), assim como a limitação, ou 
suspensão do pagamento por conta nos termos do art. 99.°, n.º 1, do 
mesmo diploma legal.

Para tal são obrigadas a remeter uma declaração de limitação de tal 
pagamento por conta, até ao termo do prazo para o respectivo pagamento, 
caso verifiquem que esse montante a pagar é igual ou superior ao imposto 
que será devido com base na matéria colectável do respectivo exercício 
(ver ainda art.97° do CIRC)

III. Tal declaração é um pressuposto necessário para o fim desejado, 
ou seja, o não pagamento por conta, funcionando como uma causa de 
exclusão da ilicitude, ficando, dessa forma o contribuinte desobrigado 
de o efectuar, e torna lícita a omissão do pagamento nessa situação, já 
que o seu não pagamento, sem isso, constitui uma infracção tributária 
e punida por força do disposto no art. 114.°, n.º 1, f), do RGIT, sendo 
irrelevante, só por si, que não seja devido imposto a final, caso não se 
apresente tal declaração.

IV. Assim, considerando que, como não foi remetida a declaração 
de limitação do pagamento por conta pela arguida, ora recorrente, a 
mesma era obrigada a efectuar tal pagamento e, consequentemente foi-
-lhe aplicada a coima respectiva, por tal omissão ilícita.

V. Decidiu bem e adequadamente o Mm.° Juiz “a quo” quando man-
teve a decisão de aplicação da coima pela AP, devendo, consequente-
mente não ser dado provimento ao respectivo recurso, e manter -se a 
decisão agora em crise.

1.4 O Ministério Público neste Tribunal disse (fls. 61 verso) que 
«Dado que o M.º P.º interveio como recorrido, deduzindo contra-
-alegações, afigura -se -nos não haver a intervenção do Ministério Pú-
blico no tribunal de recurso (art. 146.º do C.P.T.A.), pelo que se não 
emite parecer.»

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor da sentença recorrida, das conclusões da alegação, 

bem como da posição do Ministério Público, a questão essencial que aqui 
se coloca é a de saber se a arguida, ora recorrente, cometeu a infracção 
por que foi condenada, ou não.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. No dia 26/7/2005 foi lavrado o auto de notícia junto a fls. 2 cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido.
2. Consta do auto a notícia de que a arguida não apresentou paga-

mento por conta referente à 1.ª prestação, cujo prazo para pagamento 
terminava em 31/7/2004.

3. O valor da prestação tributária em falta era de € 17.551,85.
4. Por despacho de 6 de Setembro de 2005 foi aplicada coima de 

€ 3.527,92 (fls. 6 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).
5. Na declaração mod. 22 a arguida apurou prejuízo fiscal de € 2.817,01 

(fls. 17 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).
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6. Não foi apresentada pela arguida qualquer declaração de limitação 
de pagamento.

FACTOS NÃO PROVADOS.
Com interesse para decisão da causa, não houve.
2.2 O artigo 2.º, n.º 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias 

(aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho) preceitua que «Constitui 
infracção tributária todo o facto típico, ilícito e culposo declarado 
punível por lei tributária anterior.».

De resto, também o artigo 1.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro (Lei Quadro das Contra -Ordenações) – aplicável subsi-
diariamente às contra -ordenações tributárias, por força da alínea b) do 
artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias –, define contra-
-ordenação como «todo o facto ilícito e censurável que preenche um 
tipo legal no qual se comina uma coima».

Como é sabido, para que exista uma infracção tem de haver, desde 
logo, um facto típico, como tal previsto na lei. O facto típico é composto 
pela conduta (acção ou omissão), pelo resultado (inerente à maioria das 
infracções), e por uma relação de causalidade (adequada) entre essa 
conduta e este resultado.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º do Código do IRC, 
na redacção do Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, «As entidades 
que exerçam, a título principal, actividade de natureza comercial, in-
dustrial ou agrícola, bem como as não residentes com estabelecimento 
estável em território português, devem proceder ao pagamento do 
imposto (…) em três pagamentos por conta, com vencimento nos meses 
de Julho, Setembro e Dezembro do próprio ano a que respeita o lucro 
tributável (…)».

Por sua vez, diz -se na alínea f) do n.º 5 do artigo 114.º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias que «Para efeitos contra -ordenacionais 
são puníveis como falta de entrega da prestação tributária (…) a falta 
de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida a título 
de pagamento por conta do imposto devido a final (…)».

Sob a designação de “Pagamento por conta”, pode ler -se no artigo 33.º 
da Lei Geral Tributária que «As entregas pecuniárias antecipadas que 
sejam efectuadas pelos sujeitos passivos no período de formação do 
facto tributário constituem pagamento por conta do imposto devido 
a final».

Da definição legal de “pagamento por conta” retira -se uma imbri-
cação inevitável, necessária e essencial entre “pagamento por conta” e 
“imposto devido a final”.

Por modo tal que o “título” (palavra da lei) do “pagamento por conta” 
é o “imposto devido a final”.

O que significa que o “pagamento por conta” é, nos próprios termos 
da lei, uma entrega pecuniária antecipada, feita, por conta do imposto 
devido a final, no período de formação do facto tributário.

O que significa, ainda, que o “pagamento por conta” tem de ser aferido 
com referência à situação contabilística da empresa no fim do período 
a que se refere o pagamento por conta.

O que decididamente quer dizer que, se nenhuma quantia pecuniária 
houver de ser (antecipadamente) entregue por conta do imposto devido 
a final, no concernente período de formação do facto tributário (a que 
se refere o “pagamento por conta”) – mormente por inexistência de 
lucro tributável revelado pela contabilidade, a esse tempo –, aquele 
“pagamento por conta” não tem fundamento substantivo.

As contra -ordenações previstas nos n.ºs 1 a 5 deste artigo 114.º do 
Regime Geral das Infracções Tributárias – cf. Jorge Lopes de Sousa, 
e Manuel Simas Santos, no Regime Geral das Infracções Tributárias 
Anotado, 2001, Áreas Editora, nas anotações 2. e 3. ao artigo 114.º. 
– visam tutelar o interesse da Administração Fiscal de receber as quan-
tias referentes às prestações tributárias a que tem direito. No n.º 5 deste 
mesmo artigo 114.º prevêem -se especialmente várias situações em que 
não há falta de entrega da prestação tributária que deva ser entregue à 
Administração Fiscal, mas sim omissões que têm como consequência 
a falta de cobrança de imposto devido.

Por nós, entendemos que, de harmonia com a tipificação da infrac-
ção tributária prevista na alínea f) do n.º 5 do artigo 114.º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias, a falta de prestação de pagamento 
por conta constitui uma “infracção de resultado” (não, simplesmente, 
“de perigo”).

Com a falta de “pagamento por conta” há certamente o perigo de 
lesão do interesse protegido pela norma. Há realmente o perigo de a 
Administração Fiscal deixar de receber o imposto que lhe é devido.

Mas o que é importante, na economia da norma de punição em foco, 
não é o perigo de lesão do interesse protegido. O que verdadeiramente 
importa, para a norma de punição, é o resultado, ou seja, a efectiva 
lesão do interesse protegido. Isto é: a presença de imposto devido que 
não tenha sido entregue.

E, assim, se não houver lucro tributável, não há imposto devido. E, 
não havendo imposto devido, não se verifica o evento jurídico -material 
de que a lei faz depender a punição – porquanto não se verifica a lesão 
do interesse protegido pela norma.

A falta de entrega da prestação por conta pode existir, mas, se não 
ocorrer a efectiva lesão do interesse protegido pela norma incrimina-
dora, a infracção não se verifica, e, não se verificando infracção, não 
pode haver punição.

Se não houver imposto devido (por não haver lucro tributável), a 
punição, para além de não respeitar a norma tipificadora da infracção, 
desrespeitaria também a valoração jurídica decorrente da harmonia 
do sistema fiscal, onde se contêm normas a requerer a tributação de 
acordo com o lucro tributável do período e segundo a capacidade con-
tributiva do devedor – conformemente, aliás, a uma visão do Direito 
como ordem jurídica sistémica e unitária, onde, a propósito, ganham 
proeminência os princípios constitucionais da tributação do lucro real, 
da justiça e da proporcionalidade (cf., neste sentido, o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28 -2 -2007, proferido 
no recurso n.º 1221/06).

No caso sub judicio, vem provado que «a arguida não apresentou 
pagamento por conta referente à 1.ª prestação, cujo prazo para pagamento 
terminava em 31/7/2004», e que, por causa disso, a Administração Fiscal, 
consoante se refere no probatório e consta de fls. 6 dos autos, decretou 
o seguinte: «(…) aplico ao arguido a coima de Eur. 3.527,92, cominada 
nos artigos 114.º, n.º 2, 5 f) e 26.º, n.º 4, do RIGT (…)».

Mas – em relação ao ano de 2004, a cujo exercício corresponde o 
pagamento por conta em causa não efectuado – não se prova que à Ad-
ministração Fiscal assista o direito de cobrança de algum imposto (IRC).

Na verdade, não se prova que, com referência ao fim do período (1.º), 
a que se refere a falta de “pagamento por conta” em causa, a empresa 
arguida patenteie a presença de algum lucro tributável, pelo qual seja 
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devido imposto ao Estado –, tanto mais quanto é certo que, ao contrário, 
se prova, sem contestação, que «Na declaração mod. 22 a arguida apurou 
prejuízo fiscal de € 2.817,0» (cf. o ponto 5 do probatório).

Como assim, não se prova que a arguida, ora recorrente, de algum 
modo, se tenha constituído agente do facto ilícito integrante do tipo de 
infracção que a lei molda na alínea f) do n.º 5 do artigo 114.º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias, e por que foi acoimada – porquanto 
com a sua conduta não preencheu todos elementos constituintes da 
infracção (contra -ordenação) em foco.

A sentença recorrida (no que, aliás, é assistida pelo Ministério Público) 
traz ao caso o artigo 99.º do Código do IRC. O artigo 99.º do Código 
do IRC (na redacção do Decreto -Lei n.º 251 -A/95, de 16 de Julho, em 
vigor à data dos factos), sob a epígrafe de “Limitações aos pagamentos 
por conta”, diz que «Se o contribuinte verificar, pelos elementos de 
que disponha, que o montante do pagamento por conta já efectuado 
é igual ou superior ao imposto que será devido com base na matéria 
colectável do exercício, pode deixar de efectuar novo pagamento por 
conta, mas deverá remeter à direcção de finanças da área da sede, di-
recção efectiva ou estabelecimento estável onde estiver centralizada a 
contabilidade uma declaração de limitação de pagamento por conta, de 
modelo oficial, devidamente assinada e datada, até ao termo do prazo 
para o respectivo pagamento».

Mas também neste passo a sentença recorrida não tem razão. O 
artigo 99.º do Código do IRC evidentemente dispõe sobre pagamentos 
por conta subsequentes, e é do primeiro pagamento por conta, e não dos 
subsequentes, que neste caso se trata.

Neste conspecto, diremos – e em resposta ao thema decidendum – que 
a arguida, ora recorrente, não cometeu a infracção por que foi conde-
nada, pelo que deve, por tal sinal, ser revogada a sentença recorrida, 
que assim o não entendeu.

E, então, podemos extrair de todo o exposto, entre outras, a conclusão 
de que, de acordo com o facto típico modelado pela alínea f) do n.º 5 
do artigo 114.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, para que a 
falta de pagamento por conta constitua infracção tributária punível de 
forma equiparável a «falta de entrega da prestação tributária», torna -se 
absolutamente necessária a existência de lucro tributável ao final do 
período do respectivo pagamento por conta.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, e absolvendo -se a arguida da contra-
-ordenação por que foi acoimada.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Bar-

bosa — António Calhau.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Oposição à execução. Prazo. Artigo 285.º do CPT. Facto 
superveniente. Modalidade do prazo. Artigo 145.º do CPC.

Sumário:

 I — A oposição pode ser deduzida no prazo de 20 dias a con-
tar da data em que tiver ocorrido o facto superveniente 
ou do seu conhecimento pelo executado — artigo 285.º, 
n.º 1, alínea b) do CPT.

 II — Se o executado, citado editalmente, apenas toma conhe-
cimento pessoal da execução no momento em que lhe 
é notificado o despacho que designa o dia para venda 
do bem imóvel penhorado, pode ele deduzir oposição, 
com aquele fundamento, nos 20 dias seguintes a tal 
notificação.

 III — O prazo de oposição à execução é um prazo judicial.

Processo n.º 912/06 -30.
Recorrente: Maria Rosa Almeida Branquinho Baião Mendes.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1.MARIA ROSA ALMEIDA BRANQUINHO BAIÃO MENDES, 
identificada nos autos, opôs -se, junto do então Tribunal Tributário de 
1ª Instância de Lisboa, a uma execução em que é executada, sendo 
exequente a Caixa Geral de Depósitos.

O Mm. Juiz do TAF de Lisboa julgou a oposição improcedente, por 
extemporânea.

A oponente interpôs recurso para o TCA – Sul, que negou provimento 
ao recurso.

Inconformada, a oponente trouxe recurso para este Supremo Tribu-
nal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

a) O prazo para deduzir oposição nos termos do art.º 285º do CPT, após 
a entrada em vigor do Decreto -Lei nº 329 -A/95 de 12/12 e adaptação à 
regra da continuidade, passou a ser de 30 dias;

b) A oposição consagrada no art.º 285º do CPT era um acto processual 
sujeito ao regime do art.º 144º do CPC – cfr. art.º 49º nº 3 do CPT;

c) Mesmo que se entendesse que o prazo para deduzir oposição 
era de 20 dias teríamos de concluir que a oposição foi entregue no 
primeiro dia útil após o prazo e estava sujeita ao pagamento da multa 
consagrada no art.º 145º nº 5 e 6 do CPC, por efeito do preceituado no 
art.º 2º alínea f) do CPT;

d) Não poderia o Meritíssimo Juiz do Tribunal de primeira instância 
ter declarado a caducidade do direito da executada deduzir oposição e 
improcedente essa mesma oposição, sem que antes fosse dado cumpri-
mento ao, então, art.º 146º nº 5 e 6 do CPC;

e) Uma correcta interpretação do art.º 285º nº 1 do CPT, após a apro-
vação e entrada em vigor do Decreto -Lei nº 329 -A/95 de 12/12, teria 
de concluir pela admissão da oposição por tempestiva;

f) As liquidações efectuadas pela Exequente no âmbito do processo 
compreendiam uma novação do titulo executivo e deviam ter sido 
notificadas à Recorrente, tal como consagra o CPT no seu artigo 19º, 
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nomeadamente porque se trata de acto susceptível de afectar os direitos 
e interesses da Executada;

g) A falta de notificação tem um regime idêntico ao preceituado para 
a falta de citação no artº 251º do CPT, que é reiterado pela aplicação do 
artº 201º do C. P. Civil, ou seja, a omissão da notificação consubstancia 
uma nulidade insanável e é fundamento para oposição superveniente;

h) No âmbito da LGT não é possível às partes fazerem liquidações 
meramente aritméticas, adjectivas ou processuais depois dos Execu-
tados terem sido citadas para a execução, porque viola o direito ao 
contraditório;

i) No caso em apreço tratou -se de uma nova liquidação, nomea-
damente porque a exequente não se limita a contabilização de juros, 
mas imputa valores ao capital sem fundamentar a origem dos créditos 
e débitos;

j) A admissão das novas liquidações sem que para tanto se proceda 
a notificação da executada, para além de consubstanciar uma nulidade 
processual torna inexigível a divida liquidada;

k) Estamos assim perante um fundamento para oposição nos termos 
dos artigos 285º nº 1 b) e nº 3 e artº 286º nº 1 alíneas g) e h) do CPT, 
porque a liquidação é ilegal e não existe outro meio de impugnação ou 
recurso do acto;

l) Não colhe, no caso em apreço, os fundamentos do douto acórdão 
recorrido, porque é a própria Administração Fiscal que perante tama-
nha confusão de números e valores, convida a exequente a apresentar 
uma nova liquidação, pelo que não se pode estar, só, sobre cálculos 
aritméticos ou adjectivos;

m) A recorrente invocou e invoca ainda a falta de requisitos essenciais 
do titulo executivo, o que consubstancia uma nulidade de conhecimento 
oficioso, e, sobre a qual, o Tribunal “a quo” deixou de se pronunciar 
violando o preceituado no artº 251º nº 1, alínea b) do CPT;

n) O pagamento da quantia Exequenda no âmbito da acção Executiva, 
consubstancia uma inutilidade superveniente da lide e obriga à extinção 
do processo nos termos do artº 340º do CPT’;

o) Se o Tribunal ou, neste caso, o Serviço de Finanças não declarar a 
extinção do processo executivo, o pagamento consubstancia um facto 
superveniente susceptível de fundamentar a oposição – cfr. artigos 285º 
nº 1 b) e nº 3 e artº 286º nº 1 alínea e) do CPT’;

p) Este facto aproveita a qualquer dos Executados e por maioria de 
razão à recorrente, terceira, que só toma conhecimento desse facto e do 
prosseguimento da execução com a notificação para a venda do bem;

q) O pagamento da quantia exequenda é, também ele, fundamento para 
a oposição pelo que o acórdão recorrido faz uma incorrecta apreciação 
dos factos e da lei aplicada ao caso em concreto;

r) Os factos invocados pela oponente são fundamento para oposição 
e deve a mesma ser admitida nos termos requeridos;

s) Termos em que deve ser revogado o acórdão recorrido, bem como 
a sentença da primeira instância, e substituído por outro que admita a 
oposição por tempestiva ou que determine a notificação da Recorrente 
nos termos do artº 145º nº 6 do CPT.

Contra -alegou a Caixa Geral de Depósitos, que concluiu a sua contra-
-alegação com o seguinte quadro conclusivo:

1. A oposição foi deduzida extemporaneamente pelo que devem ser 
confirmadas as decisões anteriores;

2. Não invoca a recorrente quaisquer factos que pudessem ser fun-
damento à oposição;

3. Pelo que nunca poderia invocar o prazo previsto na alínea b) do 
nº 1 e nº 3 do artigo 285º do CPT;

4. A invocação da não notificação da penhora ou do despacho que 
a ordena não é fundamento de oposição porque são factos meramente 
processuais e não substanciais e não cabem nas alíneas do art.º 286° 
do CPT;

5. Não tem razão a recorrente quando afirma existir falta de requisitos 
essenciais do título executivo pelo facto de considerar que as notas de 
débito são novas liquidações quando estas apenas são meros cálculos 
matemáticos face aos pagamentos parciais da quantia exequenda, pelo 
que por tal razão também não invoca qualquer dos fundamentos de 
oposição previstos no artigo 286° do CPT.

6. Também a invocação da sua não notificação da extinção da execu-
ção pelo pagamento, para além de ser um facto meramente processual 
também não é fundamento de oposição previsto no artigo 286° do CPT; 
diferente teria sido se tivesse invocado o que não fez o conhecimento 
superveniente do pagamento.

O EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
3. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Em 25/5/1987, a CGD arrematou, em hasta pública, pelo preço 

de 4.000.000$00, nos autos de execução sumária nº 104/84, instaura-
dos contra Mário Joaquim Baião Mendes e esposa, ora oponente, na 
2ª Secção do 5º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, o 
imóvel nomeado à penhora.

B. A CGD não ficou integralmente ressarcida do seu crédito, pelo 
produto dos bens penhorados na referida execução fiscal cível, tendo, por 
esse motivo, sido instaurado o processo de execução fiscal n.º 9/87 -CP, 
tendo em vista o pagamento do valor de 4.627.321$00 (1.980.000$00 
de capital + 2.647.321$00 de juros vencidos entre 8/3/1983 e 8/4/1986), 
ora em causa.

C. Em 4/2/1987, a oponente foi citada por via edital para proceder 
ao pagamento da quantia ora em causa.

D. Entre 15/3/1988 e 30/4/1993, foram sendo pagos por conta da 
dívida vários montantes por penhora de vencimento do executado, 
marido da ora oponente.

E. Em 16/3/1999, a oponente foi notificada da data da venda (8/4/1999) 
do imóvel penhorado na execução fiscal nº 70000.07/87.

F. A oponente deduziu a presente oposição em 6/4/99, nos termos do 
artº 285º, nº 1, al. b), do CPT.

3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
A primeira questão a decidir é a eventual extemporaneidade da opo-

sição, que o Mm. Juiz a quo decretou e a que o acórdão recorrido deu 
o seu aval.

Avancemos.
Como bem se anota no acórdão recorrido, a oposição apresentada pela 

oponente é deduzida pela alegada ocorrência de um facto superveniente. 
Daí a referência expressa à alínea b) do nº 1 do artº 285º do CPT.

E, na realidade, a oponente radica a sua posição no facto de só ter 
conhecimento da execução em função da notificação que lhe foi feita 
nos termos dos artºs 323º e 321º do CPT, sendo que alegadamente não 
foi notificada nem do despacho de penhora nem do termo de penhora.
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Vejamos a lei.
À data vigorava o artº 285º do CPT, que dispunha:
“1. A oposição pode ser deduzida no prazo de 20 dias a contar:
“a) Da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira pe-

nhora;
“b) Da data em que tiver ocorrido o facto superveniente ou do seu 

conhecimento pelo executado”.
É pois neste segmento da norma (alínea b) que se há -de procurar a 

solução para a questão.
E deverá ter -se em conta, diferentemente do que pensa a oponente 

que aquele prazo é de 20 dias e não de 30 dias (por não ter aplicação 
aqui o DL nº 329 -A/95, de 12/12, já que o citado artº 285º do CPT é 
uma norma processual tributária, que nada tem a ver com aquela norma 
processual civil).

Vejamos então.
Como resulta do probatório não houve citação pessoal, mas apenas 

citação edital – alínea c) do probatório.
Por outro lado, através da análise do processo executivo apenso, 

constata -se que a oponente não foi notificada da penhora.
A primeira notificação da oponente decorre de fls. 399, verso, de 

16/Março/1999 (vide processo executivo), onde declara tomar conhe-
cimento do despacho do competente chefe da repartição de finanças, e 
que é do seguinte teor. “nos termos do nº 1 do artº 323º do CPT, fixo em 
15.000.000$00 o valor do imóvel penhorado no processo de execução 
fiscal … contra Mário Joaquim Baião Mendes e esposa, Maria Rosa 
Almeida Branquinho Baião Mendes. Designo para a venda judicial, por 
proposta em carta fechada, o dia 8 de Abril de 1999, pelas 10 horas nesta 
repartição. O valor base da venda é de 70 % do valor acima indicado”.

É pois a partir desta data que se pode aferir da tempestividade da 
oposição.

Na verdade, a 1ª instância julgou a oposição intempestiva, decisão 
que obteve o acolhimento do TCA.

A data relevante, como vimos acima, é 16/3/1999.
A petição foi apresentada em 6/4/99 – al. f) do probatório.
Quer isto dizer que a petição foi apresentada no 21º dia seguinte ao 

início da contagem do prazo, ou seja, 1 dia útil depois dele.
Prazo que é judicial – nº 3 do artº 49º do CPT.
Havia assim que lançar mão do artº 145º nºs. 5 e 6 do CPC.
E só o não pagamento da multa é que pode conduzir inexoravelmente 

à extemporaneidade da oposição.
Quer isto dizer que se for paga a multa, a oposição é tempestiva.
Isso não impede obviamente que a oposição venha a ser rejeitada com 

outro qualquer fundamento, se para tal houver motivo.
Não pode é, nesta fase, ser a oposição rejeitada com tal funda-

mento.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogando -se o acórdão e a sentença recorridos, ordenando -se a baixa 
dos autos à 1ª instância, a fim de se dar cumprimento ao artº 145º, nºs. 
5 e 6 do CPC, seguindo -se os demais termos processuais.

Custas pela recorrida, que contra -alegou, fixando -se a procuradoria 
em 50 %.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta de 
Queirós — António Calhau.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Reclamação de créditos. Juros de mora vincendos. Conta-
gem.

Sumário:

 I — O devedor considera -se constituído em mora quando, 
por causa que lhe seja imputável, a prestação, ainda 
possível, não seja efectuada no tempo devido.

 II — A mora do devedor extingue -se apresentando -se ele a 
oferecer ao credor, de modo adequado, a prestação em 
dívida e a indemnização moratória.

 III — No processo executivo, o momento da liquidação do jul-
gado é o momento que, em termos de tempo processual, 
mais se aproxima do momento do efectivo recebimento, 
por parte do exequente, de tudo aquilo que lhe é de-
vido.

 IV — Assim, numa execução, os juros de mora vincendos 
relativos a créditos não fiscais devem ser contados até à 
liquidação efectuada na altura da elaboração da conta 
no processo e não até à data da venda.

Processo n.º 957/06 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, S. A.
Recorridos: João Afonso Marques Fadigas e outro e Fazenda Pú-

blica.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Banco Comercial Português, SA, com sede no Porto, notificado 
da conta de custas e de liquidação do julgado efectuada nos presentes 
autos de reclamação de créditos, dela veio reclamar, alegando que os 
juros de mora que lhe foram calculados apenas até à data do depósito 
do preço do imóvel penhorado e vendido na execução fiscal quando o 
deveriam ter sido até à data da liquidação.

Por despacho de 04/04/06 do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra foi tal 
reclamação indeferida.

Inconformado com esta decisão, dela vem agora recorrer para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I – Na conta de custas e liquidação do julgado apenas foram consi-
derados a favor do recorrente os juros de mora até à data do depósito 
do preço do imóvel penhorado.

II – Os juros moratórios visam a indemnização pelo prejuízo sofrido 
com o atraso da prestação e são justificados pelo dano causado pela mora 
do devedor, logo, justificados pelo prejuízo causado pelo devedor.

III – Os juros moratórios correspondem a danos causados na esfera 
do indemnizado no período em que o seu crédito não se encontra pago 
pelo devedor e, por conseguinte, devem abranger todo o período da 
mora, por força do n.º 1 do art.º 806.º do Código Civil.
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IV – O retardamento na elaboração da conta de custas e liquidação 
do julgado, embora indirectamente, é da responsabilidade do execu-
tado. Não teria ocorrido se não se tivesse verificado o incumprimento 
contratual praticado por este.

V – O executado pode imputar tal responsabilidade ao Estado, mas 
não poderá invocar tal responsabilidade do Estado na relação creditícia 
com aquele.

VI – Assim, o douto despacho recorrido ao decidir pela não proce-
dência da reclamação apresentada pelo Banco Comercial Português, 
SA, viola o disposto no artigo 806.º do Código Civil.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o presente recurso não merece provimento, devendo 
confirmar -se o julgado do tribunal recorrido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
“BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., N.I.F. 501 525 882, com sede 

na Praça D. João I, n.º 28, no Porto, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o número 40043/850717, credor 
graduado nos presentes autos de reclamação de créditos pelo montante 
total de € 65.542,59, acrescido de juros vincendos sobre o capital 
em dívida de € 61.945,89, desde 2002.10.01 e até integral embolso, 
crédito esse emergente de contrato de mútuo celebrado com os dois 
últimos executados, garantido por hipoteca sobre o artigo U -02010, 
da freguesia de Paião, desde 95.08.11, veio reclamar da liquidação de 
julgado alegando fundamentalmente que os juros de mora deveriam ter 
sido liquidados até à data da própria liquidação e não do depósito do 
preço na execução fiscal.

No seu douto parecer, a Digna Procuradora pugna pelo indeferimento 
do requerido, além do mais porque, de outro modo, seriam os executados 
a suportar a demora a que são completamente alheios.

Cumpre decidir.
A questão colocada pelo credor Reclamante não tem recebido resposta 

unívoca da doutrina, havendo quem entenda que os juros deverão ser 
contados até à data da venda, quem entenda que deverão ser contados 
até à data da liquidação e até quem entenda que deverão ser contados 
até à data do efectivo pagamento.

O entendimento deste Tribunal é o de que os juros moratórios deverão 
ser contados até à data da venda.

Atendendo, em primeira linha, à própria função dos juros.
É que os juros moratórios vêm a reparar a demora do pagamento de 

uma prestação pelo devedor, que é ainda possível, mas não foi efectuada 
no tempo devido – artigo 804.º, n.º 2 do Código Civil. Têm uma função 
de reparação na demora do cumprimento atempado e de compulsão 
no pagamento atrasado.

Todavia, na execução, concretizada a venda, a demora do pagamento 
deixa de ser imputável ao executado. Por outro lado, a partir de então, 
a dívida, na parte correspondente, já não é do executado, mas (em 
certo sentido) da própria execução, competindo ao Estado tomar as 
providências adequadas para dar satisfação ao credor. Já não há atraso 
no cumprimento voluntário do devedor mas, da sua parte, verdadeiro 
incumprimento. A volição no pagamento transferiu -se para o Estado 
depositário do produto da venda.

Invocando, em segundo lugar, um argumento de identidade de razão: 
se o legislador entendeu que os juros de mora dos créditos fiscais, que 
são indisponíveis, só são devidos até à data da venda (artigo 262.º, 
n.º 8 do C.P.P.T.) não faria sentido que os juros moratórios relativos a 
outros créditos tivessem na mesma execução fiscal outro tratamento. 
Nesta perspectiva, a solução adoptada até é mais equitativa, visto que 
dá tratamento igual a todos os credores graduados.

Poderá – é certo – retorquir -se que a F.P. foi depositária do produto 
da venda e pôde, assim, dispor do mesmo, enquanto a credora Recla-
mante ficou privada dele. Mas em bom rigor o depósito não lhe dá o 
direito de dispor da quantia, mas de a guardar e de a restituir logo que 
solicitada. A questão só se poderia colocar, a meu ver, quanto à distri-
buição dos rendimentos gerados pelo depósito. Sendo que, no entanto, 
não só não têm que equivaler ao valor dos juros moratórios em causa 
(podendo ser bem inferiores), como a sua génese já não está no direito 
ao ressarcimento pela mora.

Por todo o exposto, reconhecendo embora o Tribunal razões para o 
desconforto do Reclamante e penalizando -se desde já pelo atraso na 
liquidação, não se encontra fundamento bastante para deferir a douta 
reclamação. Razão pela qual a mesma vai indeferida.

Notifique.”.
III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz 

“a quo” que indeferiu a reclamação da conta de custas e liquidação do 
julgado apresentada pelo ora recorrente e, em consequência, manteve 
a liquidação dos juros de mora do crédito reclamado por este, os quais 
foram apenas contados até à data do depósito do preço da venda do 
imóvel penhorado.

Alega o recorrente que os referidos juros deveriam ter sido conta-
bilizados até à data da liquidação, com o limite previsto no n.º 2 do 
artigo 693.º CC, porquanto os juros de mora, visando a indemnização 
pelo prejuízo sofrido com o atraso da prestação e sendo justificados 
pelo prejuízo causado pelo devedor, deveriam abranger todo o período 
de mora, por força do n.º 1 do artigo 806.º CC.

Sendo certo que o retardamento na elaboração da conta, embora indi-
rectamente, é ainda da responsabilidade do devedor executado, pois tal 
atraso não teria ocorrido se não se tivesse verificado o incumprimento 
contratual praticado por este.

O objecto do recurso é assim tão só o de se saber se os juros de mora, 
em processo de execução fiscal, devem ser contados até à data da venda 
ou, pelo contrário, até à data da sua liquidação.

Na ausência de norma que disponha num sentido ou noutro, há que 
fazer apelo aos princípios gerais no domínio da «mora solvendi».

Não há dúvida que os juros moratórios visam a indemnização pelo 
prejuízo sofrido com o atraso da prestação, sendo justificados pelo dano 
causado pela mora do devedor.

De acordo com o n.º 2 do artigo 804.º CC, o devedor só se considera 
constituído em mora quando, por causa que lhe seja imputável, a pres-
tação, ainda possível, não for efectuada no tempo devido.

Por outro lado, a mora do devedor extingue -se quando ele se apresenta 
a oferecer ao devedor, de modo adequado, a prestação em dívida e a 
indemnização moratória. É o que se chama purgação da mora (purgatio 
morae) – v. Galvão Teles, Direito das Obrigações, 6.ª ed., pág. 300.

Ora, no processo executivo, embora o momento da liquidação dos 
juros não corresponda exactamente ao momento da entrega ao credor 
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da prestação em dívida e da indemnização moratória, o certo é que é 
esse o momento que, em termos de tempo processual, mais se aproxima 
do momento do efectivo recebimento, por parte do exequente, de tudo 
aquilo que lhe é devido.

Por isso mesmo, e entre as duas alternativas possíveis, se deve optar, 
de acordo com os princípios expostos, por aquela que aponta para a 
contagem dos juros até ao momento da liquidação.

Para esta solução se orientou, aliás, o STJ, em acórdão de 15/7/86, 
in BMJ 359, pág. 629.

Nesse aresto, a esse propósito, e com inteira pertinência, se escreveu: 
«Com efeito, se o devedor cumpre a obrigação quando realiza a presta-
ção a que está vinculado – art.º 762.º do CC –, ou seja, nas obrigações 
pecuniárias, quando satisfaz ao credor, em moeda, a prestação que lhe 
é devida, afigura -se evidente que havendo acção executiva e, portanto, 
incumprimento da prestação por mora do devedor (artigo 806.º do 
citado Código), o momento legal para o termo desses juros só pode ser 
da liquidação feita na altura da conta do processo.

É que, com a venda dos bens penhorados e depósito do respectivo 
processo, não se opera desde logo o pagamento aos credores, ou uma 
situação equivalente.

Para que assim fosse, seria necessário que, por esse facto, os credores 
ficassem desde logo habilitados a levantar a importância dos respectivos 
juros, o que não sucede. O pagamento só se torna possível depois de 
efectuada pela Secretaria a sua liquidação, fixando -se o seu montante. 
Só então os juros deixam de se vencer, ficando os credores habilitados 
a obter o seu reembolso.».

Acresce que, em bom rigor, ainda que o retardamento na elaboração 
da conta de custas e liquidação do julgado não seja da responsabilidade 
directa do executado, o certo é que o prejuízo sofrido pelo credor por 
tal facto não teria ocorrido se não tivesse havido incumprimento por 
parte daquele.

Por último, se dirá que, contrariamente ao afirmado no despacho 
recorrido, faz todo o sentido que os juros de mora dos créditos fiscais, 
por força do que dispõe o n.º 8 do artigo 262.º CPPT, sejam só devidos 
até à data da venda, ou, se a penhora for de dinheiro, até ao mês em que 
esta se efectuou, porquanto relativamente a esses créditos o credor Estado 
fica desde logo com o dinheiro depositado à sua disposição, estando 
nas suas mãos efectuar o mais rapidamente possível a liquidação do 
montante em falta, e sendo, por isso, da sua responsabilidade qualquer 
atraso no cumprimento da prestação a partir desse momento, enquanto 
o credor particular não.

O despacho recorrido que assim não entendeu não pode, portanto, 
manter -se.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se, assim, o despacho recorrido e, em consequência, ordenar 
a reforma da liquidação do julgado tendo em conta que os juros de mora 
deverão ser contados até à data da liquidação e não da venda, com o 
limite previsto no n.º 2 do artigo 693.º do Código Civil.

Sem custas.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Brandão 

de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Prazo. Modo de contagem. Caducidade do direito de liqui-
dação. IVA.

Sumário:

 I — O prazo de quatro anos, de caducidade do direito de 
liquidação, estabelecido no n.º 1 do artigo 45.º da Lei 
Geral Tributária, é de aplicação aos factos tributários 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 — por força 
do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 389/98, de 17 de 
Dezembro, que aprovou a Lei Geral Tributária (entrada 
em vigor no dia 1 de Janeiro de 1999, nos termos do 
artigo 6.º deste Decreto -Lei n.º 389/98).

 II — Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral 
Tributária pelo artigo 43.º da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 
de Dezembro, o prazo, de quatro anos, em relação ao 
IVA, conta -se «a partir do início do ano civil seguinte 
àquele em que se verificou (…) a exigibilidade do im-
posto (…)».

 III — Nos termos, porém, do n.º 1 do artigo 33.º do Código 
de Processo Tributário, a caducidade do direito de IVA 
verifica -se, se a respectiva liquidação não for notificada 
ao contribuinte no prazo de cinco anos, a contar da data 
em que o facto tributário ocorreu.

 IV — Como assim, não há produção da caducidade do direito 
de IVA dos 3.º e 4.º trimestres do ano de 1997, quando 
a notificação da respectiva liquidação haja tido lugar 
na data de 30 de Junho de 2002.

Processo n.º 1018/06 -30.
Recorrente: Eduardo de Almeida Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Eduardo de Almeida Pinto vem interpor recurso da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 22 -11 -2005, que julgou 
parcialmente procedente a impugnação judicial por si deduzida, «com 
fundamento na falta de notificação da liquidação do tributo no prazo 
de caducidade», contra a liquidação de IVA de 1997 e respectivos juros 
compensatórios – cf. fls. 112 e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula, a título de conclusões, o que 
segue – cf. fls. 126 a 129.

Conclusões:
a) Como a liquidação adicional de IVA, constitui um acto tributário 

único e indivisível, deve a caducidade da dívida abranger a totalidade 
do imposto liquidado, cfr. art. 88º do CIVA.

Nestes Termos:
Deve a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por outra 

que aprecie os vícios e erros alegados, com efeitos na anulação das 
liquidações impugnadas, para que assim se faça JUSTIÇA.
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1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 151 e 152.
Objecto do recurso: caducidade do direito à liquidação de IVA re-

ferente a 1997.
Alega o recorrente que, como a liquidação adicional de IVA constitui 

um acto tributário único e indivisível, deve a caducidade da dívida 
abranger a totalidade do imposto liquidado, e não apenas as liquidações 
referentes ao primeiro e segundo semestres do ano de 1997, como se 
entendeu na decisão recorrida.

Fundamentação:
Afigura -se -nos que carece de razão.
Como se refere no acórdão do Pleno deste Supremo Tribunal Ad-

ministrativo de 07.05.2003, processo 065/02, «o imposto (IVA) não se 
refere a um período de tempo, mas a um momento, o da operação sujeita; 
não incide sobre o resultado de uma actividade continuada, mas sobre 
a operação isolada; o facto tributário não tem natureza duradoura, mas 
instantânea; a obrigação de imposto não se renova em cada período, antes 
se esgota em cada operação. Ou seja, o IVA não tem as características 
que a doutrina aponta para os impostos periódicos, apresentando, antes, 
as que distinguem os impostos de obrigação única. Periódico, continu-
ado, duradouro, é, só, o modo de apuramento do montante devido pelos 
operadores económicos em resultado das múltiplas operações sujeitas 
a imposto em que intervém».

Assim o termo inicial do prazo extintivo do direito de liquidação 
do IVA há -de ser fixado com referência à data do surgimento do facto 
tributário, e não ao fim do ano da sua ocorrência.

Ora no caso subjudice as liquidações adicionais referentes aos pe-
ríodos do terceiro e quarto trimestre de 1997 (pontos H e I, do proba-
tório) respeitam ao apuramento trimestral das operações efectuadas 
nesses mesmos períodos, ou seja de Julho a Setembro e de Outubro a 
Dezembro de 1997.

Quer isto dizer, que tendo a notificação dessas liquidações sido rece-
bida em 30.06.2002 (ponto J) do probatório, não se mostra caducado o 
direito à liquidação do imposto devido pelos factos tributários ocorridos 
naquele período de Julho a Dezembro de 1997.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso não merece 
provimento, devendo ser confirmado o julgado recorrido.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor da sentença recorrida, bem como das conclusões 

da alegação, e ainda do parecer do Ministério Público, a única questão 
que aqui se coloca é a de saber se ocorreu, ou não, a caducidade do 
direito à liquidação adicional de IVA em causa, relativamente aos 3.º e 
4.º trimestres do ano de 1997.

2.1 Em matéria de facto, remete -se para os termos da sentença re-
corrida, ao abrigo do n.º 6 do artigo 713.º do Código de Processo Civil 
– cf. fls. 112 a 119.

2.2 A impugnação dos actos tributários poderá ter por fundamento 
qualquer ilegalidade, mormente a incompetência, vício de forma, e 
inexistência dos factos tributários.

Integra também ilegalidade, fundamento de impugnação judicial, a 
caducidade do direito à liquidação, ou seja, o facto de esta haver sido 
efectuada para além do prazo legal previsto para o efeito.

O novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos [de 
4 anos, previsto no n.º 1 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária] aplica -se 
aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 – por 
força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 389/98, de 17 de Dezembro 
(que aprovou a Lei Geral Tributária, entrada em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 1999, nos termos do artigo 6.º deste Decreto -Lei n.º 389/98).

Nos termos do n.º 1 do artigo 33.º do Código de Processo Tributário 
(entrado em vigor em 1 de Julho de 1991, segundo o artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, que aprovou este Código), «o 
direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias caduca, 
se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco 
anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele em 
que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação única, a 
partir da data em que o facto tributário ocorreu.»

Fica, assim, claro que, quer o exercício do direito à liquidação, quer 
a notificação desta ao contribuinte (e não apenas aquele acto de liqui-
dação), têm que ocorrer dentro do prazo de cinco anos contados do 
facto tributário, sob pena de caducidade. Por outro lado, a liquidação 
(ou a correcção dela), como acto de eficácia externa que é, tem que 
ser notificada aos interessados, mediante uma comunicação oficial e 
formal, «na forma prevista na lei», de acordo com a imposição do n.º 
3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa, e essa falta 
tem como consequência legal a sua ineficácia – cf. Gomes Canotilho, 
e Vital Moreira, na Constituição da República Portuguesa Anotada, 
1993, 3.ª edição revista, em anotação IV. ao artigo 268.º. Aliás, o n.º 1 
do artigo 64.º do Código de Processo Tributário – em concretização do 
imperativo constitucional – preceitua que os actos em matéria tributá-
ria que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só 
produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam notificados. De 
resto, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de 
alterarem a situação tributária dos contribuintes, o n.º 1 do artigo 65.º do 
Código de Processo Tributário impõe que as notificações sejam feitas 
por carta registada com aviso de recepção – quando não por mandado 
pessoal (cf. o n.º 4 deste artigo 65.º). Os «actos ou decisões susceptíveis 
de alterarem a situação tributária dos contribuintes» são, desde logo, 
actos tributários como a correcção ou a fixação da matéria colectável, 
e a liquidação de impostos – cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, no 
Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 1998, em ano-
tação 4. ao artigo 65.º. Portanto – segundo entendemos – a liquidação 
adicional de IVA, por exemplo, terá de ser notificada ao contribuinte 
(quando não pessoalmente através de mandado), ao menos por meio de 
carta registada com aviso de recepção. E, havendo aviso de recepção 
– reza o n.º 3 do artigo 66.º do Código de Processo Tributário –, a no-
tificação considera -se efectuada na data em que ele for assinado pelo 
destinatário ou por pessoa que o possa fazer nos termos do regulamento 
dos serviços postais.

De outra banda, importa dizer que, para o efeito de caducidade do 
direito de liquidação, o IVA deve ser qualificado como imposto de 
obrigação única, e não como imposto periódico – pois que incide sobre 
factos tributários de carácter instantâneo, reportando -se a cada um dos 
actos concretos praticados (não relevando, para tal qualificação, que o 
sujeito passivo exerça continuada ou só ocasionalmente a respectiva 
actividade).
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Assim, o termo inicial do prazo extintivo do direito da Administração 
Fiscal à liquidação do IVA fixa -se, à luz dos artigos 33.º do Código de 
Processo Tributário, «a partir da data em que o facto tributário ocorreu», 
e não com referência ao fim do ano da ocorrência desse facto tributário 
[diferentemente, porém, após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º 
da Lei Geral Tributária pelo artigo 43.º da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 
de Dezembro, em que este prazo, agora de quatro anos, em relação ao 
IVA, «se conta a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se 
verificou (…) a exigibilidade do imposto (…)»].

Cf., a este respeito, por todos, o acórdão do Pleno desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 7 -5 -2003, proferido no recurso 
n.º 65/02.

No caso sub judicio, a sentença recorrida julgou parcialmente proce-
dente a impugnação judicial deduzida pelo impugnante, ora recorrente, 
«declarando -se prescrita a obrigação tributária relativamente aos dois 
primeiros trimestres de 1997, mas mantendo -se a obrigação relativa-
mente aos 3.º e 4.º trimestres.».

Em causa estão, portanto, as liquidações adicionais de IVA respeitantes 
aos 3.º e 4.º trimestres do ano de 1997.

Está provado que o impugnante, ora recorrente, «recebeu as liqui-
dações» em causa na data de 30 -6 -2002 – conforme deixou assente a 
sentença recorrida na alínea j) do seu probatório.

Como assim, logo se vê que as liquidações adicionais em questão (respei-
tantes aos 3.º e 4.º trimestres do ano de 1997) foram notificadas ao impug-
nante, ora recorrente, antes de decorrido o «prazo de cinco anos contados 
(…) a partir da data em que o facto tributário ocorreu», nos termos do n.º 1 
do artigo 33.º do Código de Processo Tributário, aqui aplicável.

Estamos, deste modo, a concluir, e em resposta ao thema deciden-
dum, que não ocorreu a caducidade do direito à liquidação de IVA em 
causa – pelo que deve ser corroborada a sentença recorrida, que assim 
o decretou.

E, então, havemos de concordar que o prazo de 4 anos, de caducidade 
do direito de liquidação, estabelecido no n.º 1 do artigo 45.º da Lei Geral 
Tributária, é de aplicação aos factos tributários ocorridos a partir de 
1 -1 -1998 – por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 389/98, 
de 17 -12, que aprovou a Lei Geral Tributária (entrada em vigor no dia 
1 -1 -1999, nos termos do artigo 6.º deste Decreto -Lei n.º 389/98).

Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária 
pelo artigo 43.º da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 -12, o prazo, de 4 anos, em 
relação ao IVA, conta -se «a partir do início do ano civil seguinte àquele 
em que se verificou (…) a exigibilidade do imposto (…)».

Nos termos, porém, do n.º 1 do artigo 33.º do Código de Processo 
Tributário, a caducidade do direito de IVA verifica -se, se a respectiva 
liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos, 
a contar da data em que o facto tributário ocorreu.

Como assim, não há produção da caducidade do direito de IVA dos 
3.º e 4.º trimestres do ano de 1997, quando a notificação da respectiva 
liquidação haja tido lugar na data de 30 -6 -2002.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Prescrição de obrigação tributária. Impugnação. Sisa. Pres-
crição. Decreto-Lei n.º 119/94, de 7 de Maio. Conhecimento 
da prescrição como causa de inutilidade superveniente da 
lide. Processo parado por mais de um ano por facto não 
imputável ao contribuinte. Artigo 34.º do CPT.

Sumário:

 I — É possível apreciar a prescrição da obrigação tributária 
em processo de impugnação, se tal for necessário para 
conhecer da utilidade superveniente da lide.

 II — Ocorre prescrição da obrigação tributária se a sisa 
respeita ao ano de 1991, o processo de impugnação foi 
autuado em Outubro de 1992 e o processo esteve parado 
mais de um ano, à data de 19 de Novembro de 1994 por 
facto não imputável ao contribuinte.

 III — É aplicável, nesta hipótese, o disposto no artigo 34.º do 
CPT.

Processo n.º 1146/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A. Campos — Sociedade de Representações e Indústria, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A. CAMPOS – Sociedade de Representações e Indústria, Ld., 
com sede na Quinta da Ordem, Fundão, impugnou judicialmente, junto 
do TAF de Castelo Branco, a liquidação de sisa e juros compensatórios, 
efectuada pelo AF do Fundão.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para o TCA – Sul.
Este, por acórdão de 19/7/2006, julgou extinta a instância por inuti-

lidade superveniente da lide.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este 

Supremo Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas 
alegações de recurso:

a) A prescrição não é fundamento de impugnação, nem deve, neste 
tipo de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;

b) O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exi-
gibilidade da dívida é a oposição à execução fiscal;

c) A inutilidade superveniente da lide não deve ser invocada para se 
conhecer em impugnação  - processo cujo objecto é a legalidade do acto 
tributário  - da prescrição da dívida exequenda;

d) Admitir, no processo tributário, a existência de um único facto 
interruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, ao longo de pouco mais de 
uma década, é convidar os contribuintes a tentarem todos os meios de 
litigância esperando encontrar no percurso uma entidade, designada-
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mente judicial, que, pela impossibilidade de resolver todos os casos 
rapidamente demore o processo mais de um ano...

e) Pelo contrário, a ratio da lei será a de que, estando a execução 
parada por ter sido suspensa nos termos da lei, designadamente por 
ter sido utilizado um dos meios processuais que conduzem, existindo 
garantia ou penhora, à suspensão da execução, a obrigação não deve 
ser declarada prescrita;

f) Acresce que o absurdo desta interpretação se evidencia ainda nos 
casos em que fique suspenso o procedimento por infracção (criminal 
ou contra -ordenacional) tributária, à espera da decisão em processo de 
impugnação, não fazendo qualquer sentido que este venha a extinguir-
-se por prescrição quando a execução ficou à espera da decisão sobre 
a relação jurídica tributária;

g) A desproporção da solução defendida nos autos é ainda mais evi-
dente quando as garantias dos sujeitos passivos incluem institutos como 
a “isenção de garantia” e a caducidade de garantia”.

h) Nem pode ser invocado o efeito perverso que decorreria do con-
fronto entre os executados que prestaram garantia (cuja dívida não 
prescreveria) e os que não prestaram garantia (cuja dívida poderia 
prescrever) porque o efeito perverso (esse sim é que é chocante) a evitar 
é entre os que pagaram e os que não pagaram, beneficiando o sistema 
legal (ou judicial) vigente estes últimos e castigando, os que cumpriram 
(embora não concordando com a interpretação da lei);

Assim, no caso, não deveria o TCAS ter decidido a extinção do pre-
sente processo por prescrição. Ao fazê -lo interpretou incorrectamente 
os preceitos legais aplicáveis, designadamente os artigos 34º do CPT, 
48º e 49° da LGT e 204° do CPPT, e aplicou indevidamente a alínea e) 
do art. 287º do CPC; pelo que deverá ser anulada a douta decisão recor-
rida, procedendo -se ao julgamento do recurso interposto da sentença do 
tribunal de 1ª instância, que considerou a impugnação improcedente.

Contra -alegou a impugnante, que finalizou as suas contra -alegações 
no seguinte quadro conclusivo:

1. A inutilidade superveniente da lide é uma causa de extinção da 
instância prevista na al. e) do art. 287º do Código de Processo Civil, 
aplicável ao caso dos autos ex vi da al. f) do art. 2º do Código de Pro-
cesso Tributário, fundamento bastante para habilitar o Tribunal a quo a 
conhecer da prescrição da obrigação tributária no sentido de verificar 
uma eventua1 extinção da instância por inutilidade superveniente da lide;

2. Verificação que, de resto, sempre deverá ser feita em obediência 
ao princípio da economia processual, pois, se por via da verificação 
da prescrição da obrigação tributária, a Administração deixa de poder 
exigir coercivamente o pagamento da dívida correspondente à liquida-
ção impugnada, será inútil prosseguir a impugnação onde se discute a 
legalidade da mesma;

3. O douto Acórdão recorrido interpretou e aplicou correctamente 
a lei, cumprindo -a, designadamente os artºs. 34º do CPT, 48º e 49º da 
LGT, 204º do CPPT e a al. e) do art. 287º do CPC.

Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-
mento.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
1. A Impugnante foi constituída por escritura outorgada em 15.3.1991, 

com o capital social de 5.000.000$00, dividido em duas quotas, tendo 
como objecto representações comerciais e industriais, fabricação e 

comercialização de produtos de construção civil, compra e venda de 
propriedades e construção civil.

2. Com data de 27.6.1991, a impugnante, representada peio seu sócio 
maioritário (titular de quota no valor de 4.500.000$00) e gerente José 
António Pereira Campos, outorgou, no Cartório Notarial do Fundão, 
como terceira outorgante e na qualidade de promitente compradora, o 
intitulado “Contrato de Promessa de Compra e Venda”.

3. Integra, entre outras, tal documento, a cláusula Vigésima Quinta 
com o seguinte teor: “Contudo, expressamente se declara e reconhece 
que a terceira outorgante só tomará posse do edifício com a celebração 
da escritura”.

4. A escritura definitiva teria de ser celebrada até ao dia 31.1.1992 e 
deveria ser marcada pela terceira outorgante, ora impugnante.

5. Até à presente data ainda não foi outorgada a escritura prometida, 
em virtude de não ter sido possíve1 obter “documento de dispensa 
do uso” do imóvel prometido vender e comprar, concretamente, 5/6 
indivisos do prédio identificado na cláusula Segunda; vulgo “Cinema 
Gardunha”.

6. Com data de 9.7.1992, pelo SF do Fundão foi emitido o conhe-
cimento de Sisa n. 441/1, fotocopiado a fls. 27 (cujo conteúdo aqui se 
tem por reproduzido), relativo à aquisição, por parte da impugnante, 
pelo valor de 121.250.000$00, de 5/6 indivisos de um prédio urbano, 
composto de rés -do -chão, 10 andar e um terraço, denominado “Cinema 
Gardunha” (...), inscrito na respectiva matriz sob o art. 1200 (...), pela 
importância de 12.125.000$00, a título de sisa, 2.258.902$00, referente 
a juros compensatórios, num total de 14.383.902$00, cuja cobrança à 
boca do cofre terminou em 10.8.1992.

7. Do conhecimento aludido em 6. consta a conformidade com “con-
trato promessa de compra e venda celebrado no Cartório Notarial do 
Fundão, em 27 de Junho de 1991, tendo a adquirente entrado imedia-
tamente na posse e usufruição do imóvel (...)”.

8. No acto de assinatura do contrato aludido em 7., a impugnante 
pagou a quantia de 5.250.000$00, a título de sinal e princípio de paga-
mento e até 30.8.1991 o montante de 5.000.000$00, referido na cláusula 
Décima – al. b).

9. Em, Julho de 1991, na FACIF  - Feira Agrícola Comercial e Indus-
trial do Fundão, a impugnante anunciou a venda de espaços comerciais 
no espaço físico do antigo “Cinema Gardunha”.

10. Também, em Julho de 1991 e até Janeiro de 1993, a impugnante 
passou a anunciar, na rádio Cova da Beira, em spot transmitido hora a 
hora, entre as 7 h e as 24 h, a construção do “Cine Shopping” e a comer-
cialização dos seus espaços, com promessa de sorteio de um automóvel, 
por piso, na compra de qualquer loja ou escritório.

11. No mesmo mês de Ju1ho de 1991, a impugnante levou a cabo 
alterações no hall de entrada do antigo Cinema Gardunha”, onde instalou 
diverso material relativo e de suporte à venda das parcelas do edifício a 
construir; designadamente, foi adaptado o espaço para funcionamento 
de um pequeno escritório, onde passaram a estar expostas maquetas do 
novo edifício, plantas dos diversos espaços a construir (lojas, andares...), 
com a assistência permanente de uma empregada.

12. O procedimento e a actuação descrita em 10. manteve -se diaria-
mente e, pelo menos, até Janeiro de 1993.

13. Datado de Julho de 1991, a impugnante, representada pelo seu 
sócio gerente, outorgou o intitulado “Contrato de Prestação de Servi-
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ços”, fotocopiado a fls. 75 ss. e que aqui se tem por reproduzido na 
totalidade.

14. No início de Julho de 1991, a impugnante, invocando a “qualidade 
de proprietária do edifício designado por Cine Gardunha...”, apresentou 
requerimento solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do 
Fundão a apreciação e aprovação de “Estudo Prévio” anexo, “referente 
às obras que pretende introduzir no referido edifício e que se resumem 
à sua reconstrução, alteração e ampliação”.

15. Em reunião ordinária, realizada a 10.7.1991, a C. M. Fundão 
deliberou, por maioria, deferir o pedido aludido em 12., decisão comu-
nicada à impugnante por ofício datado de 18.7.1991.

16. No seguimento desta aprovação, a impugnante dirigiu, ao Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal do Fundão, os requerimentos fotocopiados 
a fls. 67 e 68, os quais despoletaram os procedimentos documentados 
a fls. 69 a 74.

17. Com data de 21.10.1992, o sócio gerente da impugnante dirigiu 
ao Sr. Director -Geral dos Espectáculos e das Artes a missiva fotocopiada 
a fls. 83/84, solicitando informação sobre a necessidade de parecer de 
tal Direcção Geral.

18. À data da outorga do contrato promessa supra identificado, parte 
do rés -do -chão do prédio em causa encontrava -se arrendado à socie-
dade Faustino, Nunes, Pires & Sampaio, Lda., aí estando instalado um 
estabelecimento de café, o “Café Cine”.

19. A renda mensal relativa ao arrendamento aludido em 18. era paga 
ao Sr. José Pais Martins, herdeiro e representante dos demais herdeiros 
de António Solipa Pereira e esposa.

20. Em Fevereiro de 1993, constava no Fundão que a impugnante 
mantinha negociações com a sociedade identificada no item 18. no 
sentido da cedência das instalações por esta arrendadas no edifício do 
Cine Gardunha.

21. No ano de 1993, o Sr. José Pais Martins possuía chaves que per-
mitiam o acesso ao interior do edifício do Cine Gardunha.

22. Com data de 4 de Junho de 1993, o sócio gerente da impugnante 
dirigiu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão a documen-
tação fotocopiada a fls. 122/124 (que aqui se tem por integralmente 
reproduzida), informando, além do mais, “... só cederei os direitos que 
me são conferidos pelo Contrato efectuado por Escritura Pública, tendo 
em conta o valor acordado para a aquisição, projectos e estudos (...), pelo 
montante de setecentos e cinquenta milhões de escudos...”.

23. O tributo e acessórios em causa nos autos ainda não foi pago … 
tendo sido instaurada execução fiscal em 15/10/1992.

24. A presente impugnação foi apresentada em 05/10/1992 e teve 
o seu andamento regular até 19/11/1993 altura em que foi concluso 
no Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo Branco, só obtendo 
seguimento em 07/01/2004.

3. São duas as questões que são postas à consideração deste Supremo 
Tribunal: o primeiro diz respeito ao conhecimento, em processo de im-
pugnação, da prescrição da obrigação tributária, com o escopo de julgar 
extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide. A outra, se for 
possível tal conhecimento, tem a ver com a dita prescrição da obrigação 
tributária. Ou seja, saber se ocorreu ou não a prescrição.

Vejamos cada questão de per si.

Importa apreciar, desde já, a questão do conhecimento da alegada 
prescrição da obrigação tributária, em sede de impugnação judicial, 
com aquela finalidade.

Ou seja: será possível conhecer da prescrição da obrigação tributária 
em processo de impugnação para o dito efeito?

A prescrição é de conhecimento oficioso (art. 175º do CPPT).
Em sede judicial o juiz conhece da prescrição em processo de oposição 

à execução – art. 204º, 1, d) do CPPT.
Porém, excepcionalmente, pode ser apreciada em processo de impug-

nação, se tal for necessário para conhecer da utilidade superveniente 
da lide (1).

Estamos assim perante a apontada excepcionalidade.
O recorrente discorda, mas sem razão.
Sendo embora certo que a impugnação tem a ver com a eventual 

ilegalidade do acto de liquidação – e a prescrição da obrigação tributária 
nada tem a ver com essa referida ilegalidade – não deixa de ser verdade 
que, a ocorrer a prescrição da obrigação tributária, não mais tem interesse 
conhecer do fundamento dessa ilegalidade, na medida em que se torna 
inútil tal conhecimento.

Daí que este Supremo Tribunal venha reiteradamente afirmando que 
é possível, nesta hipótese, conhecer, em processo de impugnação, da 
prescrição da obrigação tributária, com o escopo único de julgar extinta 
a instância por inutilidade da lide.

É o que está em equação nos presentes autos.
Ponto é saber se ocorreu a alegada prescrição da obrigação tribu-

tária.
E que é a segunda questão a apreciar.
Vejamos então.
Aquando do nascimento da obrigação tributária estava em vigor o 

Código de Processo das Contribuições e Impostos.
Aí o prazo de prescrição das dívidas de impostos era de vinte anos 

– art. 27º do citado Código.
Com o surgimento do Código de Processo Tributário (que entrou em 

vigor em 1 de Julho de 1991) tal prazo passou para dez anos – art. 34º, 
1, deste Código.

Porém, e no tocante ao imposto de sisa, só com o DL n. 119/94, de 
7/5, é que o prazo de prescrição passou para os 10 anos.

Com a vigência da Lei Geral Tributária (a partir de 1/1/99) esse mesmo 
prazo passou para oito anos – vide art. 48º, 1.

Tendo em conta a doutrina do art. 297º do Código Civil, o diploma 
aplicável é o Código de Processo Tributário.

Vejamos então.
O contrato promessa com base no qual foi liquidada a sisa é de 

27/6/91).
A impugnação foi apresentada em 5/10/92.
Depois, em 19 de Novembro de 1994, perfez -se um ano desde o 

momento em que o processo esteve sem andamento, por facto não 
imputável ao contribuinte.

É isto que decorre do acórdão recorrido, sem qualquer discordância 
manifestada pelo recorrente.

Não questiona o recorrente a paragem do processo, nem discorda 
que a soma dos dois períodos, operada de acordo com a regra do citado 
art. 34º, n. 3, do CPT, ultrapasse os dez anos referidos na lei como 
prazo prescricional.
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Assim, é meridianamente evidente (face ao disposto no art. 34º, n. 3, 
do CPT), que a obrigação tributária está prescrita.

O acórdão recorrido, movendo -se nos parâmetros atrás descritos, 
não merece censura.

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isento o recorrente.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta de 

Queiroz — António Calhau.

(1) Jorge de Sousa, CPPT, anotado, 4.ª edição, págs. 442, 443, 802 e 803.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Execução de julgado anulatório. Violação de lei. Novo acto, 
novo suporte legal. IA. Direito Comunitário. Norma de 
incidência.

Sumário:

 I — O novo acto de liquidação, praticado em execução 
de julgado anulatório, por vício de violação de lei, do 
primeiro acto de liquidação, é nulo, se não tiver um 
diferente quadro legal que o suporte.

 II — Quando a liquidação inicial de IA tenha sido julgada 
ilegal e anulada, «porque baseada numa norma, a do 
n.º 7 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 40/93, de 18 de 
Fevereiro, que contém um segmento, a tabela ali inclu-
ída, inconstitucional, porque violador do artigo 90.º do 
Tratado de Amesterdão e do artigo 8.º, n.º 2, da Cons-
tituição Portuguesa», o novo acto de liquidação de IA, 
que tenha «por base a aplicação directa do artigo 95.º 
do Tratado da União Europeia (actual artigo 90.º)», é 
nulo — desde logo, porque «a aplicação directa» do 
Direito Comunitário não é, no actual sistema fiscal 
português, norma de incidência tributária.

Processo n.º 1150/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ana Arminda Malheiro Gomes Cunha Ferreira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga, de 13 -5 -2005, que, nos presentes 
autos de execução de julgado da impugnação judicial deduzida por 
Ana Arminda Malheiro Gomes Cunha Ferreira, julga «procedente o 
pedido de execução, declarando -se a nulidade do acto de liquidação 
constante do oficio nº 7008, de 16.01.2004, desconforme com a sentença, 
determinando -se a devolução à requerente do montante de € 4.955,12, 

acrescido dos juros indemnizatórios, desde a data do pagamento e até 
emissão da respectiva nota de crédito, pagamento este a efectuar no 
prazo de 30 dias, sendo o órgão competente para a execução a Direcção 
Geral da Alfândega de Braga» – cf. fls. 55 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública apresenta as seguintes 
conclusões – cf. fls. 70 a 86.

1.ª A sentença de que ora se recorre julga a execução de julgado anula-
tório procedente, por provada e, em consequência, declara a nulidade do 
acto de liquidação constante do oficio nº 7008, 16/01/2004 e determina 
a devolução à requerente do montante de € 4.955,12, acrescido de juros 
indemnizatórios.

2.ª A Administração procedeu à execução do acórdão, nos termos 
do ofício nº 7008, de 16/01/2004, que dirigiu ao exequente e fê -lo de 
acordo com os critérios fixados pelo Acórdão do TJCE, de 22/2/2002, e 
os Acórdãos da 2ª Secção do STA (proferidos nos Processos nºs 22364, 
22679 e 22771), considerando que o acórdão exequendo é meramente 
anulatório, não fixando, em concreto, quais os actos de execução que 
devem ser praticados pela Administração.

3.ª Nos termos dos Acórdãos do STA supra referidos, aliás, também 
parcialmente reproduzidos na referida notificação de execução: “O 
“TJCE não disse que todo o imposto automóvel é ilegal, mas somente 
na parte em que excede a perda de valor real dos veículos” e que “Saber 
qual o valor residual dos veículos similares matriculados no território 
nacional no ano de (…) é tarefa que cabe à alfândega em execução do 
julgado deste STA”, e ainda que, o que se pretende é “(…) que o Fisco 
proceda a uma nova liquidação que não padeça daquele vício (…)”.

4.ª Os actos de execução praticados pela Administração consubstan-
ciam: a anulação da liquidação, em rigoroso cumprimento do acórdão 
que é meramente anulatório e a prática de um novo acto de liquidação 
que não padecesse do vício que foi imputado à primeira liquidação 
como condição da continuada circulação do veículo, em igualdade de 
circunstâncias com os demais veículos que pagaram o imposto, quer 
porque, nos termos dos art°s 3° n.º 1 e 19° n.º 2 do D.L. n.º 40/93, de 18/2, 
nenhum veículo que seja portador de matrícula nacional pode circular 
em Portugal sem que se mostre pago o imposto automóvel, quer porque, 
“o TJCE não disse que todo o imposto automóvel é ilegal, mas somente 
na parte em que excede a perda de valor real dos veículos”.

5.ª Como bem decidiu o douto Tribunal Tributário de 1ª Instância 
de Aveiro, no processo de impugnação nº 504/2001 relativo a um acto 
de liquidação em Imposto automóvel praticado em 1996: “(...) verifica-
-se que o imposto automóvel não é em si mesmo contrário às normas 
comunitárias. A forma de cálculo desse imposto constante do referido 
decreto lei é que, desacompanhada da demonstração de que o valor por 
ele apurado não excede o montante residual do imposto incorporado 
no valor dos veículos automóveis usados semelhantes já matriculados 
no território nacional, será violador do direito comunitário (...)””(...) 
O que o decidiu o Tribunal de Justiça das Comunidades não foi que o 
referido DL é violador de normas do Tratado de Roma mas que, caso 
a caso, competirá aos Tribunais nacionais apurar se da sua aplicação 
resulta uma penalização para a aquisição no espaço comunitário de 
veículos usados. Os Tribunais nacionais não dispondo de elementos 
que garantam que essa penalização não ocorre, dado que a Adminis-
tração tem o ónus de demonstrar a legalidade da liquidação, na dúvida 
fundada sobre essa legalidade decidem favoravelmente ao contribuinte, 
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anulando a liquidação e não declarando a nulidade dessa liquidação (Os 
destaques são nossos).

6.ª Considerando que o acórdão exequendo não fixa qualquer método 
para proceder a uma nova liquidação, o novo acto de liquidação teve por 
fundamento a aplicação directa do art. 95° do Tratado da União Euro-
peia (actual art. 90°), considerando -se para esse efeito a depreciação do 
veículo e a aplicação proporcional da redução do imposto, tomando por 
base os valores constantes das revistas da especialidade que constituem 
referência no sector, assim respeitando os critérios sugeridos pelo Acór-
dão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 22/2/2002 
e, em sua aplicação, o Acórdão, de 24/10/2001, do Supremo Tribunal 
Administrativo (STA) proferido no próprio processo onde foi suscitado 
o reenvio prejudicial (Proc. nº 22 364, 2ª Secção, do STA), o qual deter-
mina a desaplicação da lei nacional e “(...)em sua substituição, deve ser 
aplicado directamente o art. 95° do tratado, pois a redução do imposto 
deve ser directamente proporcional à perda do valor do veículo.”

7.ª Poderia ainda o exequente, se assim o tivesse entendido, para 
efeitos da formalização do novo acto de liquidação em execução de sen-
tença, recorrer ao método alternativo de cálculo do imposto automóvel, 
criado pela Lei 85/2001, de 4 de Agosto e regulamentado pela Portaria 
nº 1291/2001, de 16 de Novembro, o qual é aplicável à execução destas 
decisões judiciais nos termos do nº 2 do art° 1° do respectivo Regula-
mento, o qual, em rigor, conduziria a idênticos resultados.

8.ª E transcrevendo apenas um excerto da obra do Prof. Freitas do 
Amaral, “Execução das Sentenças dos Tribunais Administrativos”, a qual 
sustenta também a forma de execução seguida pela Administração:”(…) 
O que se pretende sublinhar é, tão  - somente, que a Administração tem 
o dever de, em execução da sentença, definir de novo a sua situação 
jurídica ou a do particular interessado, mas agora de harmonia com a lei. 
Não importa que o acto a praticar seja idêntico ou não ao acto anulado, 
pois já se sabe que este é renovável desde que se não repita o vício que 
determinou a sua anulação. Essencial é, apenas, que a Administração 
reintegre a ordem jurídica, resolvendo o caso concreto considerado pelo 
primeiro acto administrativo com um novo acto, que seja legal.(...)“A 
anulação contenciosa do acto ilegal, por conseguinte, não basta para 
por si só apagar todos os vestígios da ilegalidade cometida e não pode, 
assim, reputar -se suficiente para preencher a finalidade que o recurso 
de anulação visa alcançar” Os destaques são nossos.

9.ª A sentença ora recorrida, para decidir como decidiu, louva-
-se no acórdão de 26/6/2002, da 2ª secção deste STA, proferido no 
Proc. 502/2002. Acontece que, sem prejuízo deste acórdão se reportar a 
anterior legislação (a tabela anexa ao DL nº 152/89, de 10 de Maio e não 
ao DL nº 40/93, de 18 de Fevereiro) e se reportar a actos de liquidação 
que foram considerados nulos e não anuláveis por sentença proferida 
pelo ex -Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto em 8/6/99, merece ainda 
seguintes considerações, que foram sancionadas por despacho do Senhor 
secretário de estado dos assuntos Fiscais, de 2/9/2003:

10.ª “O Ac. do STA, 2ª secção, de 26/06/2002, proferido no processo 
nº 502/02 -40, caso Fernando Martins, julga apenas que o abatimento 
feito pela Administração à liquidação do imposto automóvel que tinha 
originariamente sido feita ao requerente é ilegal, não dando pleno cum-
primento à sentença exequenda. É este, unicamente, o âmbito do caso 
julgado resultante do seu julgamento (...)”.

11.ª “Contudo, o acórdão em causa, num obiter dictum, alarga as suas 
considerações a uma situação hipotética: o que ocorreria caso a Admi-
nistração Fiscal tivesse renovado o acto. Afirma a esse respeito: “Res-
peitando a ilegalidade ao conteúdo jurídico do acto tributário, nunca a 
Administração Tributária o poderá renovar sem entrar em ofensa de caso 
julgado constituído sobre a decisão anulatória” e ainda: “Acrescente -se, 
de resto, que perante uma tal concreta causa de anulação das liquidações, 
nem sequer existia a possibilidade da Administração renovar o acto sem 
ofensa do caso julgado, a ilegitimidade do fundamento normativo em 
que os actos anulados se basearam, atingindo todo o critério normativo 
aplicável ao abrigo do qual os actos podiam ser praticados, não deixou 
campo a que eles pudessem ser repetidos sem que o seu conteúdo per-
manecesse ilegal. “E a razão é -nos apresentada no passo imediatamente 
posterior: “Não constando de lei tributária existente à data dos factos 
tributários um critério segundo a depreciação efectivamente sofrida pelos 
veículos derivada dos anos de uso, não poderia a Administração tributária 
lançar mão dele sem entrar em colisão com o princípio da legalidade 
tributária constante, então do art° 106°, nº 3, da CRP(...)”

12.ª “Ora, na verdade, o caso Gomes Valente estipula uma inaplicabi-
lidade superveniente da norma em causa. Mas inaplicabilidade apenas 
parcial. O caso referido não aboliu o imposto, nem o tornou inaplicável 
a título total mas apenas a título parcial. Esta redução parcial já é plena-
mente conhecida do Direito Constitucional, sendo casos paradigmáticos 
o caso do Ac. n° 297/86, de 4 -11, que declarou inconstitucionais, com 
força obrigatória geral diversas normas da lei nº 17/86, de 14 de Junho, 
Lei dos Salários em Atraso. O fundamento para esta redução parcial tem 
sido o princípio da conservação dos actos normativos, princípio que é 
tanto mais intenso no caso da inaplicabilidade, uma vez que não está 
em causa, como na inconstitucionalidade, a própria base habilitante 
de emanação da norma (cfr., a este respeito, Carlos Blanco de Morais, 
Justiça Constitucional, tomo I, Coimbra, 2002, p. 179 e ss).

13.ª As suas normas de incidência pessoal e em parte as suas normas 
de incidência real (matéria colectável) continuam a ser aplicáveis. Só 
não é aplicável a norma (art° 1°, nº 4, do D.L. nº 40/93, de 18 de Feve-
reiro) que determina a matéria colectável na parte em que estipula que 
esta é constituída por uma percentagem do valor de IA determinado nos 
termos das tabelas anexas ao D.L. nº 152/89, de 10 de Maio com as suas 
sucessivas alterações, um valor abstracto, portanto, que não atende, em 
concreto, ao valor de efectiva desvalorização do veículo.

14.ª O critério a utilizar é, pois, o da fixação da matéria colectável 
com base na efectiva desvalorização do veículo o que só pode ser obtido 
a partir da avaliação, em concreto, do mesmo. O critério de fixação de 
matéria colectável está, bem definido no Ac. do TJ: é o valor de mercado, 
real efectivo do veículo. Este critério é perfeitamente claro e vincula 
totalmente a Administração fiscal. Logo nem se alegue que não estaria 
suficientemente preciso na formulação jurisprudencial, é que se não 
deixando qualquer margem de discricionariedade à Administração não 
poderia nunca ser a Administração nacional a completá -lo.

15.ª E a prova de que o critério  - valor efectivo de mercado não deixa 
qualquer margem de discricionariedade à Administração, encontramo -la 
em Diogo Freitas do Amaral, Direito Administrativo, vol. II, Lisboa 
1988, quando apresenta uma situação idêntica à aqui identificada pre-
cisamente como exemplo de liberdade probatória. Diz -se, assim, “Por 
exemplo, em matéria de contribuição predial, a lei diz que o proprietário 
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tem de pagar X por ano, de acordo com o valor do imóvel que lhe per-
tence. Suponhamos que a lei diz que se terá de atender, para determinar 
o valor de uma casa, ao que for o valor de “mercado”. A Administração 
tem de recorrer a comissões de avaliação de modo a chegar à fixação 
de certo valor: e para aí chegar tem de se seguir critérios económicos. 
Haverá aqui discricionariedade? Há quem diga que sim. Nós, porém, 
entendemos que não. Porque a lei não dá ao órgão competente a liberdade 
de escolher a fixação de um valor ou a fixação de outros: cada bem, em 
cada lugar e em cada momento só tem um valor  - o valor de mercado 
(...) Porquê? Porque se trata de um poder discricionário? Não, de modo 
nenhum. É que a lei entende que os tribunais não estão preparados para 
fazer análises desse tipo” (...)”

16.ª “Da conjugação da norma comunitária (art. 95° do Tratado da 
União Europeia) com a lei nacional, encontramos, pois, uma fattispecie 
complexa onde se podem divisar todos os elementos do imposto. Pode, 
é claro, alegar -se que não são identificáveis certos elementos proce-
dimentais, designadamente os procedimentos constantes do método 
alternativo sufragado na Portaria nº 1291/2002, de 16 de Novembro 
de 2001. Acontece, porém, que esses elementos não estão sujeitos à 
reserva de competência legislativa da AR, nem à reserva da lei constante 
do art° 103°, nº 2 da CRP, assim como evidentemente à proibição de 
retroactividade da mesma (art° 103°, nº 3 da Lei Fundamental).

17.ª Nem essa retroactividade será necessária uma vez que os pro-
cedimentos a adoptar, salvo se tangem com garantias dos contribuintes 
implicando restrições às mesmas, devem ser os aplicáveis pela Ad-
ministração fiscal no momento da prática do acto de liquidação, nos 
termos das regras sobre validade formal dos actos, ex vi art. 12°, nº 2 
do CC. Logo o método alternativo (bem como a aplicação directa do 
art. 95° do Tratado), são plenamente aplicáveis para execução de um 
critério já anteriormente definido e tal aplicação não implica qualquer 
tipo de retroactividade.”

Razões porque deve o presente recurso proceder e revogar -se a sen-
tença recorrida (…).

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal teve vista, e veio dizer, no 

essencial, que «No caso sub judicio o Ministério Público não se pro-
nuncia sobre o mérito do recurso porque a relação jurídico material 
controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos 
cidadãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de 
algum dos valores ou bens referidos no art. 9° nº 2 CPT (art. 146° nº 1 
2° segmento» – cf. fls. 99.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, a questão essencial que 

aqui se coloca é a de saber se tem, ou não tem, suporte legal a liquida-
ção de imposto automóvel (IA), operada pela Administração Fiscal na 
sequência da sentença judicial, que no presente caso anulou a liquidação 
primeiramente feita em relação à mesma situação.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A ora requerente impugnou judicialmente a liquidação do Imposto 

automóvel (IA), no montante de € 4.955,12 que pagou, impugnação esta 
a que coube o número de processo 291.01 do ex. Tribunal Tributário de 
1ª instância de Braga.  - Cf. fls. 2 ss.

2. Por sentença proferida, a 4.11.03, nos referidos autos, foi anulada 
a liquidação impugnada por ilegal, “porque baseada numa norma, a do 

nº 7 do art. 1 do DL 40/93, de 18.02, que contém um segmento (a tabela 
ali incluída) inconstitucional, porque violadora do art. 90 do Tratado 
de Amesterdão e art. 8°,2 da Constituição da Republica Portuguesa”, 
reconhecendo o direito da impugnante a “juros indemnizatórios, desde 
a data do pagamento e até emissão da respectiva nota de crédito  - arti-
gos 43,1 da LGT e 61,3 do CPPT”  -fls. 76 e ss.

3. Tal sentença foi notificada às partes e ao Mº.P.º, em 5.11.03, tendo 
transitado em julgado  - fls. 78.

4. Em 22.12.2003, a requerente, por carta dirigida à Alfândega de 
Braga, solicitou o pagamento do montante pago e juros, com base na 
sentença  - fls. 12 do apenso.

5. Em resposta àquele pedido, pelo ofício nº 7008, de 16.01.2004, 
que aqui se dá por integralmente reproduzido, o Director da Alfândega 
de Braga, notificou a requerente, nomeadamente, do seguinte:

“Considerando que, nos termos dos art.s 3° nº e 19 nº 2 do DL nº 40/93, 
de 18/2, nenhum veículo que seja portador de matrícula nacional pode 
circular em Portugal sem que se mostre pago o imposto automóvel; 
Considerando ainda, como interpretou o STA nos Acórdãos de...o “TJCE 
não disse que todo o imposto era ilegal, mas somente na parte em que 
exceda a perda real de valor real dos veículos. e que “saber qual o valor 
residual dos veículos similares...é tarefa que cabe à Alfândega em exe-
cução de julgado deste STA” e ainda que o que se pretende é (...) que o 
Fisco proceda a uma nova liquidação que não padeça daquele vicio (...); 
Considerando finalmente que o acórdão exequendo não fixa qualquer 
método para proceder à liquidação, mas que por força da procedência 
da impugnação determina a pratica de um novo acto de liquidação em 
conformidade com o objecto do pedido;

Sem prejuízo da anulação da liquidação efectuada e da restituição do 
imposto cobrado em excesso, o novo acto de liquidação terá por base a 
aplicação directa do art. 95 do tratado da União Europeia (actual art. 90) 
considerando -se para esse efeito a depreciação comercial do veículo e 
a aplicação proporcional da redução do imposto…”

Assim, com base nos valores e modo da sua determinação que indica 
conclui: “...a exequente pagou a mais €1.228,41 do que deveria ter pago, 
correspondendo tal valor ao montante de imposto a restituir, em execução 
do acórdão, acrescido dos correspondentes juros indemnizatórios, assim 
se dando execução ao acórdão.  - fls. 13 e 14 do apenso.

6. Como resulta do ponto anterior, o montante de € 1.228,41 ora 
considerada devido a título de IA, à exequente, diverge do montante 
de € 4 955,12, liquidado e anulado, configurando novo acto de liqui-
dação.

7. O presente requerimento de execução de julgado deu entrada em 
Tribunal a 10.02.04.

2.2 De acordo com o disposto no artigo 100.º da Lei Geral Tributária, 
a procedência de uma impugnação judicial de um acto de liquidação 
implica, para a Administração, a obrigação de reconstituir a legalidade 
do acto ou situação objecto do litígio e pagar juros indemnizatórios.

A anulação judicial do acto faz com que ele desapareça da ordem 
jurídica, implicando que as coisas voltem a ser repostas no estado em que 
se encontrariam se tal acto não tivesse sido praticado (reconstituição da 
situação hipotética actual). Donde, a restituição do imposto ilegalmente 
liquidado e a prestação de juros indemnizatórios, estes para compensar 
o contribuinte pela privação dos meios monetários que foi obrigado a 
entregar ao Fisco.
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Pode, pois, dizer -se que a execução do julgado, no caso de a anulação 
do acto de liquidação ter sido total, consiste, muito simplesmente, na 
restituição do imposto ilegalmente liquidado, e pago, acrescido de juros 
indemnizatórios e, se for caso disso, moratórios.

Ou seja, a Administração está vinculada a isso, só a isso, e a tudo 
isso, para executar o julgado.

Porém, a Administração, a par do dever de respeitar e executar as de-
cisões dos tribunais, está também obrigada a retirar dos factos tributários 
as suas consequências em termos de tributação – por outras palavras, 
incumbe -lhe liquidar e cobrar os impostos devidos, nos termos da lei.

Assim, se para executar a sentença anulatória não tem que fazer 
senão o que dissemos, e não mais, nem menos, já no exercício daquela 
sua outra incumbência compete -lhe liquidar o imposto que for devido 
pelo respectivo facto tributário, se a isso não se opuser obstáculo legal 
– designadamente, o resultante do decurso do tempo.

Ponto é que para tanto disponha de base legal – já que está fora de 
causa repetir aquela que tenha sido utilizada e que tenha sido objecto 
do caso julgado anulatório.

Também por isso é que o artigo 100.º da Lei Geral Tributária, 
obrigando -a à reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto 
do litígio, lhe permite a prática de novo ou novos actos. Em certos casos, 
a prática desses actos, então reconstitutivos, será mesmo necessária para 
que se cumpra a decisão judicial.

Se os vícios detectados no acto pelo tribunal são de ordem formal, a 
Administração pode renová -lo, o que, na prática, se traduz na produção 
de um novo acto que ocupa o lugar do anulado e que deve respeitar a 
forma antes desobedecida. Mas se, ao invés, a anulação assentou na 
verificação de vícios de natureza substancial, maxime, na ilegalidade 
resultante da desconformidade das normas jurídicas aplicadas com 
outras superiores, a Administração, para honrar o julgado, não pode 
voltar a socorrer -se do mesmo quadro normativo. Se o fizer reincide na 
mesma ilegalidade; além de, desta feita, incorrer noutra, ao desrespeitar 
o caso julgado.

Só poderá, pois, empreender uma nova liquidação se encontrar outro 
quadro normativo capaz de a suportar.

Note -se que, desta vez, a Administração não age num circunstancia-
lismo semelhante àquele em que primeiro se moveu. Antes, aplicara a lei 
tributária a um facto da vida, no âmbito do procedimento administrativo 
que culmina com a liquidação, sem outro espartilho senão a lei. Agora, 
actua limitada pelo quadro da execução do julgado, ou seja, tudo o que 
faça há -de conformar -se com o julgado; tem de caber na reparação da 
legalidade violada e na reposição da situação que existiria se tal violação 
não tivesse ocorrido.

Portanto: tendo a sentença anulatória feito desaparecer a liquidação 
que apreciou, com fundamento em determinado vício, nada obstará a que 
a Administração, fora do âmbito da execução do julgado, mas sempre o 
respeitando -o, e estando em tempo, pratique um novo acto de liquidação, 
suportado por um quadro normativo diferente.

Cf. o que acaba de dizer -se, quase sempre textualmente, no acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 17 -1 -2007, pro-
ferido no recurso n.º 1042/06.

Cf. ainda Diogo Leite de Campos, e outros, na Lei Geral Tributária 
comentada e anotada, 3.ª edição, 2003, Vislis, em anotação ao ar-
tigo 100.º, onde se citam, sobre o tema, Freitas do Amaral, A execução 

das Sentenças dos Tribunais Administrativos, página 65; e Mário Aroso 
de Almeida, Sobre a Autoridade do Caso julgado das Sentenças de 
anulação de actos Administrativos, página 164.

2.3 No caso sub judicio, e consoante resulta do probatório, a impug-
nante, ora recorrida, «impugnou judicialmente a liquidação do Imposto 
automóvel (IA), no montante de €4.955,12 que pagou (…)»; «por sen-
tença (…) foi anulada a liquidação impugnada por ilegal, “porque base-
ada numa norma, a do n.º 7 do art. 1 do DL 40/93, de 18.02, que contém 
um segmento (a tabela ali incluída) inconstitucional, porque violadora 
do art. 90.º do Tratado de Amesterdão e art. 8.º, 2, da Constituição da 
Republica Portuguesa”, reconhecendo o direito da impugnante a “juros 
indemnizatórios, desde a data do pagamento e até emissão da respectiva 
nota de crédito  - artigos 43,1 da LGT e 61,3 do CPPT”».

Então, a impugnante, ora recorrida, «(…) por carta dirigida à Alfân-
dega de Braga, solicitou o pagamento do montante pago e juros, com 
base na sentença».

O Director da Alfândega de Braga, porém, volveu, notificando a 
impugnante, ora recorrida, nomeadamente, do seguinte:

Sem prejuízo da anulação da liquidação efectuada e da restituição do 
imposto cobrado em excesso, o novo acto de liquidação terá por base 
a aplicação directa do art. 95.º do Tratado da União Europeia (actual 
art. 90.º) considerando -se para esse efeito a depreciação comercial do 
veículo e a aplicação proporcional da redução do imposto…

...a exequente pagou a mais € 1.228,41 do que deveria ter pago, cor-
respondendo tal valor ao montante de imposto a restituir, em execução 
do acórdão, acrescido dos correspondentes juros indemnizatórios, assim 
se dando execução ao acórdão.

Quer dizer: a Administração Fiscal, tendo «por base a aplicação directa 
do artigo 95.º do Tratado da União Europeia (actual art. 90.º)», praticou 
novo acto de liquidação de IA, em que, com este apontado singular 
fundamento jurídico, se dispôs a restituir à impugnante, ora recorrida, 
aquilo que considerou ter «cobrado em excesso», e não a totalidade 
do imposto, e respectivos juros indemnizatórios, como determinou a 
sentença exequenda.

Com efeito, a sentença exequenda na parte que para aqui releva, reza 
no fundamental.

A liquidação é, pois, ilegal, porque baseada numa norma, a do n.º 7 
do art.° 1.° do DL 40/93, de 18.02, que contém um segmento, a tabela 
ali incluída, inconstitucional, porque violador do art.° 90.° do Tratado 
de Amesterdão e do art.° 8.°.2 da Constituição Portuguesa.

A impugnante tem direito a juros indemnizatórios, desde a data do 
pagamento do valor da liquidação e até à data da emissão da respectiva 
nota de crédito  - artigos 43.° 1 da LGT e 61.° 3 do CPPT.

Termos em que se julga a impugnação procedente, anulando -se a 
liquidação, e declarando -se o direito, da impugnante, a juros indemni-
zatórios, nos termos referidos.

A liquidação de IA primeiramente efectuada, e anulada pela sentença 
exequenda, tem a data de 27 -06 -01 – cf. o inconcusso documento de 
fls. 6, de registo da liquidação.

Ora, perante isto, a sentença recorrida, agora em crise, julgou proce-
dente o pedido de execução de julgado e declarou a nulidade do novo 
acto de liquidação de IA.

Julgamos que é acertada e bem fundamentada a sentença recorrida, a 
qual aqui se deixa transcrita na sua parte mais impressiva.
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[…] Em execução de julgado, impende sobre a administração o 
dever de executar as sentenças anulatórias proferidas pelos tribunais 
administrativos, reconstituindo a situação que existiria se o acto anu-
lado não tivesse sido praticado – n.º 1 do art. 173 do CPTA (aplicável 
à presente execução face ao disposto no art. 5°, n.º 4 da Lei 15/2002, 
de 22.02 e art. 146 do CPPT.).

Tal preceito é postulado do disposto no art. 205, n.º 2 da CRP, nos 
termos do qual as decisões dos Tribunais são obrigatórias para todas 
as entidades públicas e privadas e prevalece sobre as de quaisquer 
outras autoridades.

Na mesma linha prescreve o art. 100.º da LGT que a Administração 
tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial im-
pugnação judicial à imediata e plena reconstituição da legalidade do 
acto ou situação objecto do litígio.

[…] Assim sendo e no caso dos autos, a reintegração passa neces-
sariamente pela restituição do imposto pago e respectivo pagamento 
de juros.

Entende a Fazenda Pública que com a nova liquidação deu cumpri-
mento ao julgado, mas sem razão.

Como se deixou dito, tendo a liquidação em causa sido anulada tudo 
se passa como se ela não tivesse existido, ou seja, o acto de liquidação 
não tivesse sido praticado e, consequentemente, haverá que devolver 
o imposto pago, pois só assim se reconstituirá a ordem jurídica. Foi 
isso que decretou a sentença e em execução dela o que a administração 
teria de fazer.

Pelo que, o novo acto de liquidação não executa o decidido pela 
sentença.

Acresce que, mesmo em sede de renovação de actos, nas hipótese 
em que ela é possível, e sempre com respeito pelos limites ditados pela 
autoridade de caso julgado, “a renovação não constitui um acto de exe-
cução do julgado anulatório, mas quando existir, simples coincidência 
factual dele”.  - Cf. ac. do STA, 2ª secção, de 06.26.2002, in rec. 0502/02. 
Como também ali se diz, para se poder falar de renovação de acto 
tributário, o mesmo teria de ser praticado de forma independente em 
relação ao julgado, como teria de ser notificado como se do primeiro 
acto de definir da situação tributária se tratasse.

Não foi isto que se passou, a Administração praticou novo acto na 
perspectiva, embora errada, de dar execução à sentença.

Por outro lado, a sentença decretou a anulação da liquidação por 
considerar que a mesma estava ferida de inconstitucionalidade, porque 
violadora do art. 90 do Tratado de Amesterdão e art. 8.°, 2 da Consti-
tuição da Republica Portuguesa.

A ilegalidade que se entendeu existir abrange todo o conteúdo do 
acto de liquidação, não restringindo o âmbito dos efeitos anulatório 
decretados. Tanto assim que, e necessariamente, reconheceu o direito 
da impugnante a juros indemnizatórios, desde a data do pagamento e 
até emissão da respectiva nota de crédito. Ora, face à autoridade de 
caso julgado que goza a sentença, não pode a Administração dividir o 
acto que a sentença anulou totalmente.

Também por este prisma a correcta execução da sentença passa pela 
restituição de tudo o que a impugnante pagou e respectivos juros.

O argumento de que nenhum veículo que seja portador de matrícula 
nacional pode circular em Portugal sem pagar o imposto automóvel, 
também não pode proceder.

A sua previsão surge como princípio de cautela para cobrança dos 
compromissos fiscais e é alheio aos processos em questão onde apenas 
está em causa à relação jurídica fiscal.

O novo acto de liquidação praticado pelo Director da Alfândega de 
Braga é desconforme com a sentença, impondo -se por isso a declaração 
da sua nulidade.

Como se vê, a Administração Fiscal, além de ter desconsiderado o 
decidido na sentença exequenda, agiu ainda sem base legal, quando, fora 
do âmbito de execução do julgado, se apoiou no artigo 95.º do Tratado 
da União Europeia (actual art. 90.º) para ancorar a nova liquidação de 
IA – já que, evidentemente, não pode uma tal disposição comunitária 
configurar -se como norma de suporte, fundamento ou de incidência de 
alguma liquidação tributária – cf. neste sentido o já citado acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 17 -1 -2007, proferido 
no recurso n.º 1042/06; e ainda o acórdão também desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 11 -10 -2006, proferido no recurso 
n.º 1121/05.

A talhe de foice trazemos aqui, por fim, as judiciosas palavras a 
idêntico propósito botadas na declaração ao acórdão desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 5 -4 -2006, proferido no recurso 
n.º 1281/05: «(…) tendo o novo acto sido praticado em execução do jul-
gado, como pretende a A.T., todavia ele é nulo por inexistência de quadro 
legal que o suporte, não tendo, pois, sido expurgado o vício -violação 
de lei que determinou a anulação do primeiro acto de liquidação; de 
contrário, isto é, na hipótese de legalidade do novo acto, a actuação 
compensatória da Administração seria correcta».

Estamos, deste modo, a concluir – e em resposta ao thema decidendum 
– que não tem suporte legal a liquidação de imposto automóvel operada 
pela Administração Fiscal na sequência da sentença exequenda, que, no 
presente caso, anulou a liquidação primeiramente efectuada em relação 
à mesma situação tributária.

E, por conseguinte, deve ser corroborada a sentença recorrida que 
decidiu nesta conformidade.

2.4 De todo exposto, podemos extrair, entre outras, as seguintes 
proposições, que se alinham em súmula.

I. O novo acto de liquidação, praticado em execução de julgado 
anulatório, por vício de violação de lei, do primeiro acto de liquidação, 
é nulo, se não tiver um diferente quadro legal que o suporte.

II. Quando a liquidação inicial de IA tenha sido julgada ilegal e anu-
lada, «porque baseada numa norma, a do n.º 7 do art.º 1.º do DL 40/93, de 
18.02, que contém um segmento, a tabela ali incluída, inconstitucional, 
porque violador do art.º 90.º do Tratado de Amesterdão e do art.º 8.º, 2, 
da Constituição Portuguesa», o novo acto de liquidação de IA, que tenha 
«por base a aplicação directa do art. 95.º do Tratado da União Europeia 
(actual art. 90.º)», é nulo – desde logo, porque «a aplicação directa» do 
Direito Comunitário não é, no actual sistema fiscal português, norma 
de incidência tributária.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-
-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria 
em 15 %.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Graduação de créditos reclamados na execução fiscal. Cré-
ditos emergentes de retribuições em atraso. Privilégio 
imobiliário geral. Hipoteca.

Sumário:

Os créditos, anteriores a Março de 2004, emergentes do in-
cumprimento de contrato de trabalho — remunerações em 
atraso — gozam apenas de privilégio imobiliário geral, não 
preferindo, na graduação a efectuar no respectivo apenso 
à execução fiscal, aos garantidos por hipoteca.

Processo n.º 1158/06 -30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorridos: Gomes e Raposo — Sociedade de Construções, L.da e 

Fazenda Pública e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, com sede 

em Lisboa, recorre da sentença de 26 de Julho de 2006 da Mmª. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que verificou e graduou 
os créditos reclamados por apenso a execução fiscal instaurada contra 
GOMES & RAPOSO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., 
com sede em Casal de Cambra, Belas.

Formula as seguintes conclusões:

«I
Não se aplica à situação dos presentes autos o disposto no artigo 377°, 

n° 1 alínea b) do CT.
II

Na situação dos presentes autos, aplica -se aos créditos da ora recor-
rente o disposto nos artigos 686° n° 1 e 749º, ambos, do C. Civil.

III
As hipotecas registadas a favor da ora recorrente incidentes sobre as 

identificados fracções autónomas “C” e “E” do prédio 00019, conferem-
-lhe o direito de os seus créditos serem graduados em primeiro lugar 
pelo produto da venda dos mesmos, por força do artigo 686° n° 1 do 
C. Civil.

V
Os créditos correspondentes a salários e indemnizações por despe-

dimento de trabalhadores da empresa falida devem ser graduados em 
segundo lugar.

VI
Os créditos salariais, face ao disposto no artigo no artigo 12° n° 1 

alínea b), não beneficiam de privilégio imobiliário especial, diferente-

mente, por força de tal preceito legal, é -lhes, apenas, atribuído o gozo 
de privilégio imobiliário geral.

VII
Os privilégios imobiliários são sempre especiais, nos termos do 

artigo 735º n° 3 do C. Civil.
VIII

Na sentença recorrida foram violadas, entre outras, as disposições 
contidas nos artigos 686° n° 1, 735° n° 3 e 749º, todos, do C. Civil e 
12° n° 1 alínea b) do Dec. -Lei 17/86, de 14/06.

IX
Deve ser revogada a douta sentença recorrida e substituída por outra 

que gradue em primeiro lugar os créditos da Caixa Económica Montepio 
Geral e os créditos do trabalhador em segundo lugar para pagamento 
pelo produto da venda das fracções sobre que incidem as hipotecas a 
favor da ora recorrente.

Termos em que,
Deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, ser 

revogada a sentença recorrida e substituída por outra que, relativamente 
ao produto da venda dos imóveis sobre que incidem as hipotecas a favor 
da ora recorrente, gradue os créditos da Caixa Económica Montepio 
Geral em primeiro lugar, por força das hipotecas de que é beneficiária, 
e os créditos do trabalhador Michael Alexandre Benevides, por salários 
não pagos, em segundo lugar (…)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que «o presente recurso merece provimento devendo a sentença 
recorrida ser revogada e substituída por acórdão que gradue os créditos 
no termos sugeridos pela recorrente», pois «os privilégios imobiliários 
gerais de que gozam os créditos dos trabalhadores, previstos no art. 12 
da Lei dos Salários em Atraso (Lei 17/86) não preferem sobre o crédito 
de terceiro garantido por hipoteca, mesmo depois da entrada em vigor 
da Lei 96/01, de 20 de Agosto».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2.1. A sentença impugnada admitiu e graduou créditos para serem 

pagos pelo produto da venda de vários bens em execução fiscal.
No presente recurso jurisdicional só é questionada a graduação relativa 

à venda das fracções autónomas designadas pelas letras “C” e “E”, a que 
correspondem, respectivamente, os 1º e 2° andares esquerdos do prédio 
urbano em regime de propriedade horizontal sito na Rua da Covilhã, 
n°s. 18 e 18 -A, Casal de Cambra, inscrito na matriz predial de Belas 
sob o artigo 10449.

Os créditos, atinentemente a este conjunto de bens, foram assim 
graduados:

1°  - o reclamado por Miguel Alexandre Benevides e respectivos 
juros;

2°  - o reclamado por caixa Económica Montepio Geral, com juros 
limitados ao período de três anos.

3°  - o exequendo de IRC relativo a 1999 e respectivos juros.
A recorrente pretende que o seu crédito, garantido por hipoteca, 

deve ser graduado antes do de Michael Alexandre Benevides, o qual, 
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correspondendo «a salários e indemnizações por despedimento», não 
goza de privilégio imobiliário especial, mas só geral.

2.2. O crédito reclamado por Michael Alexandre Benevides foi ad-
mitido como estando «titulado por sentença de fls. 192 e ss., pelo valor 
de € 10 449,86, acrescido de juros à taxa legal desde o último dia de 
Outubro de 2003». De acordo com essa sentença de fls. 192 e segs., 
o crédito advém do incumprimento, em tempo oportuno, por parte da 
entidade patronal do reclamante, do contrato de trabalho entre ambos. 
Não se trata, pois, diferentemente do que consta da conclusão V das 
alegações de recurso, de crédito emergente de «indemnizações por 
despedimento», mas de crédito resultante de retribuições não pagas em 
devido tempo, ou seja, salários em atraso.

Este crédito goza do privilégio creditório imobiliário geral atribuído 
pelo artigo 12º nº 2 alínea b) da lei nº 17/86, de 14 de Junho. Aliás, é 
esta a norma legal que aponta a sentença recorrida.

Ora, só os privilégios imobiliários especiais preferem à hipoteca, ainda 
anterior. É o que resulta do disposto no artigo 751º do Código Civil, 
conjugado com o artigo 735º nº 3 do mesmo diploma. Não tratando o 
Código Civil de outros privilégios imobiliários que não os especiais, 
só a eles se refere a disposição do artigo 751º. Para os gerais, rege a 
disciplina do artigo 749º do mesmo diploma: eles não valem «contra 
terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas 
pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente».

E, deste modo, o crédito reclamado por Michael Alexandre Benevi-
des, não gozando senão de privilégio imobiliário geral, não prefere ao 
reclamado pela recorrente, que beneficia da hipoteca.

Aliás, assim mesmo parece ter entendido a sentença recorrida, ao 
afirmar que o crédito da ora recorrente, gozando do já aludido privilégio 
imobiliário geral, tem «preferência sobre os demais credores que não 
gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo». Não obstante, 
por aparente lapso, acabou por graduar o crédito que goza de privilégio 
imobiliário geral antes do que está garantido por hipoteca.

Acrescente -se, por último, que, como notam a recorrente e o Exmº. 
Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, não há que considerar 
o disposto no artigo 377º nº 1 do Código do Trabalho. Esta norma, por 
força do disposto nos artigos 3º e 21º nº 2 alínea e) da lei nº 99/2003, 
de 29 de Julho, só entrou em vigor em 28 de Agosto de 2004, enquanto 
que o mais recente dos créditos reclamados data de 29 de Março de 
2004, como consta da sentença de fls. 192 a 195, que serve de título 
exequível.

Procedem, pelo exposto, os fundamentos do recurso resumidos nas 
conclusões das respectivas alegações.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, 
no segmento em que o foi, graduando do modo seguinte os créditos a 
pagar pelo produto da venda das fracções autónomas designadas pelas 
letras “C” e “E”, a que correspondem, respectivamente, os 1º e 2° andares 
esquerdos do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito 
na Rua da Covilhã, n°s. 18 e 18 -A, Casal de Cambra, inscrito na matriz 
predial de Belas sob o artigo 10449:

1°  - o reclamado por caixa Económica Montepio Geral, com juros 
limitados ao período de três anos.

2°  - o reclamado por Michael Alexandre Benevides e respectivos 
juros;

3°  - o exequendo de IRC relativo a 1999 e respectivos juros.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Março de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — Pimenta 

do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 7 de Março de 2007.

Assunto:

Sociedades de gestão e investimento imobiliário. Benefícios 
fiscais. Artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 291/85.

Sumário:

 I — Os benefícios fiscais previstos no artigo 15.º do regime 
jurídico das sociedades de gestão e investimento imo-
biliário são atribuídos de forma automática a estas 
sociedades no momento da sua constituição.

 II — No caso de incumprimento dos deveres que são pres-
suposto da atribuição dos ditos benefícios, estes são 
retirados à SGII da mesma forma, ope legis.

Processo n.º 1204/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Planasa — Sociedade Imobiliária, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo – Sul que revogou a sentença do Tribunal Tributário de 
1.ª Instância de Lisboa que, por sua vez, havia julgado improcedente a 
impugnação judicial deduzida por Planasa – Sociedade Imobiliária, S.A., 
contra liquidação adicional de IRC relativo ao exercício de 1989.

Fundamentou -se a decisão recorrida em que “o benefício de redu-
ção da taxa de IRC atribuído às Sociedades de Gestão e Investimento 
Imobiliário, ao abrigo do artigo 15.º, n.º 1, alínea c), do Decreto -Lei 
n.º 291/85, de 24 de Julho, aplicável nos termos da alínea e), do n.º 1, 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, e das tabelas 
de conversão anexas ao Estatuto dos Benefícios Fiscais”, deveria “ser 
considerado” uma vez que, apesar de ter violado o regime das SGII, 
“a impugnante não perdeu automaticamente o direito a tais benefícios 
(…) dado que, da legislação aplicável, não consta qualquer norma que 
preveja tal sanção para os exercícios em questão”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
a) Está provado nos autos que a PLANASA, SA, nos exercícios 

de 1989 e 1990, e enquanto entidade autorizada para funcionar como 
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SGII, ao abrigo do DL 291/85, de 24/7, com a redacção de DL 237/87, 
de 12/6), procedeu à venda de fracções que integravam imóveis da 
sua propriedade e constituintes do seu património, mas não afectos a 
arrendamento, no exercício, portanto, de actividade que se encontrava 
fora do seu objecto social;

b) A empresa foi objecto, relativamente ao exercício de 1989, de 
correcções efectuadas à matéria colectável e liquidação adicional tendo 
impugnado a decisão apenas quanto à desconsideração, quanto aos 
referidos ganhos, do benefício de redução de taxa de IRC atribuído às 
sociedades de gestão e investimento imobiliário, ao abrigo do artigo 15°. 
n° 1. al. c), do D.L. 291/85 e arts. 2°. n° 1. al. c), e 26° do DL 215/89. 
de 11/7, e das tabelas de conversão anexas ao EBF;

c) A sentença do tribunal de 1ª instância decidiu acertadamente quando 
considerou a impugnação improcedente, atendendo a que, em 1989, as 
SGII, tinham, por imperativo legal, como objecto principal (essencial) 
o arrendamento de imóveis e prestação de serviços conexos, apenas 
podendo constituir objecto acessório, da sua actividade de SGII, a 
venda desses imóveis e não de outros (não destinados ou afectos a 
arrendamento);

d) Na verdade, a impugnante, e ora recorrida, não poderia usufruir 
da redução de taxa de IRC, relativamente aos ganhos obtidos com a 
alienação de património não afecto a arrendamento;

e) Tal resultado não se confunde com os aspectos, mais tarde regula-
mentados pelo Decreto -Lei n° 135/91. da caducidade, revogação de acto 
de concessão de estatuto de SGII ou perda sancionatória de benefícios 
fiscais, e é totalmente consentânea com os princípios doutrinários re-
lativos aos benefícios fiscais consagrados no EBF, vigente desde 1 de 
Janeiro de 1989, e mesmo com os princípios gerais aplicáveis aos bene-
fícios fiscais doutrinariamente aceites antes da aprovação do EBF;

f) Violadora da ordem jurídica, incluindo de princípios constitucional-
mente consagrados  - designadamente, da legalidade fiscal, da igualdade 
fiscal e económica, da proporcionalidade, da justiça e da capacidade 
contributiva  - seria uma interpretação jurídica que admitisse que uma 
sociedade que se dedicou à compra e venda, com lucro, de imóveis 
não afectos à sua actividade específica de SGII, pudesse usufruir, na 
tributação desses ganhos, de uma taxa reduzida de IRC prevista para 
os ganhos obtidos com determinado objecto social, estritamente fixado 
na lei, para entidades designadas como SGII e autorizadas caso a caso, 
sendo certo que esse benefício foi atribuído, exclusivamente, atendendo 
à finalidade em vista do qual foi criada a SGII, para incentivo da acti-
vidade de arrendamento de imóveis.

g) Ao não decidir assim, o TCAS fez uma errada aplicação de diversas 
normas legais, citadas ao longo destas alegações, designadamente, dos 
Decretos Leis n°s 291/85, de 24 de Julho e 237/87, de 12 de Junho, 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n° 215/89 de 
11 de Julho; Decreto -Lei n° 135/91, de 4 de Abril, assim como as normas 
constitucionais relativas a legalidade fiscal, capacidade contributiva, 
benefícios fiscais e equilibrada concorrência entre as empresas.

Assim, deve o Douto Acórdão recorrido ser revogado e substituído 
por decisão que considere que a impugnação improcede, confirmando -se 
a legalidade da liquidação.

Por sua vez, contra -alegou a recorrida:
a) O Ilustre Representante da Fazenda Pública não se conformando 

com o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, 

no qual julga ser de anular a liquidação adicional impugnada na parte 
em que desconsiderou o beneficio de redução de taxa de IRC de que 
beneficiam as sociedades de gestão e investimento imobiliário, ao abrigo 
do artigo 15.°, n.° 1, al. c) do DL 291/85 e arts. 2, n.° 1, al. c) e 26.° 
do DL 215/89, de 11/7 e das tabelas de conversão anexas ao EBF, veio 
interpor recurso no qual pugna pela sua revogação e substituição por 
decisão que confirme a legalidade das correcções da Administração 
Tributária e respectiva liquidação adicional de IRC;

b) Invoca o Ilustre Representante da Fazenda Pública que os rendi-
mentos obtidos pelas SGII provenientes de actos não compreendidos no 
seu objecto social não podem usufruir dos benefícios fiscais, designada-
mente, da redução da taxa de IRC, previstos no artigo 15.°, n.° 1, al. c) 
do DL 291/85 porquanto aqueles apenas aproveitam aos rendimentos 
obtidos na prossecução de actividades enquadradas no seu estatuto;

c) Salvo o devido respeito, não assiste razão ao Ilustre Representante 
da Fazenda Pública neste seu entendimento porquanto, por um lado, os 
benefícios fiscais constantes do artigo 15.°, n.° 1, al. c) do DL 291/85 
são atribuídos à recorrida, enquanto detentora do estatuto de SGII, e 
não à sua actividade, pelo que, os rendimentos obtidos com referência 
a actos não compreendidos no seu objecto social não podem deixar de 
aproveitar dos referidos benefícios;

d) Por outro lado, a lei, à data da prática dos factos, não previa qual-
quer revogação, caducidade ou perda do estatuto de SGII nem dos 
referidos benefícios quanto aos rendimentos obtidos pela sociedade 
noutra actividade que não aquela para a qual foi constituída, pelo que o 
entendimento pugnado pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública 
enferma de manifesto sustento legal;

e) Para além dos vícios acima invocados, a interpretação sufragada 
pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública de que aos rendimentos 
derivados de actos não compreendidos no âmbito da actividade normal 
da SGII não se aplica o referido benefício, viola ainda o próprio regime 
dos Benefícios Fiscais na medida em que não respeita os mecanismos 
nele previstos com vista à revogação e caducidade dos benefícios fiscais;

f) Com efeito, não se tendo verificado nenhuma das condições para os 
benefícios em questão caducarem, e tendo a recorrida sido constituída 
mediante autorização ministerial, a revogação do estatuto de SGII pondo 
cobro à isenção concedida caberá ao Ministro das Finanças através de 
novo despacho, e não a um acto tributário de liquidação;

g) Por último, conclui a recorrida que não se vislumbrando no quadro 
normativo em vigor à data dos factos, qualquer sanção para o incum-
primento do estatuto das SGIIs, a desconsideração do beneficio de 
redução de 50 % da taxa de IRC conferido pelo artigo 15.°, n.° 1, al. c) 
do DL 291/85 de 24 de Julho, aplicável nos termos da alínea e) do n.° 1 
do artigo 2.° do DL 215/89 de 1 de Julho e das Tabelas de Conversão 
anexas ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, contende com o previsto para 
a criação de impostos disciplinada na Lei Fundamental nos normativos 
da CRP contidos na al. i) do n.° 1 do artigo 168.° na sua concatenação 
com o artigo 106.°, nº.s 2 e 3 da CRP.

h) Pelo que, em face do acima exposto o acto tributário de liquidação 
não pode deixar de ser anulado.

Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Venerando 
Tribunal suprirá, deve o presente recurso ser julgado improcedente, 
mantendo -se, em consequência, o douto Acórdão recorrido e anulando-
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-se a liquidação adicional de IRC em causa, assim se cumprindo com 
o DIREITO e a JUSTIÇA.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso, já que “a venda das fracções autónomas 
(não previamente arrendadas) (…) inscreve -se na (…) actividade aces-
sória legalmente autorizada” da SGII recorrida, sendo -lhe “inaplicável o 
regime do DL n.º 135/91, 4 Abril (designadamente quanto a revogação 
da autorização para constituição das SGCII e perda de benefícios fiscais) 
porquanto o diploma apenas produziu efeitos desde 2.01.1991, não 
abrangendo factos com eficácia revogatória ou derrogatória verificados 
em 1989 (arts. 9º e 17º)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1. Por escritura pública outorgada em 28.1.1988, com menção da 

respectiva autorização ministerial, foi constituída a ora Ite/Planasa, com 
o estatuto de sociedade de gestão e investimento imobiliário (SGII), o 
qual manteve até à renúncia decidida por deliberação da Assembleia 
Geral de 6.7.1992, formalizada em escritura pública de alteração parcial 
de contrato social, outorgada em 19.11.1992, em que, além do mais, foi 
declarado que a sociedade passava a adoptar a denominação de Planasa 
 - Sociedade Imobiliária, S.A.

2. A Ite/SGII, no ano de 1989, dispunha de património imobiliário 
próprio afecto a arrendamento na proporção de 63 % e na de 37 % a 
outros fins.

3. No mesmo ano de 1989, os proveitos gerados pelo património da 
Ite/SGII afecto a arrendamento, habitacional e comercial, no montante 
de 107.753 contos, representaram 11 % do total dos seus proveitos 
nesse exercício, sendo 7.025 contos (6,5 %) respeitantes a rendas ha-
bitacionais.

4. Ainda no ano de 1989, a Ite/SGII possuía, em relação à totalidade 
do património imobiliário, 8 % do seu valor afecto a arrendamento 
habitacional e 55 % adstrito a arrendamento comercial.

5. Aquando da constituição da Ite como SGII, em Janeiro de 1988, 
para realização da sua percentagem no capital social, pela Portugália 
 - Administração de Patrimónios, S.A. (sucessora da Companhia Pro-
dutora de Malte e Cerveja Portugália, SA.) foi entregue o “Edifício 
Planasa”, sito na Av. Almirante Reis, 107  - Lisboa, com o valor atribuído 
de 316.000 contos.

6. Ao longo do ano de 1989, encontrando -se, ainda, em fase de traba-
lhos de demolição e remodelação da estrutura do edifício identificado 
em 5., a Ite/SGII, do mesmo, havia arrendado 13 fracções destinadas a 
lojas, vendido 21 fracções de lojas e 38 de escritórios e dispondo para 
venda de 7 para lojas e 2 para escritórios.

7. Nos respectivos contratos de promessa, os preços totais acordados 
para venda dos escritórios, lojas e lugares de estacionamento disponí-
veis no edifício, depois de remodelado, indicado em 5. e 6., foram de 
1.244.254 contos, para o ano de 1989, enquanto as rendas contratadas, 
mensalmente, ascendiam ao total de 1.469 contos.

8. Durante o ano de 1989, a Ite/SGII vendeu duas fracções arrenda-
das do prédio situado na Rua Damasceno Monteiro, n°92  - Lisboa, aos 
próprios arrendatários pelo preço total de 6.300 contos.

9. Ainda durante o ano de 1989, a Ite/SGII submeteu ao regime de 
propriedade horizontal um imóvel, que prometera comprar, constituído 

por seis fracções, com destino a habitação própria e comércio, sito na 
Rua Pereira e Sousa, 3 a 3 -C, em Lisboa.

10. Em 28.3.1990, a Ite/SGII comprou o imóvel identificado em 9., 
pelo preço de 100.000 contos e procedeu à venda, a partir dessa data, das 
suas seis fracções, pelo montante total de 140.650 contos, que registou 
na contabilidade respeitante ao exercício de 1990.

11. Em 1989, o capital social e reservas da Ite/SGII atingiu 1.719.375 
contos.

12. Com base em relatório da Inspecção Geral de Finanças, datado de 
22.11.1991, reproduzido a fls.31/38 e 146/153, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido, os serviços competentes da AF elaboraram 
mapa de apuramento mod.DC -22, respeitante ao exercício de 1989, em 
que procederam a correcções dos valores declarados pela Ite/SGII na 
competente declaração de IRC do ano de 1989, a saber:

 - custos não especificados anteriormente, como a verba de 
219.784.156$00 referente a ganhos indevidamente considerados mais-
-valias;

 - e a verba de 2.941.883$00, referente a parcela de reintegrações 
resultante de reavaliação não apoiada e sem suporte legal.

13. Em função das correcções referidas em 12., foi apurado o lucro 
tributável corrigido, para o exercício de 1989, de 174.704.459$00, 
resultante da diferença entre o total das correcções (222.726.039$00) e 
o prejuízo fiscal declarado pela Ite/SGH (48.021.580$00).

14. A partir do lucro tributável apurado, a AF procedeu, com data de 
4.10.93, à liquidação adicional de IRC, respeitante ao exercício de 1989, 
no montante de 70.143.841$00, sendo relativa a imposto a importância 
de 52.936.495$00 e a derrama a quantia de 6.376.713$00.

15. Notificada desta liquidação e das aludidas correcções, na medida 
em que não as entendeu devidamente fundamentadas, a Ite, nos termos 
do art.22° do C.P.T., requereu a passagem de “certidão completa da 
fundamentação”, a qual lhe foi entregue, com remessa por correio e 
registo datado de 30.8.1995.

16. Com relação ao “Edifício Planasa” consta do relatório da IGF, 
referido em 12., o seguinte: “Segundo informação do administrador-
-delegado, a empresa conheceu com alguma antecedência o sentido 
do DL. 2/90 (...).

Assim, procurou em 1989 vender parte do seu património imobiliário 
com o objectivo de gerar cash -flows suficientes para promover no futuro 
a construção de imóveis destinados a arrendamento para habitação”.

FACTOS NÃO PROVADOS
Para a decisão da causa, sem prejuízo de conclusões ou alegações de 

direito produzidas na p. i., nada mais se provou.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se, na liquidação adicional de IRC 

relativa ao exercício de 1989, a Administração Tributária deveria ter 
reduzido em 50 % a taxa de imposto, uma vez que a impugnante é uma 
sociedade de gestão e investimento imobiliário.

O Decreto -Lei n.º 291/85, de 24 de Julho, “dentro da preocupação de 
ajudar a solucionar os problemas que o sector imobiliário atravessa”, veio 
regular “a criação de sociedades de gestão e investimento imobiliário 
(SGII), de modo a obter -se um novo instrumento legal de dinamização 
daquele mercado”, tendo estas sociedades “como objecto essencial o 
arrendamento de imóveis por si construídos ou adquiridos”.
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“Conferindo -lhes a natureza de instituições parabancárias e con-
dicionando -se a sua constituição a autorização do Ministro das Finanças 
e do Plano, tendo em vista a contribuição que as SGII venham a dar ao 
fomento do investimento imobiliário e desenvolvimento económico, 
considerou -se que as novas sociedades deveriam ficar sujeitas a regras 
específicas que as tornassem particularmente sólidas e merecedoras da 
confiança do público”.

Cfr. o preâmbulo do dito diploma.
Neste sentido, aquele Decreto -Lei não só fornece uma noção e deli-

mita o objecto das SGII – artigo 1.º  -, como determina a forma, capital 
social e outros requisitos destas sociedades – artigo 2.º  -, além de prever 
o seu processo de constituição – artigo 3.º  - e composição patrimonial 
– artigo 5.º.

Por outro lado, o diploma restringe a actividade das SGII em alguns 
domínios – dito artigo 5.º (gestão da sociedade) e artigos 6.º, 7.º, 8.º, 
9.º, 10.º e 14.º  - e determina algumas obrigações relativas à prestação 
de contas – artigos 11.º e 13.º  -, ficando as SGII sujeitas à fiscalização 
do Banco de Portugal.

Em contrapartida, atentos os objectivos apresentados no preâmbulo, 
o artigo 15.º deste diploma atribui a estas sociedades vários benefícios 
fiscais.

Cerca de dois anos após a sua criação, o regime jurídico das SGII 
foi alterado pelo Decreto -Lei n.º 237/87, de 12 de Junho, já que eram 
notórias “algumas limitações à respectiva actividade que [o legislador 
considerou] útil ultrapassar.

Assim, [foi] eliminada a qualificação das SGII como entidades pa-
rabancárias e alargado o âmbito da sua actividade. Retir[ou] -se, conse-
quentemente, o Banco de Portugal do processo conducente à autorização 
destas sociedades, bem como à sua fiscalização, função esta que [foi] 
assumida pela Inspecção -Geral de Finanças.

A constituição das SGII mant[eve -se], todavia, sujeita a autorização 
do Ministro das Finanças, o que se justifica pela existência de um regime 
legal específico, bem como pela necessidade de as SGII aparecerem 
como instituições particularmente sólidas e credíveis.

Por outro lado, introduz[iu] -se a possibilidade das SGII estabelecerem 
contratos de arrendamento que prevejam a opção de compra por parte 
dos inquilinos e estabelece[ram] -se novas normas quanto à avaliação 
do respectivo património imobiliário”.

Quanto aos benefícios fiscais, o preâmbulo deste segundo diploma, 
que se vem citando, termina com a afirmação de que os ditos benefí-
cios “continuam a ser os estipulados pelo artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 291/85, de 24 de Julho, e pelo Decreto -Lei n.º 211 -A/86, de 31 de 
Junho”.

Assim, no ponto, estatuía o regime das SGII à data da constituição 
da impugnante, ora recorrida:

Artigo 1.º
(Objecto)

1 – As sociedades de gestão e investimento imobiliário, abreviada-
mente designadas por SGII, têm por objecto principal o arrendamento 
de imóveis próprios, por elas adquiridos ou construídos, e a prestação 
de serviços conexos.

2 – Constitui actividade acessória das SGII a venda dos imóveis 
mencionados no número anterior.

Artigo 5.º
(Composição patrimonial e gestão)

O valor do património não directamente afecto ao objecto das SGII, 
conforme o n.º 1 do artigo 1.º, não poderá exceder 15 % da soma do 
capital social realizado e reservas.

Artigo 15.º
(Benefícios fiscais)

Redacção do Decreto -Lei n.º 291/85, de 24 de Julho
1 – As SGII que se venham a constituir, nos termos do presente 

diploma, no prazo de 5 anos a contar da data da sua entrada em vigor, 
e, bem assim, os respectivos sócios poderão beneficiar dos seguintes 
incentivos fiscais:

(…)
c) Redução de 50 % da taxa de contribuição industrial para as SGII;
(…)
2 – Os incentivos fiscais estabelecidos neste artigo são concedidos 

por um período de 20, 19, 18, 11 e 10 anos, consoante as sociedades 
beneficiárias se venham a constituir, respectivamente, no 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 
ou 5.º anos a partir da data da entrada em vigor deste diploma.

Ora, a impugnante foi constituída, “nos termos do presente diploma”, 
em 28 de Janeiro de 1988, depois de devidamente autorizada por portaria 
do Ministro das Finanças – a fls. 82 dos autos  -, e até 19 de Novembro 
de 1992 gozou do estatuto de sociedade de gestão e investimento imo-
biliário – cfr. ponto 1 do probatório.

Pelo que, nos termos daquele artigo 15.º, aproveitaria dos benefícios 
fiscais se tal constituição ocorresse no prazo de 5 anos a contar da entrada 
em vigor do Decreto -Lei n.º 291/85.

O que se verificou, já que, quanto a esta última questão, dispunha o 
artigo 2.º da Lei n.º 6/83, de 29 de Julho, que “o diploma entra em vigor 
no dia nele fixado ou, na falta de fixação, no continente no quinto dia 
após a publicação (…)” – n.º 1  -, sendo que “o dia da publicação do 
diploma não se conta” – n.º 2.

Consequentemente, a impugnante tinha direito aos benefícios fis-
cais previstos no estatuto das SGII, designadamente ao previsto na 
alínea c) do dito artigo 15.º: redução de 50 % da taxa de contribuição 
industrial.

Direito que integrou a sua esfera jurídica no momento da sua consti-
tuição, em 28 de Janeiro de 1988, pois a atribuição dos benefícios fiscais 
previstos no estatuto das SGII é automática: desde que as sociedades 
fossem constituídas no predito prazo de 5 anos, os benefícios eram -lhes 
concedidos directa e imediatamente.

Como resulta literalmente daquele artigo 15.º, o legislador não fez 
depender a concessão dos benefícios fiscais de qualquer reconhecimento, 
o que bem se compreende, desde logo atento o especial regime das 
SGII: nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do seu regime, a constituição das 
SGIIs estava dependente “de autorização do Ministro das Finanças, a 
conceder mediante portaria”.
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Ou seja, o processo de constituição de uma SGII tinha vários momen-
tos, sendo que o primeiro era a autorização do Ministro das Finanças e, só 
com esta previamente assente, poderia depois proceder -se à constituição 
da sociedade que, quando surgia no mundo jurídico, recebia, por via 
automática, os ditos benefícios fiscais.

Assim, como a impugnante foi constituída no 3.º ano a partir da 
entrada em vigor do Decreto -Lei, os benefícios foram -lhe concedidas 
pelo período de 18 anos – artigo 15.º, n.º2.

Entretanto, o Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de Novembro, aprovou 
o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e 
aboliu, a partir da data da entrada em vigor deste código – 1 de Janeiro 
de 1989  -, relativamente aos sujeitos passivos de IRC, entre outros, a 
contribuição industrial – artigos 1.º, 2.º e 3.º deste último diploma.

Também em 1 de Janeiro de 1989, ano a que respeita a liquidação 
impugnada, entrou em vigor, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, o Estatuto dos Benefícios Fiscais.

E o n.º 1 do artigo 2.º deste Decreto -Lei estatui que, “são mantidos 
nos termos em que foram concedidos, com as necessárias adaptações, os 
benefícios fiscais cujo direito tenha sido adquirido até 31 de Dezembro 
de 1998 (…), sendo de observar o seguinte:

(…)
e) os benefícios fiscais não compreendidos nas alíneas anteriores, 

[como o dos autos,] são substituídos por benefícios fiscais equivalentes 
mediante a aplicação de tabelas de conversão anexas ao Estatuto dos 
Benefícios Fiscais e que dele fazem parte integrante.”

Cfr. Tabela A, anexa ao EBF, e respectivas normas de aplicação, 
que regulam os coeficientes de conversão dos benefícios fiscais na sua 
transição para o IRC.

A SGII tinha, assim, direito ao incentivo fiscal  - “redução de 50 % 
da taxa da contribuição industrial”, no ponto, do IRC  -, mas importa, 
ainda, precisar o seu âmbito.

Nos termos expostos, este benefício fiscal é de atribuição automática. 
Contudo, a Fazenda recorrente alega que, como a recorrida vendeu 
fracções que não estavam arrendadas, não poderia usufruir daquele be-
nefício, pois este não se aplica aos rendimentos obtidos com a alienação 
de património não afecto a arrendamento – cfr. conclusões a), c) e d)  -, 
já que esta actividade está fora do objecto social da SGII.

Mas, de per si, tal argumentação não colhe.
Com efeito, o artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 237/87 admite expressa-

mente que as sociedades de gestão e investimento imobiliário possam 
ter “património não directamente afecto ao objecto das SGII, conforme 
o n.º 1 do artigo 1.º”, desde que o valor deste património não exceda 
“15 % da soma do capital social realizado e reservas”.

Ou seja, cumprido que esteja este requisito, uma SGII pode alienar 
património não afecto a arrendamento sem qualquer consequência.

Mutatis mutandis, se tal património exceder os ditos 15 %, é violada a 
norma que regula a “composição patrimonial e gestão” destas sociedades, 
uma parte não despicienda do regime jurídico das SGII já que esta norma 
impõe que estas sociedades dediquem pelo menos 85 % do valor do seu 
património ao arrendamento e à prestação de serviços conexos, sendo 
que, à época, o mercado de arrendamento se encontrava fragilizado. O 

que se compreende já que este regime tinha em vista a dinamização do 
mercado imobiliário, maxime “o arrendamento de imóveis (…) cons-
truídos ou adquiridos” pelas SGII.

Ora, o dever imposto neste artigo 5.º, que se consubstancia numa 
restrição à actividade das SGII, tem como contrapartida a concessão 
dos benefícios fiscais previstos no artigo 15.º, pois que o legislador 
pretendeu compensar com estes, designadamente com a dita redução 
em 50 % da taxa de imposto, aquela limitação que impôs.

Pelo que da mesma forma que tais benefícios são atribuídos ope legis, 
no momento da constituição da sociedade (após autorização do Ministro 
das Finanças que verifica, entre outros, à luz do regime das SGII, os 
objectivos essenciais da sociedade autorizada e as necessidades de ordem 
económico -financeira que visam satisfazer), no caso de incumprimento 
dos deveres que são pressuposto da atribuição dos ditos benefícios, estes 
são retirados à SGII da mesma forma automática, ope legis, com efeito 
no acto de liquidação do imposto.

O que, aliás, bem se compreende: se assim não fosse, bastava aos 
sócios a mera declaração da intenção, no requerimento de autorização 
e no pacto social, de respeitar o regime jurídico das SGII para que a 
sociedade usufruísse dos benefícios fiscais, uma vez que não haveria 
maneira de sancionar a violação deste mesmo regime legal que, então, 
nem sequer previa a revogação e consequente cessação da autorização 
concedida.

É este, aliás, o espírito do artigo 12.º, n.º 2, do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais que, relativamente a benefícios fiscais condicionados, prevê a 
sua caducidade no caso de inobservância, imputável ao beneficiário, 
das obrigações impostas.

Pelo que inexiste qualquer ofensa à lei constitucional.
Ora, vem provado que, ao longo do ano de 1989, a recorrida prometeu 

vender e vendeu várias fracções que não foram previamente arrendadas 
(património, pois, não directamente afecto ao seu objecto principal: o 
arrendamento de imóveis próprios), por um preço total de 1.244.254 
contos – cfr. pontos 6 e 7 do probatório –, o que corresponde a um valor 
contabilístico de 709.225 contos se se atender ao custo das imobilizações 
vendidas – cfr. quadro II do relatório da Inspecção -Geral de Finanças 
e respectiva alínea c), a fls. 31 dos autos.

Valor que excede 15 % da soma do capital social realizado e re-
servas, que, nesse ano, “atingiu 1.719.375 contos” – cfr. ponto 11 do 
probatório  -, pelo que os ditos 15 % correspondem à importância de 
257.906 contos.

Assim, nos preditos termos, foi violado o artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 291/85, de 24 de Julho, e, consequentemente, verifica -se a perda 
do benefício fiscal previsto no artigo 15.º, n.º 1, alínea c) do mesmo 
diploma.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar 
o aresto recorrido, mantendo -se a sentença.

Custas pela impugnante em 1.ª instância e neste STA, fixando -se aqui 
a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 
Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 07 de Março de 2007.

Assunto:

Juros indemnizatórios e moratórios. Cumulação. Anato-
cismo.

Sumário:

 I — Destinando -se os juros indemnizatórios e moratórios 
a compensar o contribuinte pela mesma privação da 
disponibilidade da prestação tributária indevidamente 
cobrada, eles não são cumulativos.

 II — Assim, os primeiros são devidos até ao termo do prazo 
da execução espontânea do julgado — artigo 43.º da 
Lei Geral Tributária.

 III — E os segundos a partir daí e até efectivo e integral 
pagamento — artigo 102.º, n.º 2, do mesmo diploma.

 IV — Como está em causa a reparação da privação da dispo-
nibilidade da prestação tributária, é sobre esta impor-
tância (a quantia ilegalmente liquidada) que os juros 
— indemnizatórios e moratórios — são calculados.

 V — Está totalmente vedada pela lei a possibilidade de os 
juros indemnizatórios serem fonte de novos juros — ar-
tigo 560.º do Código Civil.

Processo n.º 1220/06 -30.
Recorrentes: Ministério Público e Direcção -Geral dos Impostos.
Recorrido: SAPEC Imobiliária, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Ministério Público e a Direcção -Geral dos Impostos vêm recorrer 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que conde-
nou a administração tributária a pagar a SAPEC Imobiliária, SA, juros 
indemnizatórios em cumulação com juros de mora, e juros de mora 
sobre juros indemnizatórios, no processo de execução de sentença 
para pagamento de quantia certa, referente ao acórdão do STA de 9 de 
Fevereiro de 2005, processo n.º 860/40 -30, que esta sociedade intentara 
naquele tribunal.

Fundamentou -se a decisão em que os juros indemnizatórios “são 
liquidados e pagos no prazo de 90 dias, contados a partir do início do 
prazo da sua execução espontânea da decisão, ou seja, contados a partir 
da data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da administração 
tributária competente para a execução” – artigos 61.º, n.os 1 e 2, e 146.º, 
n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário  -, “ou seja, 
no caso em apreço deveriam ter sido pagos até 11/07/2005”, sendo 
que, “por outro lado, dispõe o n.º 3 do artigo 61.º do CPPT que os juros 
indemnizatórios serão contados desde a data do pagamento do imposto 
indevido até à data da emissão da respectiva nota de crédito”.(…)

“E, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 102.º da LGT, são devidos 
juros de mora a partir do termo do prazo para a execução espontânea 

da sentença, quando esta implicar a restituição do tributo já pago e for 
peticionada pelo contribuinte”.

O Ministério Público apresentou as seguintes conclusões:
1. Os juros indemnizatórios visam ressarcir o contribuinte pelo de-

sapossamento do capital correspondente ao imposto indevidamente 
liquidado, pelo que são devidos desde a data do pagamento deste até 
ao termo do prazo de execução espontânea do julgado – artigo 43.º da 
Lei Geral Tributária;

2. Já os juros moratórios visam ressarcir o contribuinte pela demora 
no pagamento do seu crédito resultante do acto anulado, pelo que são 
devidos após o termo do prazo de cumprimento da decisão anulatória;

3. Destinando -se tais juros, ainda que de forma diferenciada, a ressar-
cir o mesmo dano, não podem acumular -se no mesmo período;

4. Não havendo convenção ou disposição legal expressa, não são 
devidos juros sobre juros, sob pena de anatocismo, o que está vedado 
por Lei – 560.º do Código Civil;

5. Ao condenar no pagamento de juros indemnizatórios e moratórios 
em acumulação e em juros moratórios sobre o montante devido a título 
de juros indemnizatórios, a Mma. Juiz incorreu em vício de violação de 
lei, pelo que deve a sentença ser revogada nessa parte.

E a Direcção -Geral dos Impostos concluiu que:
1.ª Não se discute o reconhecimento pela sentença recorrida do di-

reito ao pagamento de juros indemnizatórios a favor da Recorrida, 
não obstante estes só terem sido peticionados em sede de execução 
de julgados;

2.ª Já se discorda, porém, que a mesma sentença tenha ordenado o 
pagamento de juros indemnizatórios e de juros moratórios no mesmo 
período temporal, ou seja, entre o termo do prazo para a execução es-
pontânea e a data legal em que deveria ocorrer o pagamento.

3.ª Como também se discorda que deva haver lugar ao pagamento 
de juros moratórios sobre a contagem de juros indemnizatórios hipo-
teticamente devidos entre o período de 11.07.2005 até à data do seu 
pagamento.

4.ª Quando, na verdade, deve haver lugar tão só ao pagamento de juros 
indemnizatórios sobre a dívida propriamente dita até à data da execução 
espontânea e o pagamento de juros moratórios sobre a mesma dívida só 
deve ocorrer a partir daquela data e até à data do integral pagamento.

5.ª Sob pena de serem violados os artigos 43.º, 100.º e 102.º da 
LGT.

Por sua vez, contra -alegou a exequente:
1. A exequente adere por inteiro, dando -a por reproduzida, à douta 

sentença recorrida, quão no tocante ao seu dispositivo, à sua substância 
fundada e condenação a que proceda;

2. A executada pretende tão somente, com o devido respeito, manter 
um “status quo” de primazia do “Estado administração” sobre os par-
ticulares, impeditivo da plena afirmação do princípio do “império da 
Lei”, da separação de poderes – independência dos tribunais enquanto 
garante último dos direitos dos particulares,

3. daí que “esqueça” quer a natureza e função dos juros indemniza-
tórios enquanto sanção,

4. quer a que preside à dos juros moratórios.
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5. E como não busca a essência conceptual da diferença, não alcança 
que numa diferença os respectivos efeitos jurídicos possam reproduzir -se 
concomitantemente – em cumulação ou sem ela, consoante a verificação 
das respectivas previsões.

Assim,
6. nada impedindo a cumulação,
7. e encontrando -se todos face a sentença “exemplar” e a Execu-

tada, pretendendo “não pagar ou protelar o pagamento”, “erra” nas 
alegações,

8. permanecendo “intocável” a douta sentença recorida,
pelo que,
9. mantendo a mesma na íntegra,
Fará V. Exa. Justiça!
E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A) Em 03/07/1997, a impugnante pagou o imposto referente à 

liquidação de IVA de 1991 e juros compensatórios no montante de 
€ 44.206,47;

B) Em 09/02/2005, foi proferido Acórdão do STA que julgou pro-
cedente a impugnação deduzida pelo ora requerente relativamente à 
liquidação mencionada na alínea anterior e, em consequência, anulou 
a liquidação.

C) O acórdão mencionado alínea anterior transitou em julgado.
D) O processo de impugnação mencionado na alínea B) foi remetido 

ao Serviço de Finanças de Setúbal 1 em 11/04/2005.
E) O presente pedido de execução de sentença foi deduzido em 

17/08/2005 (Cfr. fls. 2 dos autos);
F) A administração tributária restituiu à requerente, em 19/01/2006, o 

montante de € 44.206,47, referente ao pagamento indevido do imposto 
mencionado na alínea A).

Vejamos, pois:
São duas as questões dos autos: por um lado, cumpre saber se os 

juros indemnizatórios podem, ou não, ser cumulados com juros de 
mora; por outro, importa conhecer se estes podem, ou não, ter como 
objecto aqueles.

Quanto à cumulação de juros indemnizatórios com juros morató-
rios:

O artigo 43.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “paga-
mento indevido da prestação tributária”, determina serem “devidos 
juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de 
que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido”.

Tais juros enquadram -se na teoria da responsabilidade civil extracon-
tratual, com fundamento constitucional  - artigo 22º da Constituição da 
República Portuguesa. Destinam -se, pois, a compensar o contribuinte 
do prejuízo provocado pelo pagamento indevido da prestação tributária.

Por sua vez, o artigo 102.º da mesma LGT, epigrafado “execução de 
sentença”, estabelece – nº 2  - que, no “caso de a sentença implicar a 
restituição de tributo já pago, serão devidos juros de mora, a pedido do 
contribuinte, a partir do termo do prazo da sua execução espontânea”.

Assim, “os juros de mora a favor do sujeito passivo, que são admitidos 
nos casos em que não seja cumprida, pela Administração Tributária, no 

prazo fixado na lei, uma obrigação de pagamento de uma quantia ao 
sujeito passivo, destinam -se a reparar os prejuízos presumivelmente 
sofridos por este, derivados da indisponibilidade da quantia não paga 
pontualmente, tendo natureza idêntica à dos juros de mora previstos 
na lei civil”.

Cfr. Jorge de Sousa, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, 
1999, p. 180. Mas, assim sendo, eles têm a mesma natureza, correspon-
dendo ambos a uma indemnização atribuída com base em responsabili-
dade civil e destinando -se a reparar os prejuízos advindos ao contribuinte 
do desapossamento e consequente indisponibilidade de um determinado 
montante pecuniário, recte, da prestação tributária.

Ainda que os respectivos factos geradores sejam diferentes,  - num caso 
a liquidação ilegal, no outro o atraso no pagamento  - sempre está presente 
uma obrigação indemnizatória derivada da produção de determinados 
danos ou prejuízos provocados por aquela indisponibilidade.

E, justamente, dos mesmos prejuízos, ou de igual natureza.
Mas, assim sendo, eles não podem ser cumuláveis em relação ao 

mesmo período de tempo.
Como refere o mesmo autor – Código de Procedimento e de Processo 

Tributário Anotado, 3.ª edição, p. 336  -, “na medida em que haja juros 
de mora, não haverá direito a juros indemnizatórios, pois, naturalmente, 
não se poderia justificar uma dupla compensação pela mesma privação 
da disponibilidade da quantia indevidamente paga”.

Nem em contrário se objecte com a parte final do artigo 100.º da 
dita LGT onde se estabelece que a plena e imediata reconstituição da 
legalidade do acto ou situação objecto do litigio, a que a Administração 
está obrigada, compreende “o pagamento de juros indemnizatórios, se 
for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão”.

É que, como igualmente ali se refere, “sendo o n.º 2 do artigo 102.º uma 
norma especial sobre a execução de sentença, enquanto o artigo 100.º 
assume a natureza de uma norma geral sobre a execução de decisões fa-
voráveis ao sujeito passivo, ela deverá prevalecer sobre a do artigo 100.º, 
quando a decisão a executar é uma decisão judicial”, como acontece 
no caso concreto.

É, assim, de concluir serem devidos juros indemnizatórios até ao 
termo do prazo da execução espontânea do julgado e juros moratórios 
a partir daquele prazo e até efectivo e integral pagamento.

QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS JUROS MORATÓRIOS 
SEREM CALCULADOS COM ATINÊNCIA AOS JUROS INDEM-
NIZATÓRIOS DEVIDOS:

A sentença ora em crise condenou a administração tributária no pa-
gamento de juros de mora “calculados sobre os juros indemnizatórios 
que são devidos à requerente, calculados a partir [do prazo da execução 
espontânea do julgado] até ao integral pagamento”.

Nos preditos termos do artigo 43.º da LGT, determinando -se, em 
reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável 
aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante 
superior ao legalmente devido, são devidos juros indemnizatórios.

Obrigação que se mantém durante o prazo da execução espontânea 
do julgado – 30 dias, nos termos do artigo 170.º do Código de Processo 
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nos Tribunais Administrativos, aplicável por força do artigo 102.º, n.º 1, 
da LGT, e 146.º, n.º 1, do CPPT.

Findos estes 30 dias, passam a ser devidos juros moratórios que, como 
se disse, têm a mesma natureza indemnizatória que aqueles, pois radicam 
no atraso da restituição do imposto indevidamente pago.

E estando em causa a reparação do mesmo dano (a dita privação 
da disponibilidade da prestação tributária), é sobre esta importância 
– a quantia ilegalmente liquidada  - que os juros  - indemnizatórios e 
moratórios  - são calculados.

Ou seja: os juros moratórios pretendem, ainda, findo o prazo de 
execução espontânea, indemnizar a privação do capital indevidamente 
cobrado ao contribuinte, e não recompensá -lo pelo não pagamento de 
juros indemnizatórios neste prazo.

Pelo que tais juros se calculam sobre a quantia indevidamente cobrada 
pela administração tributária (e não sobre a quantia indemnizatória que 
o contribuinte não recebeu no prazo em que o fisco estava obrigado a 
repor a legalidade).

Por outro lado, o artigo 560.º do Código Civil proíbe, por regra, o 
anatocismo. Há, todavia, três situações em que o anatocismo é permitido, 
sendo que, em princípio, “só podem ser capitalizados os juros correspon-
dentes ao período mínimo de um ano” – n.º 2 do dito artigo 560.º.

Assim, “para que os juros vencidos produzam juros [I] é necessária 
convenção posterior ao vencimento; pode haver também juros de juros, 
[II] a partir da notificação judicial feita ao devedor para capitalizar os 
juros vencidos ou proceder ao seu pagamento sob pena de capitaliza-
ção” – n.º 1.

Contudo, [III] estas restrições “não são aplicáveis (…) se forem 
contrárias a regras ou usos particulares do comércio” – n.º 3.

Ora, no domínio do direito fiscal vigora o princípio da legalidade, 
maxime o princípio da tipicidade, o que veda à administração tributá-
ria a possibilidade de convencionar o anatocismo após o vencimento 
dos juros ou efectuar a dita notificação judicial, uma vez que estas 
hipóteses não se encontram previstas nas leis tributárias. E, ainda que 
assim não fosse, como é, uma vez que, por natureza, as leis tributárias 
não podem ser tidas como “regras ou usos particulares do comércio”, 
nunca o anatocismo seria possível no caso dos autos já que, por força 
daquele n.º 2, quando os juros são devidos por período inferior a um 
ano, o anatocismo é absolutamente proibido.

Assim, está totalmente vedada pela lei a possibilidade de os juros 
indemnizatórios serem fonte de novos juros.

Pelo que os juros moratórios nunca poderiam ser calculados sobre os 
juros indemnizatórios devidos.

Termos em que se acorda conceder provimento aos recursos, revogando-
-se a sentença recorrida no segmento ora sub judice e determinando -se 
a execução do julgado nos termos expostos.

Custas pela exequente, na proporção do vencido, na instância e neste 
Supremo Tribunal Administrativo, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 7 de Março de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa. (vencido. Entendo que os juros mora-
tórios incidem também sobre os juros indemnizatórios. Estes constituem 
uma verdadeira e própria indemnização, pelo que nada impede que os 
juros moratórios incidam também sobre eles).

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Sigilo bancário. Sua derrogação. Artigo 63.º -B, n.º 2, alínea c) 
da LGT, na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de De-
zembro. Crime doloso em matéria tributária. Indícios da 
prática de tal crime.

Sumário:

 I — A derrogação do sigilo bancário, nos termos da alínea c) 
do n.º 2 do artigo 63.º -B da LGT, na redacção da Lei n.º 
30 -G/2000, de 29 de Dezembro, só é possível quando 
existam indícios da prática de crime doloso em matéria 
tributária.

 II — Não existem indícios da prática de crime doloso em 
matéria tributária se apenas vem comprovada a exis-
tência de dois empréstimos sobre o mesmo imóvel e 
que o interessado não colaborou com a administração 
tributária.

 III — Em tal caso, não é de conceder a derrogação do sigilo 
bancário.

Processo n.º 189/07 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorridos: Pedro Nuno Amaro da Cunha.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

1. PEDRO NUNO AMARO DA CUNHA, identificado nos autos, 
apresentou no TAF de Viseu recurso judicial contra a decisão do Director 
Geral dos Impostos que ordenou o acesso a documentos bancários.

Alegou “violação de lei, vício de fundamentação e preterição de 
formalidades legais”.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou procedente tal recurso.
Inconformado, o DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS interpôs 

recurso para o TCA – Norte. Formulou as seguintes conclusões nas 
respectivas alegações de recurso:

1. Na situação sub judice estão reunidos todos os pressupostos que na 
alínea c) do artigo 63º -B da LGT são estabelecidos para a derrogação 
do sigilo bancário.

2. Os factos apurados pela Inspecção Tributária traduzem uma séria 
e intensa probabilidade da falta de veracidade da declaração que o 
contribuinte efectuou para efeitos de sisa.

3. Do mesmo modo, tais factos indiciam, nos termos da citada norma 
da Lei Geral Tributária, a prática do crime de fraude fiscal previsto no 
artigo 103º do RGIT.

4. No que respeita à verificação desse pressuposto do direito de 
derrogação do sigilo bancário, a douta sentença recorrida padece de 
erro na apreciação da matéria de direito, pois que faz uma incorrecta 
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interpretação e aplicação do artigo 63° -B da LGT e do artigo 103º do 
RGIT.

5. E padece de erro de julgamento ao considerar que os factos apurados 
pela Inspecção Tributária não indiciam a comissão, pelos contribuintes, 
de um crime doloso em matéria tributária, ou, mais especificamente do 
crime tipificado no artigo 103º do RGIT.

6. Pelo que, deveria o tribunal ter concluído pela verificação desse 
pressuposto.

7. Acresce que, o n. 2 do artigo 103º do RGIT não assume relevân-
cia na apreciação da verificação dos pressupostos do artigo 63° -B da 
LGT.

8. Ao não entender dessa forma, a douta sentença apresenta -se des-
conforme com o disposto nos artigos 63° -B da LGT e 103º do RGIT.

9. E errou também a douta sentença ao considerar que o acesso às 
contas bancárias seria inútil por o direito de liquidação do Imposto 
Municipal de Sisa sub judice ter caducado.

10. Isso porque não é pelo facto de existir ou não caducidade do direito 
à liquidação, face à suficiência dos indícios de crime fiscal – que tem 
outros prazos de caducidade –, que impede a Administração Fiscal de 
apurar a concreta situação tributária destes contribuintes.

11. E mesmo que assim não fosse o prazo de caducidade do Imposto 
Municipal de Sisa é de oito anos, pelo que a sentença recorrida se 
apresenta desconforme com o preceituado nos artigos 45º da LGT e 
92º do CIMSISD.

12. E não se apresentando conforme à legalidade vigente, a douta 
sentença recorrida é ilegal e, em consequência, não merece ser con-
firmada.

Não houve contra -alegações.
O TCA declarou -se hierarquicamente incompetente para conhecer 

do recurso.
Subiram os autos a este Supremo Tribunal.
Aqui, o EPGA emitiu douto parecer, defendendo que o recurso deve 

improceder.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
a) Em 14 -08 -2002 o recorrente adquiriu um prédio correspondente 

ao artigo matricial 2471, da freguesia 182324, de Santa Maria, concelho 
de Viseu, inscrito no 10 Serviço de Finanças de Viseu;

b) O preço declarado de aquisição foi de € 124.699,47;
c) Foram contraídos dois (2) empréstimos nos valores de 124.669,47€ 

e 25.000,00 €, ambos garantidos pelo referido imóvel;
d) O recorrente foi notificado em 21 -03 -2006 e 31 -03 -2006 para 

prestar esclarecimentos sobre a aquisição imóvel;
e) Em resposta à notificação o recorrente remeteu cópia da escritura 

de compra e venda e mútuo com hipoteca;
f) Em 16 -01 -2006, o recorrente foi notificado pelo oficio 11026 do 

Projecto de Decisão para a derrogação do sigilo bancário proferido pelo 
Exmo. Sr. Director -Geral dos Impostos em 16 -05 -2006;

g) Decisão essa com a qual o recorrente discordou tendo exercido o 
direito de audição, por escrito, nos termos previstos no n. 3 do art. 63º -B 
da LGT, em 26 -06 -2006;

h) O Sr. Director de Finanças Adjunto por Subdelegação, manteve o 
pedido de derrogação do sigilo bancário, que posteriormente foi con-
vertido na decisão do Sr. Director -Geral dos Impostos, na pessoa do 

seu Substituto Legal, de autorizar o acesso aos documentos bancários 
(fls. 11), decisão essa que foi notificada aos recorrentes pelo of. 16349 
de 25 -08 -2006.

3. Está em causa a interpretação da alínea c) do n. 2 do art. 63º -B da 
LGT, na redacção da Lei n. 30 -G/2000, de 29/12.

Dispunha o citado normativo:
“2. A Administração tem o poder de aceder a todos os documentos 

bancários, excepto as informações prestadas para justificar o recurso 
ao crédito, nas situações de recusa de exibição daqueles documentos ou 
de autorização para a sua consulta:

“…
“c) Quando existam indícios da prática de crime doloso em matéria 

tributária, designadamente nos casos de utilização de facturas falsas, 
e, em geral, nas situações em que existam factos concretamente identi-
ficados gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado”.

Sabemos que este preceito legal se reporta apenas a crimes dolosos 
em matéria tributária, mas não às situações em que existam factos con-
cretamente identificados, gravemente indiciadores da falta de veracidade 
do declarado, mas que não constituam crime.

Ou seja, tal normativo aplica -se apenas a situações que integram 
crime doloso em matéria tributária.

Vide, a propósito, o acórdão deste Supremo Tribunal de 13/10/2004 
(rec. n. 950/04) (1), onde a questão foi abundantemente escalpelizada

Mas será que existem indícios da prática de crime doloso em matéria 
tributária?

O recorrente entende que sim.
E retira esta sua ilação do facto das respectivas escrituras públicas 

indicarem a concessão de dois empréstimos, sendo que o reclamante, 
ora recorrido, não prestou a colaboração solicitada pela AT.

O que pediu a AF?
Vejamos.
Foram pedidos os seguintes elementos:
 Extractos bancários que reflectissem o crédito dos montantes dos 

empréstimos formalizados nas escrituras notariais de 14 -8~2002 (ou seja 
dos 625 000,00 e dos 6124 699,47), a sua movimentação e transferências 
bancárias ou cheques emitidos para o vendedor;
 Contrato -promessa de compra e venda;
 Cópia das escrituras notariais (de compra e venda e dos mú-

tuos);
 Demais elementos que julgasse relevantes para comprovar os 

termos em que ocorreu a transacção.
Em resposta, o reclamante, ora recorrido, juntou apenas a escritura 

pública de compra e venda.
Assim, e porque o recorrido não deu cumprimento total ao pretendido, 

a AF pretende a derrogação do sigilo bancário.
Que dizer?
Anotemos primeiro, como aspecto relevante, que da escritura pública 

de compra e venda e mútuo, com hipoteca e fiança, consta o valor da 
venda: € 124.699,47.

E que, na mesma data, e no mesmo cartório notarial, foi outorgada, 
uma outra escritura pública de mútuo com hipoteca e fiança, com o 
valor de € 25.000,00, com o mesmo devedor, a mesma credora e o 
mesmo objecto.



572 573

Vejamos agora a fundamentação da AT para a derrogação do sigilo 
bancário:
● A não autorização de acesso da AT a extractos bancários e / ou a 

cópias de documentos neles referidos.
● A não entrega voluntária de cópia de documentos solicitados por 

notificação, nos termos da lei, que permitissem a este serviço validar o 
valor da aquisição do imóvel constante da respectiva escritura de aquisição.
● A não declaração voluntária, em auto de declaração ou outra forma 

escrita, do valor real da transmissão, que na nossa análise fosse consen-
tâneo com o valor dos empréstimos contraídos.

E daí a conclusão final, propiciadora da pretensão de derrogação do 
sigilo bancário:

“Como tal consideram -se reunidos os pressupostos da última parte da 
alínea c) do n. 2, do art. 63º -B, da Lei Geral Tributária (redacção dada 
pela Lei 30 -G/2000, de 29 de Dezembro), para que a Administração Tri-
butária possa aceder a documentos bancários, única forma de comprovar 
a situação de fraude, bem como proceder ao apuramento da realidade da 
situação tributária do sujeito passivo objecta da auditoria”.

Vejamos então.
O que importa imediatamente saber é se há indícios bastantes da 

prática de crime doloso em matéria tributária.
Ou seja: importa saber se os factos imputados pela administração, 

com tradução nos autos, indiciam ou não um crime doloso em matéria 
tributária.

E a pergunta que se faz é esta: qual o crime que a AT imputa ao 
recorrido?

A resposta é -nos dada pela conclusão 3ª das alegações de recurso: 
art. 103º do RGIT.

Vejamos então a lei.
Dispõe o citado normativo, inscrito no Capítulo III – Crimes Fis-

cais:
“Constituem fraude fiscal, punível … as condutas ilegítimas tipifica-

das no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento 
da prestação tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, 
reembolsos ou outras vantagens patrimoniais susceptíveis de causarem 
diminuição das receitas tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por:

“a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar 
dos livros de contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresen-
tadas ou prestadas, a fim de que a administração fiscal especificamente 
fiscalize, determine avalie ou controle a matéria colectável;

“b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser 
revelados à administração tributária;

“Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto 
à natureza, quer por interposição, omissão ou substituição de pessoas”.

E o n. 2 deste artigo , acrescenta:
“Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a 

vantagem patrimonial ilegítima for inferior a € 15.000”.
E a pergunta que se tem que fazer é esta: os factos recolhidos pela AT 

constituem indícios da prática de crime doloso em matéria tributária?
Compreensivelmente a lei não define o que são indícios suficientes 

do facto punível.
A melhor definição é aquela que os elege como um conjunto de ele-

mentos convincentes de que o arguido praticou os factos incrimináveis 
que lhe são imputados.

Trata -se daquele conjunto de elementos que, relacionados e conjuga-
dos, persuadem da culpabilidade do agente, fazendo nascer a convicção 
de que virá a ser condenado pelo crime que lhe é imputado.

E que nos dizem os autos?
Da sua análise é possível surpreender apenas duas coisas, a partir das 

quais a AT pretende ver indícios de crime fiscal: que foram contraídos 
dois empréstimos, com hipoteca sobre o mesmo imóvel, e que o recorrido 
não prestou a colaboração devida.

Mas, como é evidente, a falta de colaboração não constitui infracção 
penal autónoma, nem pode ser arvorada, por si, em indício de crime fis-
cal. Por outro lado, o facto de existirem dois empréstimos sobre o mesmo 
prédio, contraídos no mesmo dia, não significa, nem indiciariamente, 
que o produto de ambos os empréstimos foi utilizado para pagamento 
integral do preço acordado entre comprador e vendedor.

O que o recorrente pretende é encontrar eventualmente esses indícios 
de crime fiscal através do varejo da conta bancária do reclamante.

Ou seja: só após a análise das contas bancárias era eventualmente 
possível dizer se havia ou não indícios do crime.

Ora, a lei não lho consente.
Dito de um modo preciso e conclusivo: a falta de colaboração do recla-

mante e a existência de dois empréstimos, contraídos no mesmo dia e sobre 
o mesmo imóvel, não constituem, por si só, indícios de crime fiscal.

Tanto basta para concluir que não estão reunidos os pressupostos, para 
que seja concretizada a pretendida derrogação do sigilo bancário.

Assim, a pretensão do recorrente não pode obter acolhimento.
E porque assim é não importa saber se caducou ou não o direito à 

liquidação e as consequências dessa eventual caducidade (conclusões 9ª 
a 12ª), bem como saber se face ao disposto no n. 2 do citado art. 103º do 
RGIT estamos aqui ainda perante um elemento integrador da ilicitude 
ou se, ao invés, estamos perante uma mera condição de punibilidade 
(conclusões 7 e 8).

No sentido ora exposto já se decidiu no acórdão deste STA de 
13/9/2006 (Rec. n. 866/06).

4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

(1) Vide Apêndice ao DR de 6/7/2005, fls. 1451 e ss.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Revogação de autorização para emitir facturas e documentos 
de transporte. Princípio da proporcionalidade. Audiência 
prévia.
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Sumário:

 I — O Ministro das Finanças, por proposta do DGI, pode 
determinar a revogação da autorização concedida para 
impressão de documentos de transporte quando sejam 
detectadas irregularidades relativamente às disposições 
do Decreto-Lei n.º 45/89, de 11 de Fevereiro, e do CIVA 
ou se verifiquem outros factos que ponham em causa a 
idoneidade da empresa autorizada.

 II — A revogação de tal autorização a tipografia que ao 
longo de vários anos cometeu diversas irregularidades, 
pondo em causa a sua idoneidade para o exercício dessa 
função, não viola o princípio da proporcionalidade.

 III — Se a tipografia em causa não foi, porém, notificada para 
exercer o direito de audição prévia antes da revogação, 
verifica -se vício de forma, conducente à anulação da 
decisão proferida.

 IV — A audição do seu sócio gerente, em auto de declarações, 
no decurso do processo inspectivo não substitui nem 
dispensa tal direito de audição.

Processo n.º 318/06 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorrido: Gráfica da Graciosa, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Gráfica da Graciosa, Lda., com sede em Ponte de Lima, intentou 
a presente acção administrativa especial contra o Director Geral dos 
Impostos, pedindo que o tribunal anule a sua decisão de 25/10/2003 
que revogou a autorização para emitir facturas e seja declarado que ela 
não cometeu qualquer irregularidade que justifique a revogação e ponha 
em causa a sua idoneidade.

Por sentença de 11/11/2005, a Mma. Juíza do TAF de Braga julgou a 
acção procedente por preterição de formalidade essencial e por violação 
da proporcionalidade.

Não se conformando com tal decisão, dela vem recorrer para este 
Tribunal o DGI, formulando as seguintes conclusões:

A) A, aliás, douta sentença recorrida, ao julgar procedente a presente 
acção administrativa especial fez, salvo o devido respeito, uma incorrecta 
interpretação e aplicação da lei aos factos.

B) Quanto à declarada preterição de formalidade essencial, a sentença 
recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação do disposto nos 
artigos 60º nº 3 da LGT e artigos 100ºa 105º do CPA.

C) Na verdade, o direito de audição depende de uma prévia instrução 
procedimental, o que quer dizer que o mesmo incide apenas sobre a 
matéria de facto e não sobre as normas de direito aplicáveis.

D) Nestes termos, não há lugar ao direito de audição quando a Ad-
ministração Tributária se limita a concluir, face aos factos e argumentos 
invocados pelo contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da 
sua pretensão.

E) E, nos termos do disposto no art. 60º nº 3 da LGT, que está em 
consonância com o regime contemplado, nesta matéria, no CPA, é per-
mitida a dispensa de audição dos interessados sempre que não existam 
factos novos capazes de influenciar a decisão final e os interessados já 
se tenham pronunciado sobre a matéria de facto que importe à decisão.

F) No caso, os factos relevantes que determinaram a revogação da 
autorização foram apurados em sede de procedimento inspectivo, de-
sencadeado contra a A., para recolha de elementos relacionados com as 
facturas utilizadas pelo sujeito passivo “Helder de Nascimento Cosme” 
e impressas pela mesma A.

G) No âmbito desse procedimento e sobre os factos apurados em sede 
do mesmo, foi ouvido o sócio gerente da A. que teve oportunidade de 
ser ouvido e de se pronunciar sobre os mesmos.

H) Deste modo, uma vez que não existiam factos novos e se tratava 
de uma mera questão de direito, não tinha a A. que ser ouvida, de 
novo, antes da decisão de revogação da autorização.

I) Aliás, tal audição, antes da decisão de revogação, em nada influen-
ciaria ou alteraria a realidade do acto de revogação, por não haver matéria 
de facto, nova, susceptível de ser de novo contraditada pela A.

J) Não houve, pois, por parte da AT, contrariamente ao decidido pela 
sentença recorrida preterição de formalidade essencial.

K) Por outro lado, salvo o devido respeito, a sentença recorrida ao 
ter concluído que havia violação do princípio da proporcionalidade 
também fez uma incorrecta interpretação de tal princípio, uma vez que 
não ponderou convenientemente a gravidade, para a AT, do comporta-
mento faltoso da ora recorrida, face à violação das normas legais para 
o efeito atendíveis.

L) Na verdade, não se pode concordar com a sentença recorrida 
quando refere que o legislador ao prever a aplicação de uma coima, 
considerou que esta medida, face à violação do nº 1 do art. 10º do 
DL 45/89, era suficiente para salvaguardar o interesse público e repunha 
a ordem jurídica e a utilidade da norma.

M) É que, para além da aplicação da coima que tem como causa um 
determinado comportamento faltoso e que visa um interesse público, 
de prevenção geral, há um outro interesse público, distinto e específico, 
que até se encontra previsto no mesmo Diploma Legal, que o legisla-
dor também obriga a atender, o qual é, o da revogação da autorização, 
prevista no art. 8º do referido DL 45/89, quando seja posta em causa a 
idoneidade da empresa autorizada.

N) A importância deste segundo interesse público não pode, pois, 
nem deve, ser escamoteada, nem subalternizada, como, salvo o devido 
respeito, fez o Mmº Juiz “a quo”, uma vez que é com base na credibi-
lidade e na confiança dos documentos que são impressos, respeitando 
todos os requisitos legais, a favor de determinados sujeitos passivos de 
imposto que a AT prossegue eficazmente a sua actividade de fiscalização 
e cobrança, designadamente, o controle sobre a fraude e evasão fiscal.

O) Ora, o legislador confere só ao órgão que concede a autorização, 
a garantia do mesmo interesse, dado que é a esse órgão que é atribuído 
o poder, discricionário, de valorar o comportamento da empresa faltosa 
e de determinar se mantém, ou não, a confiança na empresa autorizada.

P) Assim, tendo em conta tal princípio, a revogação da autorização 
concedida à então A. e ora recorrida, não se apresenta como uma medida 
excessiva ou que tenha sido abusivamente aplicada, face às irregula-
ridades cometidas pela A., que a sentença recorrida até admite que 
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foram em número elevado em 95 e que se revelaram como lesivas para 
os interesses prosseguidos pela Administração Tributária.

Q) Ora, no caso concreto, face às infracções verificadas e dadas como 
provadas, não era suficiente, para o interesse público garantido pela AT 
a aplicação de uma coima, uma vez que, só a esta cabe determinar o 
grau de confiança que lhe merece determinada empresa.

R) Não pode, pois, salvo o devido respeito, o Tribunal face ao in-
cumprimento dado como provado pelo Mmº Juiz “a quo” obrigar a AT a 
manter uma autorização com um sujeito que provou não ser merecedor 
dos créditos que lhe foram confiados pela AT, sob pena de responsabi-
lização do órgão que a imponha.

S) Não houve, pois, contrariamente ao decidido pela sentença recor-
rida, violação do princípio da proporcionalidade na aplicação, pela AT, 
da medida prevista no art. 8º do DL 45/89, de revogação da autorização 
para a impressão de facturas e outros documentos de transporte que 
havia sido concedida à então A. e ora recorrida.

Contra -alegando, vem a Autora dizer que a douta sentença recorrida 
deve ser mantida in totum, por não ser susceptível de censura ou reparo, 
o que requer, com todas as legais consequências.

II – Mostra -se assente a seguinte matéria de facto:
A) A Autora é uma sociedade comercial por quotas, e exerce a acti-

vidade industrial de tipografia e litografia, com sede social na Quinta 
da Graciosa, freguesia de Arca, Ponte de Lima;

B) Por despacho do Director -Geral das Contribuições e Impostos, de 
18.02.1994, foi deferido o pedido de autorização para impressão de docu-
mentos de transportes ou equivalentes, nos termos do Dec. -Lei n.º 45/89 
e facturas de harmonia com o art.º 5.º do Dec. -Lei n.º 198/90;

C) Do mesmo despacho consta a seguinte chamada de atenção: “As 
tipografias autorizadas deverão fornecer os impressos solicitados me-
diante requisição escrita do adquirente nos termos do n.º 1 do art.º 10.º 
e proceder ao seu registo no livro a que se refere os n.ºs 2 e 3 daquele 
artigo para além de ficarem obrigadas à apresentação, até 15 de Março 
de cada ano, dos elementos referidos no n.º 5 daquele art.º 10.º.”

D) Por ofício n.º 152727 datado de 2003.11.05, foi a Autora no-
tificada nos seguintes termos: “Para os devidos efeitos, cumpre -me 
levar ao conhecimento de V.Exas. que, por despacho de 25 -10 -2003, 
do Director -Geral de Impostos, exarada na n/informação n.º 1728, de 
29 -08 -2003, foi, de harmonia com o art.º 8.º do Dec. -Lei n.º 45/89, de 
11/02, determinada a revogação da autorização concedida, nos termos 
do n.º 1 do art.º 7.º daquele diploma, para impressão de facturas e 
outros documentos de transportes, em virtude de se terem detectado 
irregularidades no âmbito do citado diploma.”;

E) Por proposta dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção 
Distrital de Viana de Castelo, com o objectivo de recolher elementos 
relacionados com facturas utilizadas por Hélder de Nascimento Cosme e 
emitidas à sociedade Matos Alves & Cerqueira, Lda., foram detectadas 
irregularidades;

F) Da informação n.º 7228, de 29.08.2003, com relevância para a 
presente acção, consta que: “(…)

3.1 - As facturas utilizadas por Hélder de Nascimento Cosme foram 
impressas no ano de 1995, tendo sido verificado que a requisição, pre-
vista no n.º 1 do art.º 10.º, não existe, existindo, tão só, um impresso de 
requisição pertencente à própria tipografia, no qual foram manuscritos a 

identificação “Hélder NIF, etc., conforme fotocópia anexa, não estando 
a mesma assinada.

3.2 - O fornecimento das facturas encontra -se registado no referido 
livro e foi efectuada a comunicação prevista, n.º 5 do art.º 10.º, tendo 
sido emitida a correspondente factura dos trabalhos efectuados in-
cluindo também livros de recibos.

3.3 - Face aos elementos recolhidos, nomeadamente ao facto da re-
quisição não estar devidamente assinada e não conter o n.º de Bilhete 
de Identidade do requisitante, foi o sócio gerente da tipografia ouvido 
em “Termo de Declarações” e inquirido sobre o seguinte: (…)

(…) 5. Para confirmação do referido no ponto 4.1, os Serviços de 
Inspecção Tributária verificaram as requisições dos vários anos tendo 
confirmado que há uma diminuição das requisições sem assinatura nos 
anos seguintes, conforme descrevem:

 - Em 1995: das 646 requisições 532 não estavam assinadas
 - “1996:das 659 requisições 46 não estavam assinadas
 - “1997: das 739 requisições 23 não estavam assinadas
 - “1998: das 748 requisições 7 não estavam assinadas
 - “1999: das 742 requisições 11 não estavam assinadas
 - “2000: das 779 requisições 13 não estavam assinadas
 - “2001: das 725 requisições 10 não estavam assinadas
 - “2002: até 31/07/2002, 4 requisições não estavam assinadas, duas 

das quais porque o cliente não tinha ido levantar os livros. (…)”
G) À Autora não foi assegurado direito de defesa nos termos do 

art.º 100.º do CPA e art.º 60.º da Lei Geral Tributária (LGT);
H) Em 10.12.2003, a Autora requereu, junto do Tribunal Adminis-

trativo do Círculo do Porto a suspensão da eficácia do acto tendo sido 
decidido favoravelmente por sentença de 19.02.2004.

III – Como se refere na sentença recorrida, as questões a decidir nos 
presentes autos consubstanciam -se em saber, por um lado, se o despacho 
do Director -Geral dos Impostos de 25/10/2003 que revogou a autorização 
para emitir as facturas e documentos equivalentes à ora recorrida é uma 
medida excessiva e abusivamente aplicada e, por outro, se o mesmo 
despacho enferma de vício de forma, por violação dos artigos 100.º do 
CPA e 60.º da LGT.

A aludida autorização foi concedida à ora recorrida ao abrigo do 
disposto no artigo 7.º do DL 45/89, de 11/2, cujo n.º 1 preceitua que 
a impressão dos documentos de transporte referidos nesse diploma e 
cujo conteúdo não seja processado através de computador só poderá 
ser efectuada em tipografias devidamente autorizadas pelo Ministro 
das Finanças.

Tal medida visa objectivamente tornar mais eficaz o combate à fraude 
e evasão fiscal, como ressalta do preâmbulo do citado DL.

É por isso que essa autorização é concedida a quem exerça ou deseje 
exercer a actividade de tipografia na condição de que não tenha sofrido 
condenação por transgressão às leis fiscais praticada com dolo e cujo 
quantitativo dos rendimentos ocultados tenha excedido 200000$00, 
não tenha sido condenado por transgressão ao disposto nos artigos 95.º, 
98.º, 99.º, 100.º e 104.º do CIVA, não se encontre em estado de falên-
cia nem tenha sido condenado por crimes previstos nos artigos 228.º, 
230.º, 231.º, 236.º, 237.º, 241.º, 245.º e 247.º do Código Penal (n.º 4 do 
artigo 7.º do DL 45/89).

E se exije que o pedido seja acompanhado do certificado do registo 
criminal do proprietário da empresa ou, tratando -se de sociedade, de 
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cada um dos sócios gerentes ou administradores em exercício (n.º 5 do 
mesmo preceito).

Ou seja, é preciso que os interessados na impressão dos documentos 
de transporte referidos demonstrem a sua idoneidade para o desempenho 
dessa função.

Sendo certo que depois, no desempenho da mesma, estão sujeitos a 
diversas obrigações, nomeadamente a registar em livro próprio os ad-
quirentes desses impressos (documentos de transporte) e a comunicar às 
DDF os seus dados identificativos e a quantidade e numeração atribuída 
aos respectivos documentos (artigo 10.º do DL 45/89).

Obrigações essas cujo incumprimento os faz incorrer necessariamente 
nas penalidades previstas no artigo 13.º do DL 45/89 citado.

Por outro lado, o Ministro das Finanças, por proposta do Director-
-Geral dos Impostos, pode determinar a revogação dessa autorização 
em todos os casos em que se deixe de verificar qualquer das condições 
referidas no n.º 4 do artigo 7.º do DL 45/89, sejam detectadas irregu-
laridades relativamente às disposições deste diploma e do CIVA ou se 
verifiquem outros factos que ponham em causa a idoneidade da empresa 
autorizada (artigo 8.º do DL 45/89).

Ora, é evidente que a prática reiterada de infracções às obrigações a 
que têm de estar sujeitas para que o combate à fraude e evasão fiscal 
seja de facto eficaz põe, sem dúvida, em causa a idoneidade da tipo-
grafia autorizada.

A qual logo no despacho que deferiu o pedido de autorização para 
impressão dos documentos em causa foi alertada expressamente para 
as obrigações a que ficaria sujeita (v. alínea C) do probatório) e, não 
obstante, ao longo de diferentes e sucessivos anos foi praticando diversas 
irregularidades que foram assinaladas aquando da inspecção a que foi 
sujeita pelos serviços de inspecção tributária.

Esta conduta põe, a nosso ver, em causa a idoneidade da recorrida.
E, independentemente de pelas faltas cometidas ao longo dos anos 

dever ser punida com as penalidades previstas na lei, não se pode deixar 
de concluir que esse seu comportamento, que não foi ocasional e não se 
mostra sequer justificado, não sendo, por isso, desculpável, abala a sua 
idoneidade para o exercício de uma função tão exigente como é a de 
colaborar com a administração tributária no combate à fraude e evasão 
fiscal que se deseja eficaz e efectivo.

Não se vê, pois, que a medida de revogação da autorização anterior-
mente concedida seja assim excessiva ou mesmo desproporcionada, na 
medida até que nestas circunstâncias não há outras medidas que possam 
ser aplicadas e que sejam menos gravosas já que as penalidades pre-
vistas na lei para as faltas apontadas são independentes desta medida e 
serão sempre de aplicar, servindo a sua verificação (em maior ou menor 
número e diferente gravidade) para determinar se se mantêm ainda ou 
não os pressupostos que levaram a AF a conceder a autorização para a 
impressão dos documentos em causa àquela tipografia.

Neste segmento não pode, pois, a sentença recorrida manter -se por não 
haver aqui, ao contrário do considerado, qualquer violação do princípio 
da proporcionalidade.

Já quanto à invocada violação dos artigos 100.º CPA e 60.º da LGT, 
porém, não há dúvida que a mesma se verifica.

Com efeito, em cumprimento do artigo 267.º, n.º 5 da CRP, que reco-
nhece aos cidadãos o direito de participação na formação das decisões 
que lhes disserem respeito, a alínea c) do n.º 1 do artigo 60.º da LGT 

prescreve que a participação dos contribuintes na formação das deci-
sões que lhes digam respeito pode efectuar -se pelo direito de audição 
antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em 
matéria fiscal.

É certo que, nos termos do n.º 3 do mesmo preceito se estabelece 
que, tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das 
fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é 
dispensada a sua audição salvo em caso de invocação de factos novos 
sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.

E que, como alega a recorrente, a recorrida terá sido ouvida em procedi-
mento inspectivo que conduziu ao apuramento da situação que determinou 
a consequente revogação da autorização anteriormente concedida.

Só que a audição prévia a que a recorrente se refere nas suas alegações 
reporta -se a um termo de declarações do sócio gerente da recorrida 
prestadas no âmbito da inspecção a que a esta foi sujeita.

Tal facto não corresponde, todavia, ao exercício do direito de audição 
tal como este é configurado no artigo 60.º LGT.

O direito de audição deve ser exercido, de acordo com os números 3 
e 4 deste normativo, no prazo a fixar pela administração tributária 
em carta registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do 
contribuinte, devendo aquela comunicar a este o projecto da decisão e 
sua fundamentação.

Ora, no caso dos autos, tal não sucedeu, como, de resto, se concluiu 
na sentença recorrida.

A recorrida não só não foi notificada do relatório da inspecção como 
não foi também notificada para exercer o seu direito de audição prévia 
antes da revogação da autorização concedida para impressão de docu-
mentos de transporte.

Razão por que procede, pois, este invocado vício, conducente à anu-
lação da decisão proferida no procedimento.

IV – Termos em que, face ao exposto, se nega provimento ao recurso, 
confirmando a decisão recorrida, com a presente fundamentação.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 8 UCs 
e a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 14 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Reforma de acórdão. Lapso manifesto.

Sumário:

Não enferma de lapso manifesto um acórdão em que se en-
tendeu que um acto de uma autarquia local através do qual 
se altera o texto de um regulamento tem natureza regula-
mentar e, por a ter, está sujeito aos requisitos exigidos por 
lei para a eficácia de actos desta natureza.
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Processo n.º 516/06 -30.
Recorrente: Soira — Sociedade Imobiliária de Ramalde, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal do Porto.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Pelo acórdão de 2 -11 -2006 foi anulado o acto impugnado, que se 
baseou no Regulamento Municipal de Obras da Câmara Municipal do 
Porto, por no momento em que foi aplicado no acto impugnado, esse 
Regulamento não ser oponível aos particulares.

A Câmara Municipal do Porto vem pedir a reforma desse acórdão, 
ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art. 669.º do CPC, em que se prevê tal 
possibilidade quando «tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na deter-
minação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos».

Essencialmente, a Câmara Municipal do Porto entende que é «mani-
festo que a mera rectificação, operada com a publicação da indicação 
da lei habilitante no Boletim Municipal n.º 3191, de 13.06,1997, não re-
presenta a aprovação de um novo regulamento sobre a mesma matéria» 
e que «a referida rectificação não pode ser considerada um verdadeiro 
acto de natureza regulamentar stricto sensu, pelo que a sua publicação 
respeitou integralmente as disposições legais aplicáveis».

Entendeu -se no referido acórdão que
Na primitiva redacção, o referido Regulamento não continha indica-

ção da lei habilitante, o que implica a sua inconstitucionalidade formal, 
à face do preceituado no art. 115.º, n.º 7, da C.R.P., na redacção dada 
pela revisão constitucional de 1982, em vigor no momento em que foi 
aprovado aquele Regulamento.

A «Rectificação» efectuada em 27 -5 -1997, tem o alcance de sanar a 
deficiência formal do referido Regulamento, mas apenas pode produzir efei-
tos para o futuro, pois a atribuição de efeitos retroactivos à sanação seria 
«incompatível com a razão de ser da exigência constitucional da menção 
da lei habilitante, que é, no que se refere aos destinatários do Direito, a 
segurança e a transparência do Estado de Direito democrático» (1).

Por outro lado, a referida «Rectificação» (sanação), como acto de 
natureza regulamentar que é, distinto do acto cuja deficiência se visa 
sanar, está subordinada às exigências formuladas para a validade e 
eficácia de tal tipo de actos pela lei vigente ao tempo em que tal acto 
de rectificação foi praticado, como decorre dos princípios gerais em 
matéria de aplicação das leis no tempo, formulados nos n.ºs 1 e 2 do 
art. 12.º do Código Civil.

A referência a «regulamentos municipais» feita (no art. 68.º -B do 
Decreto -Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,) deve ser interpretada como 
reportando -se à generalidade de actos em matéria regulamentar, quer se 
consubstanciem em regulamento integralmente novo, quer se traduzam 
apenas na introdução de alterações ou «rectificações».

Por outro lado, no caso em apreço, em face da inconstitucionalidade 
formal que afectava o referido Regulamento Municipal de Obras, que 
tinha como consequência a sua invalidade, o acto que confere validade 
a esse Regulamento é o de 27 -5 -1997, pelo que não pode deixar se ser 
em relação a ele, o único que tem a potencialidade de produzir os efeitos 
próprios de um acto regulamentar, que se têm de aplicar as exigências 
previstas na lei para a eficácia de actos regulamentares deste tipo.

Assim, tratando -se de um regulamento que fixa taxas de obras de 
urbanização, enquadrável no n.º 1 deste art. 68.º -B, aplica -se o requisito 
de eficácia previsto no n.º 2 do mesmo artigo, que é a necessidade de 
publicação no Diário da República.

No caso em apreço, a deliberação que procedeu à referida «Rectifi-
cação» foi publicada no Boletim Municipal n.º 3191, de 13 -6 -97 e não 
foi publicada no Diário da República.

De harmonia com o disposto no art. 119.º, n.º 2, da CRP (art. 122.º, n.º 2, 
nas redacções de 1982, 1989 e 1992), a falta de publicidade de qualquer acto 
de conteúdo genérico do poder local implica a sua ineficácia jurídica.

Como se vê, no acórdão entendeu -se que a rectificação referida tem 
natureza de acto regulamentar e, como tal, estava sujeita aos requisitos 
de publicação legalmente exigidos para actos desse tipo como condição 
da sua eficácia ao tempo em que o acto foi praticado.

Trata -se de uma tese que, sendo discutível, decerto, como a generali-
dade das teses jurídicas, apresenta consistência evidente, pois a referida 
rectificação, como acto jurídico que é, tem de ter uma natureza jurídica 
e a que lhe corresponde é a de acto regulamentar.

Na verdade, tratando -se de um acto praticado por uma entidade pú-
blica, com natureza normativa (não visa produzir efeitos numa situ-
ação individual e concreta e, por isso não pode ser considerado acto 
administrativo, à face da definição que consta do art.120.º do CPA), e 
visando ter eficácia externa, ele só pode ter, abstractamente, natureza 
legislativa ou regulamentar.

Não existe, à face da lei, qualquer outro tipo de actos normativos 
com eficácia externa (art. 112.º da CRP, a que corresponde o art.115º 
nas redacções da CRP anteriores a 1997), designadamente uma estranha 
e incongruente categoria de actos de normativos com eficácia externa 
que «não podem ser considerados acto de natureza regulamentar stricto 
sensu», que teriam como característica alterarem o conteúdo actos de na-
tureza regulamentar sem assumirem esta natureza e sem estarem sujeitos 
aos requisitos exigidos por lei para a eficácia de actos desta natureza.

Não houve assim qualquer lapso no acórdão reclamado.
Termos em que acordam em indeferir o pedido de reforma.
Sem custas, por a Câmara Municipal do Porto estar isenta, no presente 

processo (art. 2.º da Tabela de Custas).
Lisboa, 14 de Março de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Acórdão n.º 501/2000 citado, reproduzindo o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 110/95, D.R., II Série, de 21 de Abril de 1995.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Contribuição especial. Avaliação predial. Factores. Enuncia-
ção, nem exaustiva, nem taxativa. Fundamentação formal 
suficiente: compreensibilidade.
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Sumário:

 I — Pelo artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, 
«É aprovado o Regulamento da Contribuição Especial, 
anexo ao presente diploma e que dele faz parte inte-
grante».

 II — Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento da 
Contribuição Especial, anexo ao dito decreto -lei, «A 
contribuição especial incide sobre o aumento de va-
lor dos prédios rústicos, resultante da possibilidade da 
sua utilização como terrenos para construção urbana 
(…)».

 III — Segundo o n.º 1 do artigo 6.º do citado Regulamento da 
Contribuição Especial, «Na determinação dos valores, 
a comissão terá em consideração a natureza e o destino 
económico do prédio».

 IV — As várias alíneas do n.º 2 do mesmo artigo 6.º do dito 
Regulamento, a respeito dos factores de determinação 
do valor, não representam uma enunciação de carác-
ter exaustivo (ou completo), nem taxativo (ou fechado) 
— pois que deve atender -se a «quaisquer (…) elementos 
susceptíveis de influírem no valor dos prédios».

 V — Goza de suficiente fundamentação formal a deliberação 
administrativa, de cuja sucinta exposição as razões 
de facto e de direito, que a motivaram, se extraem em 
moldes de compreensibilidade a um destinatário nor-
mal (bonus paterfamiliae), hipoteticamente colocado 
na situação concreta do real destinatário.

Processo n.º 624 -06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: EGIC — Empresa de Gestão Imobiliária e Construção, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, de 4 -11 -2005, que julgou procedente 
a «impugnação contra a liquidação de contribuição especial efectuada 
nos termos do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março», em que é im-
pugnante “EGIC -Empresa de Gestão Imobiliária e Construção, L.da” 
– cf. fls. 96 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 116 a 121.

1. Entendeu a douta sentença “a quo”, que o auto de avaliação que 
levou à liquidação da Contribuição Especial, em litígio nos presentes 
autos, padece de vício de forma por falta de fundamentação;

2. Com a ressalva do devido respeito por diferente entendimento, 
entende a Fazenda Pública que, contrariamente ao alegado pela im-
pugnante e aceite pela douta sentença, não padece de ilegalidade a 
liquidação de Contribuição Especial, aqui em causa;

3. Conforme resulta da matéria fáctica dada como provada e com 
relevância para a decisão da causa, a fls. 3, o acto administrativo, está 
devidamente fundamentado, pois que, indica as normas jurídicas em que 
assenta, bem como procede à enumeração dos factos que permitiram 

ao destinatário compreender o “quid” cognoscitivo e valorativo que 
esteve na base da decisão da entidade recorrida;

4. Resultando dos autos o perfeito conhecimento das razões de facto 
e de direito que motivaram a avaliação e consequente liquidação da 
Contribuição Especial em apreço, deve haver -se por devidamente fun-
damentada a liquidação impugnada, uma vez que, as contribuições 
especiais são devidas pelos titulares do direito de construção em cujo 
nome seja emitida licença de construção ou de obra, nos precisos ter-
mos do art.° 3° do diploma em questão, sendo sujeito a contribuição, a 
diferença entre o valor do prédio à data em que foi requerida a licença 
de construção ou de obra e o seu valor à data de 01 de Janeiro de 1994, 
corrigido pelo coeficiente de desvalorização monetária.

5. Por conseguinte, pela douta sentença sob recurso foram violadas 
as seguintes normas legais: n.° 1°, n.° 1, al. a); art.° 2°; art.°s 3°, 7°, 
14°, 19°, 20°, do Dec. Lei 43/1998, de 03 de Março, bem como, art.° 4°, 
n.° s 1 e 3, e art.° 77° da Lei Geral Tributária.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 129 e 130.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Sufraga -se o entendimento expresso na sentença, sobre a irrele-

vância jurídica da consideração como segunda referência temporal 
para a avaliação do terreno para construção da data da emissão da 
licença de construção (31.08.98) e não da data do correlativo requeri-
mento (3.08.98) pela proximidade das datas, indutora de um juízo de 
experiência comum sobre a inalteração de valores, salvo circunstâncias 
extraordinárias que o processo não regista

2. Discorda -se do entendimento expresso na sentença sobre a des-
consideração dos critérios legais de avaliação, considerando a sua 
enunciação precisa (embora sintética) no Termo de Avaliação (Item 2. 
Localização PA apenso fls.28): localização, ambiente envolvente, desen-
volvimento urbanístico da zona, infra -estruturas existentes, coeficiente 
de ocupação do solo COS (art.6° n°2 RCE)

A determinação do valor do terreno, no quadro da sua localização, 
atendeu ao valor da construção potencialmente edificável, critério 
adoptado na área das avaliações (cfr. depoimento da testemunha António 
Acácio Matos de Almeida fls. 69; probatório al.j)

Assim estruturada, a fundamentação do acto de avaliação obedeceu 
aos requisitos de clareza, suficiência e congruência que permitiram ao 
destinatário do acto o conhecimento dos elementos indispensáveis a 
uma opção esclarecida entre a aceitação e a impugnação graciosa ou 
contenciosa do acto administrativo, como ilustra eloquentemente o teor 
da petição de impugnação judicial, onde é refutada especificadamente 
cada um dos critérios da avaliação(cfr. arts. 31°/40°)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

declaratório da improcedência da impugnação judicial, com as con-
sequências legais.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do 

Ministério Público, a questão essencial que aqui se coloca é a de saber 
se a avaliação, em que se baseou a liquidação impugnada, sofre, ou não, 
do vício de falta ou de insuficiência de fundamentação formal.
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) A impugnante adquiriu à Leasimport  - Companhia de Locação 

Financeira Imobiliária, SA, por escritura pública lavrada no 6° Cartório 
Notarial do Porto, um prédio urbano situado na Rua Pedro Hispano, 
674, da freguesia de Ramalde, do concelho do Porto, inscrito na matriz: 
urbana daquela freguesia sob o artigo 2608, pelo preço de 245.000$00 
(esc) – cfr. folhas 15 a 18 dos presentes autos;

b) Com a demolição do prédio a que se refere a alínea a), resultou 
um terreno que veio a ser inscrito na mesma matriz, como terreno para 
construção sob o artigo 7582 – cfr folhas 25 e 26 dos autos;

c) Em 14.12.1998 a impugnante apresentou a declaração mod 1 
para efeito da liquidação da Contribuição Especial onde conta no 
quadro 07:

 - data em que foi requerida a licença de construção  - 03/08/1998
 - data da emissão da licença de construção  - 31.08.1998  - cfr. folhas 24 

e 25 do processo administrativo em apenso;
d) Na sequência de processo de avaliação foi elaborado “Relatório 

de Avaliação”, que aqui se da por inteiramente reproduzido para todos 
os efeitos legais, onde se refere nos critérios de avaliação que “Na 
determinação dos valores que permitem o cálculo da matéria colectá-
vel, a comissão considera o disposto no artigo 6° do Regulamento da 
Contribuição Especial (…).

Nos termos da legislação em vigor, avalia -se o prédio à data de 
1 de Janeiro de 1994 e à data de emissão do alvará de licença de 
construção ou de obra, tendo -se em consideração a valorização in-
duzida pelos investimentos públicos realizados e pela melhoria de 
acessibilidade. Assim, no ponto seguinte, avalia -se o prédio nas datas 
referidas determinando -se o seu valor, com base no valor de construção 
potencialmente edificável determinando -se esta a partir dos elementos 
que nos foram fornecidos, nomeadamente o projecto aprovado” – cfr. 
folhas 26 a 30 do processo administrativo em apenso;

e) Na sequência da avaliação do terreno para efeitos de tributação em 
sede sede contribuição especial foi apurado um valor de 321.606.000$00 
(esc), reportado à data de 31 de Agosto de 1998 – cfr. folhas 29 do 
processo administrativo em apenso;

f) Por sua vez o valor reportado a 1 de Janeiro de 1994 foi fixado em 
272.328.000$00 (esc) que actualizado pela aplicação do coeficiente de 
desvalorização monetária de 1,10 resultou em 299.560.800$00 (esc) – cfr. 
folhas 29 e folhas 12 verso do processo administrativo em apenso;

g) A Administração Tributária apurou uma matéria colectável de 
22.045.200$00 (esc), resultante da diferença entre os valores referidos 
nas alíneas c) e d);  - cfr. folhas 12 verso do processo administrativo 
em apenso;

h) A Administração Tributária, na sequência do apuramento da matéria 
colectável referida na alínea e), efectuou uma liquidação de contribuição 
especial a que se reporta o DL 43/98, no montante de 6.613.560$00 
(esc)  - cfr. folhas 12 verso do p.a. em apenso;

i) A crise no sector imobiliário tinha -se iniciado em 1991 e em 1998, 
encontrava -se numa fase de recuperação, abrindo -se nova crise em 2001 
 - depoimento da primeira testemunha ouvida nos autos;

j) Um critério de avaliação de um terreno parte da análise do que 
pode ser construído nesse terreno de acordo com o P.D.M., em que nele 
se insere, o que lhe permite calcular a área bruta edificável do terreno 
 - depoimento da segunda testemunha ouvida;

k) Pode ser utilizado como critério de avaliação de um terreno não o 
referia na alínea j) mas o que tem a ver com a ponderação do valor pelo 
qual pode ser vendido cada m2 de área edificável. Nesta determinação 
terá de se ter em conta qual o valor de área bruta edificada e depois 
haverá de ser dividido pelo número de m2 que compõem o terreno  - cfr. 
depoimento da segunda testemunha ouvida;

l) Na determinação de quaisquer valores há que ter em conta quais 
os valores de mercado que há expectativa de poder praticar ou de po-
der vendar o que foi edificado. Na determinação deste valor intervém 
também o valor do custo ia construção acrescido de diversos encargos 
licenças, IVA, custo de projecto, entre outros.  - depoimento das duas 
primeiras testemunhas ouvidas;

m) Em 2000 os preços no sector imobiliário eram superiores aos de 
1998  - depoimento da 1ª testemunha ouvida nos autos;

n) O prazo de pagamento voluntário ia contribuição especial terminou 
em 31 de Julho de 2000  - cfr. folhas 11 verso do p.a. em apenso.

o) O pagamento da Contribuição Especial, em causa nos presentes 
autos, foi efectuado pela impugnante em 23 de Julho de 2002  - cfr. 
folhas 92 e 93 dos autos.

Não existem outros factos provados ou não provados para além dos 
referidos supra.

2.2 O direito à fundamentação, e o correspectivo dever da Adminis-
tração, decorre do imperativo constitucional do n.º 3 do artigo 268.º da 
Constituição da República Portuguesa, que obteve claro acolhimento 
no Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91 de 15/11, e nos códigos tributários, sobretudo na Lei Geral 
Tributária.

O regime jurídico geral da fundamentação dos actos administrati-
vos continua, contudo, a constar dos artigos 1.º e 2.º do Decreto -Lei 
n.º 256 -A/77 de 17 -6.

A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos 
fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera 
declaração de concordância com os fundamentos de anterior parecer, 
informação ou proposta, que neste caso constituirão parte integrante do 
respectivo acto – n.º 2 do artigo 1.º do citado Decreto -Lei n.º 256 -A/77. 
Se o n.º 2 deste artigo 1.º admite que a fundamentação possa consistir 
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior 
parecer, informação ou proposta, tal não significa que se possa atender a 
outras peça de processo não expressamente referidas, não concretizadas, 
nem individualizadas. De outra forma ficar -se -ia sem saber, afinal, qual 
a verdadeira fundamentação do acto administrativo em concreto.

O regime jurídico da fundamentação dos actos administrativos contido 
no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 256 -A/77 visa claramente, entre 
outros objectivos, o do perfeito esclarecimento dos administrados em 
ordem a permitir -lhes a sua impugnação, ou sequer uma opção cons-
ciente entre a aceitação da sua legalidade e a justificação de um recurso 
contencioso, como se alcança do preâmbulo daquele Decreto -Lei, ao 
referir que a falta de fundamentação dificulta muitas vezes tanto aquela 
impugnação como esta opção.

É para se conseguir esse esclarecimento que a lei traça os requisitos 
de que deve revestir -se a fundamentação. A fundamentação, de facto e 
de direito, tem de ser expressa e sucinta, clara, suficiente e congruente. 
Expressa, no sentido de explícita, concretamente cognoscível, ainda que 
por remissão inequívoca para algum elemento do processo, do qual, aí 
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sim, directamente conste (cf. o n.º 3 do artigo 1.º do Decreto -Lei citado). 
Sucinta, no sentido de não prolixa. Todavia, não vaga nem truncada, isto 
é, só parcialmente explícita, porque tem também de ser suficiente (cf. o 
n.º 3 do artigo 1.º do mesmo Decreto -Lei). Clara no sentido de indicar ou 
revelar precisamente os factos e o direito, com base nos quais se decidiu, 
o que implica a rejeição de expressões vagas, genéricas, quer de facto 
quer de direito. Na verdade, tais expressões serão obscuras, incapazes 
de dar a perceber os motivos que afinal levaram o autor do acto a decidir-
-se por ele. Como diz a lei, é equivalente à falta de fundamentação a 
adopção de fundamentos que, nomeadamente por obscuridade, não 
esclareçam a motivação do acto. Suficientes têm de ser os fundamentos 
no sentido de aptos a dar a perceber o processo lógico e jurídico que 
levou à decisão consubstanciada no acto concretamente praticado. Daí 
que se deve ter como insuficiente a fundamentação só de facto ou só de 
direito, ou meramente conclusiva ou vagamente qualificativa de factos 
não expressamente indicados. Congruentes, ou não contraditórios, na 
terminologia da lei (n.º 3 do artigo 1.º do citado Decreto -Lei), significa 
que, relacionados com a concreta decisão tomada, a deduzir deles, os 
elementos fundamentadores se mostram logicamente aptos a que a 
decisão deles se extraia. O que importa é que a fundamentação, sem 
deixar de ser sucinta, se apresente com a indispensável clareza, sufici-
ência e congruência, conforme emerge, expressis verbis, do texto legal. 
Imprescindível é, porém, que se dêem a conhecer aos interessados os 
motivos por que se decidiu no sentido adoptado no acto, e não em outro 
sentido. A adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição 
ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto é 
equivalente à falta de fundamentação – n.º 3 do artigo 1.º do referido 
Decreto -Lei n.º 256 -A/77.

Fundamentar um acto consiste – como sublinha Marcelo Caetano, 
apud Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, I, p. 470 e seguintes 
– em deduzir das premissas indicadas a decisão tomada ou juízo for-
mulado, como se de um silogismo se tratasse, indicando -se quais os 
motivos, as razões por que se pratica um acto.

Para tanto, impõe -se adoptar um critério prático, consistente na ques-
tão de saber se um destinatário normal, face ao itinerário cognoscitivo e 
valorativo, constante do acto em causa, fica em condições de conhecer 
o motivo por que se decidiu num certo sentido e não noutro qualquer, 
o que, aliás, se coaduna com o princípio geral que se pode até extrair, 
nomeadamente, do disposto no artigo 236.º do Código Civil. Trata -se, 
em suma, de exigir motivação adequadamente compreensível – cf., por 
todos neste sentido, por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 27 -4 -2005, proferido no recurso n.º 7/05.

A jurisprudência tem -se orientado, normalmente, num sentido de 
equilíbrio face a cada tipo de situação, sem sacrificar ao chamado “fe-
tichismo da forma”, mas também sem descurar o mínimo exigível, 
sem o que o disposto no citado artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 256 -A/77 
ficaria letra morta e, consequentemente, sem qualquer utilidade face 
aos objectivos práticos em vista.

Esta necessidade de fundamentação radica -se, concomitantemente, 
em razões endógenas (garantia de que os agentes ponderaram de forma 
cuidada toda a problemática envolvente, incluindo as próprias definições 
legais) e exógenas (colocar o administrado em condições de conhecer 
as razões da fixação alcançada, por forma de, em consciência, poder 
optar entre a aceitação do acto e a sua impugnação) – cf. o acórdão desta 

Secção do Supremo Tribunal Administrativo de 1 -3 -1989, no Apêndice 
ao Diário da República de 12 -10 -1990, p. 234 a 236.

A fundamentação de um acto deve ser entendida, assim, e conforme 
se deixou dito, como a obrigação de enunciar expressamente (de modo 
directo, ou por remissão) os motivos de facto e de direito que determi-
naram o agente.

Claramente que a fundamentação é um conceito relativo, variando em 
função do tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo 
foi praticado.

O grau de fundamentação exigível deverá estar directamente relacio-
nado com o grau de litigiosidade existente, isto é, com a divergência 
existente entre a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte – cf. 
Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, no Código de Processo 
Tributário Comentado e Anotado, 1998, na anotação 5. ao artigo 82.º.

O conteúdo da declaração fundamentadora não deve ser um máximo, 
tendo em conta que a obrigação formal, além dos seus limites próprios 
em contraposição com a fundamentação substancial, tem os seus in-
convenientes, em especial os da ineficiência que resulta da inevitável 
diminuição da celeridade administrativa. Assim, a lei exige apenas uma 
exposição sucinta dos fundamentos e a jurisprudência tem demonstrado, 
sobretudo na concretização do conceito legal de insuficiência da fun-
damentação, a consciência de que se move num domínio de conflito e 
de conciliação entre interesses e valores divergentes e mesmo opostos. 
Pode dar -se, por isso, como assente que a fundamentação contextual 
se basta com os elementos necessários à expressão clara das razões do 
acto, não tendo de reportar, por princípio, todos os factos considerados, 
todas as reflexões feitas ou todas as vicissitudes ocorridas durante uma 
deliberação decisória. A determinação do âmbito da declaração funda-
mentadora pressupõe, portanto, a busca de um conteúdo adequado, que 
há -de ser, num sentido amplo, o suficiente para suportar formalmente 
a decisão administrativa.

Cf., no sentido de tudo o que acima se diz, especialmente, José Car-
los Vieira de Andrade, O Dever da Fundamentação Expressa de Actos 
Administrativos, Almedina, 1991, em particular, as páginas 13, 231, 
240, 243, 251, 254, e 320 e 321.

Por outro lado, o Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, fez constar 
do seu preâmbulo, mormente, que «Os investimentos efectuados ou a 
efectuar para a realização da CRIL, CREL, CRIP, CREP e respectivos 
acessos e da travessia ferroviária do Tejo, troços ferroviários com-
plementares, bem como as extensões do metropolitano de Lisboa e a 
concretização de sistemas ferroviários ligeiros, vêm valorizar, substan-
cialmente, os prédios rústicos e os terrenos para construção envolventes. 
Tal valorização justifica a criação de uma contribuição especial, nos 
termos já adoptados, em caso de obras públicas de elevados custos, nas 
zonas beneficiadas com o respectivo empreendimento.».

E, assim, nos termos do seu artigo 1.º, «É aprovado o Regulamento 
da Contribuição Especial, anexo ao presente diploma e que dele faz 
parte integrante.».

Sob a epígrafe “Incidência”, o artigo 1.º do Regulamento da Contri-
buição Especial, anexo ao citado Decreto -Lei n.º 43/98, estabelece, no 
seu n.º 1, que «A contribuição especial incide sobre o aumento de valor 
dos prédios rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como 
terrenos para construção urbana (…)».
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E o artigo 2.º deste mesmo Regulamento preceitua que «Constitui 
valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor do prédio à data 
em que for requerido o licenciamento de construção ou de obra e o 
seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido por aplicação dos 
coeficientes de desvalorização da moeda constantes da portaria a que 
se refere o artigo 43.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas, correspondendo, para o efeito, à data de aquisição 
a data de 1 de Janeiro de 1994 e à de realização a data da emissão do 
alvará de licença de construção ou de obra» (n.º 1); e que «Os valores 
que servem para determinar a diferença são determinados por avaliação 
nos termos do presente Regulamento» (n.º 2).

Quanto à “Determinação da matéria colectável” desta contribuição 
especial, dispõe o artigo 4.º do dito Regulamento que «A avaliação re-
ferida no n.º 2 do artigo 2.º ficará a cargo de uma comissão constituída 
pelo contribuinte ou seu representante e por dois peritos nomeados 
pela Direcção -Geral dos Impostos de entre os incluídos nas listas 
distritais» (n.º 1); que «Um dos peritos nomeados pela Direcção -Geral 
dos Impostos terá apenas voto de desempate, devendo conformar -se 
com qualquer dos laudos apresentados» (n.º 2); e que «A avaliação 
será efectuada com precedência de vistoria, devendo as decisões ser 
devidamente fundamentadas» (n.º 3).

[Entre parêntesis deve dizer -se que, nos termos do n.º 2 e n.º 3 do 
artigo 25.º do falado Regulamento, «Os valores determinados em ava-
liação não são susceptíveis de impugnação judicial autónoma»; mas 
«Na impugnação da liquidação pode ser invocada qualquer ilegalidade 
praticada na determinação dos valores atribuídos na avaliação.»].

E, segundo o artigo 6.º do mesmo Regulamento, «Na determinação 
dos valores, a comissão terá em consideração a natureza e o destino 
económico do prédio» (n.º 1).

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 6.º, «Para efeitos do número 
anterior, atender -se -á: a) À localização, ao ambiente envolvente e ao 
desenvolvimento urbanístico da zona; b) Às infra -estruturas existentes; 
c) À caracterização física e topográfica; d) Aos índices de ocupação 
e volumetria; e) Às características agrárias, aos tipos de cultura e à 
disponibilidade de águas; f) Ao valor das construções rurais e depen-
dências agrícolas; g) A quaisquer outros elementos susceptíveis de 
influírem no valor dos prédios.».

Como se vê, «a natureza e o destino económico do prédio» é, em 
termos gerais, o que a Comissão tem essencialmente de considerar na 
determinação do valor do prédio sob sua avaliação. E a Comissão, para a 
realização de uma tal tarefa, lançará mão, segundo os termos da alínea g) 
do n.º 2 do dito artigo 6.º, de «quaisquer (…) elementos susceptíveis de 
influírem no valor dos prédios». O que quer dizer que a indicação dos 
elementos constantes das várias alíneas do n.º 2 do dito artigo 6.º do 
citado Regulamento não constitui uma enumeração, nem completa ou 
exaustiva, nem fechada ou taxativa. Para a determinação do valor do 
prédio, a Comissão não está obrigada a considerar todos e cada um dos 
elementos enumerados (a enumeração não é exaustiva), nem a considerar 
só esses elementos (a enumeração não é taxativa), nem, muito menos, 
a reconhecer igual peso a cada um desses indicados elementos – e, por 
isso, não está vedado à Comissão de Avaliação que leve em conta a 
ponderação que haja feito de outros elementos ou factores de valor do 
prédio que nessas alíneas não estejam elencados, em vista sempre do 

quid legal norteador da determinação do valor a achar: «a natureza e o 
destino económico do prédio».

2.3 No caso sub judicio, o “termo de avaliação” existente no processo, 
de fls. 31 a 36, e sobre cujos dizeres não há a mínima controvérsia, 
apresenta o seguinte teor.

Aos dezoito dias do mês de Maio de dois mil, a comissão de ava-
liação nomeada nos termos do n.º 1 do Artigo 4.º do Regulamento da 
Comissão Especial aprovado pelo Decreto -Lei n.º 43/98 de 3 de Março, 
reuniu, tendo os peritos, por maioria, acordado no que se refere nos 
pontos seguintes.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO A AVALIAR
Proprietário do direito de construir: EGIC  - Empresa de Gestão Imo-

biliária e Construção, Lda
Localização: Rua Pedro Hispano, 674
Freguesia de Ramalde
Concelho do Porto
Inscrição matricial: Artigo (urbano) n.° 2608
Tipo: Terreno para construção
Área: 3.340 m2

2. LOCALIZAÇÃO
O prédio situa -se numa zona urbana, sendo marginado por arruamen-

tos dotados de todas as infraestruturas urbanísticas.
Na envolvente existem construções de cérceas diversas, sendo este 

edifico constituído por cave, r/chão e 4 andares.
Na envolvente próxima existem equipamentos e a zona é servida por 

transportes públicos.
O Plano Director Municipal do Concelho (PDM), estipula para a 

zona em que se situa o prédio um coeficiente de ocupação do solo 
(COS) de 5 m3 /m2.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação efectuada tem por objectivo a determinação da matéria 

colectável, para tributação em contribuição especial aprovada pelo 
Decreto -Lei 43/98 de 3 de Março.

Na determinação dos valores que permitem o cálculo da matéria co-
lectável, a comissão considera o disposto no Artigo 6.º do Regulamento 
da Contribuição Especial aprovado pelo Decreto -Lei anteriormente 
referido.

Nos termos da legislação em vigor, avalia -se o prédio à data de 1 de 
Janeiro de 1994 e a data de emissão do alvará de licença de construção 
ou de obra, tendo -se em consideração a valorização induzida pelos 
investimentos públicos realizados e pela melhoria das condições de 
acessibilidade.

Assim, no ponto seguinte, avalia -se o prédio nas datas referidas 
determinando -se o seu valor, com base no valor da construção poten-
cialmente edificavél, determinando -se esta a partir dos elementos que 
nos foram fornecidos, nomeadamente projecto aprovado.

4. AVALIAÇÃO
4.1. EM 01 DE JANEIRO DE1994
C.O.S. (m3/m2): 5,0
Área bruta potencialmente edificável (m2): 6.484,00
Valor unitário da construção (c./m2): 140,0
Valor da construção (c.): 907.760
Valor do terreno ( %):30,00 %
Valor do terreno (c.): 272.328
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4.2. À DATA DA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA (31 DE 
AGOSTO DE 1998)

Área do terreno (m 2): 3.340,00
C.O.S.(m3/m2): 5,0
Área bruta potencialmente edificável (m2): 6.484,00
Valor unitário da construção (c./m2): 160,00
Valor da construção (c.): 1.037.440
Valor do terreno ( %):31,00 %
Valor do terreno (c.): 321.606
Nota:
O representante e Perito da Sociedade proprietária, Sr. Eng.º António 

Canos Porto Gomes, manifesta o seu desacordo à avaliação efectuada, 
na medida em que tendo adquirido o terreno em 16 de Março de 1998 
à Leasimpor - Companhia de Locação Financeira Imobiliária, S.A., 
entende que a valorização induzida pelas infraestruturas, que agora 
se pretende tributar, já está refletida no preço de aquisição do terreno.

A impugnante, ora recorrida, diz que «(…) não se mostram conve-
nientemente explicitados os critérios de avaliação enunciados no n.º 2 
do art. 6.º do Regulamento, porquanto as referências feita nos n.ºs 2 e 
3 do termo de avaliação reproduzem apenas regras vagas e genéricas, 
sem qualquer aprofundamento da situação em concreto, ou seja, sem 
indicação das circunstâncias concretas e específicas relativas a este 
caso»; que «Cabia, assim, à comissão de avaliação indicar com cla-
reza e objectividade os critérios seguidos na determinação do valor do 
terreno naquelas duas datas, de forma a evitar que a impugnante, bem 
como qualquer outra pessoa que seja colocada perante a sua posição, 
fique impedida de conhecer e acompanhar o percurso cognitivo que 
conduziu ao apuramento do valor do terreno em cada um dos momentos 
determinados pela lei»; e que «Do exposto, decorre que a avaliação 
em causa padece, ainda, do vício de forma, por ausência de suficiente 
fundamentação, obscuridade e, até, incongruência, já que através da 
mesma não é possível conhecer os motivos que levaram a comissão 
a atribuir aqueles valores ao terreno, nem os diferentes preços por m2 
da construção ali referidos, ou a diferente percentagem atribuída ao 
terreno face ao valor global da construção» – cf. os artigos 25.º, 29.º, 
e 30.º da petição inicial.

E a sentença recorrida, acolhendo, no essencial, a posição da im-
pugnante, assevera que «Resulta do exposto que no auto de avaliação 
elaborado pela Comissão não foram aplicados ao caso em análise os 
diferentes elementos a que se refere o citado artigo 6.º do RCE. Apenas 
foi feita uma referência, demasiado vaga, a investimentos públicos rea-
lizados e a uma melhoria das condições de acessibilidade, sem qualquer 
concretização e sem que tivesse havido qualquer pronúncia sobre as 
restantes varáveis a que se refere o citado artigo. Por outro lado, também 
não foram referidas no auto de avaliação, as razões para a atribuição 
daqueles valores, obtidos para 1994 e 1998 (ponto 4.1 e 4.2 do auto de 
avaliação), e não de outros. Com efeito, inexistiu qualquer elemento de 
comparação que permitisse concluir que os valores considerados eram 
os correntes o para a avaliação reportada quer a 1994 quer à de 1998, 
de forma a que um destinatário comum pudesse entender o porquê da 
fixação de determinados valores para o m2 da construção e a percenta-
gem do terreno para tal construção, relativo àquelas datas».

Mas é evidente que a sentença recorrida, onde a impugnante encontrou 
agasalho, não capta com exactidão nem os aspectos da lei nem os sinais 
dos elementos que se encontram nos autos.

Na verdade, e como acima se disse, os factores constantes das várias 
alíneas do n.º 2 do dito artigo 6.º do Regulamento da Contribuição 
Especial, anexo ao Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, de determi-
nação do valor a achar essencialmente segundo «a natureza e o destino 
económico do prédio» avaliando, não são de consideração absolutamente 
cogente e necessária, antes revestem natureza puramente indicativa e 
adjuvante. E, assim, o facto, exarado na sentença recorrida, de o “termo 
de avaliação” dar mostras de que «não foram aplicados ao caso em aná-
lise os diferentes elementos a que se refere o citada artigo 6.º do RCE», 
representa -se francamente inadequado à procedência da impugnação 
decretada como foi por causa de vício de insuficiência de fundamentação 
formal do acto de avaliação.

Depois, a sentença recorrida labora também em desacerto, quando diz 
que o “termo de avaliação” não apresenta «as razões para a atribuição 
daqueles valores, obtidos para 1994 e 1998 (ponto 4.1 e 4.2 do auto de 
avaliação), e não de outros», «de forma a que um destinatário comum 
pudesse entender o porquê da fixação de determinados valores para 
o m2 da construção e a percentagem do terreno para tal construção, 
relativo àquelas datas».

A realidade é que, ao contrário do que diz a sentença recorrida, o 
“termo de avaliação”, nos seus pontos 2. e 3., sob a designação de “Lo-
calização” e “Critérios de Avaliação”, explica que «avalia -se o prédio 
nas datas referidas, determinando -se o seu valor, com base no valor 
da construção potencialmente edificável»; e que o valor da construção 
potencialmente edificável se determina «a partir dos elementos que nos 
foram fornecidos, nomeadamente projecto aprovado», «tendo -se em 
consideração a valorização induzida pelos investimentos públicos reali-
zados e pela melhoria das condições de acessibilidade» – sendo que «O 
prédio situa -se numa zona urbana, sendo marginado por arruamentos 
dotados de todas as infraestruturas urbanísticas. Na envolvente existem 
construções de cérceas diversas, sendo este edifico constituído por cave, 
r/chão e 4 andares. Na envolvente próxima existem equipamentos e a 
zona é servida por transportes públicos. O Plano Director Municipal 
do Concelho (PDM), estipula para a zona em que se situa o prédio um 
coeficiente de ocupação do solo (COS) de 5 m3/m2».

Com se vê, o “termo de avaliação” em foco expressa ter a Comissão 
ponderado sobre elementos ou factores suficientes de relevo em vista 
da determinação do valor a achar de acordo com «a natureza e o des-
tino económico do prédio» em causa, como em conformidade manda o 
artigo 6.º do Regulamento da Contribuição Especial, anexo ao Decreto-
-Lei n.º 43/98, de 3 de Março – e tudo isso, ao invés do que julga a 
sentença, de modo manifesto, em termos perfeitamente alcançáveis e 
compreensíveis por um destinatário normal, médio, hipoteticamente 
colocado na situação real da impugnante, ora recorrida.

Estamos deste modo a concluir, e em resposta ao thema decidendum, 
que a avaliação, em que se baseou a liquidação impugnada, não sofre 
do vício de falta ou de insuficiência de fundamentação formal, que lhe 
achou a sentença recorrida.

Questão diversa, porém, é a da fundamentação substancial ou de 
fundo (que não de forma) do acto de avaliação em causa, mostrada, 
aliás, na nota aposta no final do referido “termo de avaliação”, pelas 
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seguintes palavras, ipis verbis: O representante e Perito da Sociedade 
proprietária, Sr. Eng.º António Canos Porto Gomes, manifesta o seu 
desacordo à avaliação efectuada, na medida em que tendo adquirido 
o terreno em 16 de Março de 1998 à Leasimpor -Companhia de Loca-
ção Financeira Imobiliária, S.A., entende que a valorização induzida 
pelas infraestruturas, que agora se pretende tributar, já está reflectida 
no preço de aquisição do terreno – questão abertamente posta pela 
impugnante, ora recorrida, no artigo 31.º e seguintes da sua petição 
inicial, especialmente quando alega como segue.

 - «(…) qualquer hipotético aumento de valor que este terreno porven-
tura tivesse sofrido com os investimentos efectuados na CRIP ou VCI, já 
tinha sido reflectido ou repercutido pelo vendedor no preço da venda, 
constante da escritura realizada em 16 de Março de 1998»;

 - «E diz -se hipotético aumento de valor, porque a sua relativa pro-
ximidade na VCI ou CRIP não lhe deve ter proporcionado qualquer 
valorização, em virtude do ruído por vezes “verdadeiramente insu-
portável” que a circulação automóvel naquela via provoca, e que já 
deu lugar a protestos generalizados e “à promessa de construção de 
um pavimento anti -ruído” por parte do secretário de Estado do Equi-
pamento, de acordo com notícia publicada no jornal “Público” de 13 
de Junho do corrente ano»;

 - «Ora, esta circunstância foi completamente ignorada na avaliação 
do terreno, com desrespeito do que se determina na al. a) do nº 2 do 
art. 6º do Regulamento, que expressamente manda atender, além da 
localização, ao ambiente envolvente.»;

 - «Acresce que, também não se compreende facilmente que, na ava-
liação promovida pela Repartição de Finanças para inscrição deste 
terreno na matriz sob o artigo 7582 e sua tributação em Contribuição 
Autárquica, reportada a 23 de Novembro de 1998 – vide nº 5 supra – lhe 
tenha sido atribuído o valor patrimonial de 244.999.020$00, sensivel-
mente igual ao do seu preço de aquisição (245 mil contos), e que, na 
avaliação aqui contestada, reportada a data muito próxima daquela, 
lhe tenha sido atribuído o valor de 321.606 contos!».

No entanto, a questão assim posta – a implicar um juízo de corres-
pondência substancial do valor que foi determinado à «natureza» e ao 
«destino económico do prédio» em causa –, não na resolveu o Tribunal 
recorrido, mas deve fazê -lo, porquanto o seu conhecimento é da compe-
tência própria da 1.ª instância, e não cabe nos poderes de cognição (aqui 
meramente de revista) do Supremo Tribunal Administrativo.

2.4 De todo o exposto, podemos extrair, entre outras, as seguintes 
proposições, que se alinham em súmula.

I. Pelo artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, «É aprovado 
o Regulamento da Contribuição Especial, anexo ao presente diploma 
e que dele faz parte integrante».

II. Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento da Contribuição 
Especial, anexo ao dito Decreto -Lei, «A contribuição especial incide so-
bre o aumento de valor dos prédios rústicos, resultante da possibilidade 
da sua utilização como terrenos para construção urbana (…)».

III. Segundo o n.º 1 do artigo 6.º do citado Regulamento da Contri-
buição Especial, «Na determinação dos valores, a comissão terá em 
consideração a natureza e o destino económico do prédio».

IV. As várias alíneas do n.º 2 do mesmo artigo 6.º do dito Regulamento, 
a respeito dos factores de determinação do valor, não representam 
uma enunciação de carácter exaustivo (ou completo), nem taxativo 

(ou fechado) – pois que deve atender -se a «quaisquer (…) elementos 
susceptíveis de influírem no valor dos prédios».

V. Goza de suficiente fundamentação formal a deliberação admi-
nistrativa, de cuja sucinta exposição as razões de facto e de direito, 
que a motivaram, se extraem em moldes de compreensibilidade a um 
destinatário normal (bonus paterfamiliae), hipoteticamente colocado 
na situação concreta do real destinatário.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, na parte impugnada – devendo o 
Tribunal a quo conhecer dos vícios da liquidação alegados nos arti-
gos 31.º e seguintes da petição inicial.

Sem custas.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo em razão da hierarquia. Competência -regra: 
Tribunal Central Administrativo.

Sumário:

 I — A competência em razão da hierarquia para o conhe-
cimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 
1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, 
por regra.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de 
Contencioso Tributário, goza de uma tal competência 
apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito.

 III — Não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, 
mas também matéria de facto, o recurso em que a sen-
tença recorrida estabelece que «(…) deu entrada no 
Serviço de Finanças (…) pedido de revisão da matéria 
tributável (…)», e o recorrente conclui pela «falta de 
apresentação de pedido de revisão (…)», reiterando, 
em resposta, que a questão é «(…) saber se é ou não 
possível ao revertido deduzir impugnação judicial de 
um acto de avaliação indirecta da matéria colectável, 
sem que previamente (…), se tenha efectuado o pedido 
de revisão da matéria colectável».

Processo n.º 775/06 -30.
Recorrente: Agostinho Hugo Guedes Peixoto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
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1.1 Agostinho Hugo Guedes Peixoto vem interpor recurso da sen-
tença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 28 -3 -2006, 
que julgou «improcedente a presente impugnação (…), com as legais 
consequências, mantendo -se o acto tributário impugnado» – cf. fls. 24 
e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 39 a 42v..

A) Quer no n.º 4 do art. 22.º da LGT, quer no n.º 4 do art. 268.º da 
CRP é garantida aos tutela jurisdicional efectiva dos seu direitos e 
interesses legítimos,

B) pelo que, a decisão perfilhada pelo tribunal a quo, é absoluta-
mente inconstitucional, por violação dos Princípios do Livre Acesso aos 
Tribunais e da Tutela Jurisdicional Efectiva dos Direitos Legalmente 
Protegidos dos Cidadãos.

C) A falta de apresentação de pedido de revisão por parte da responsá-
vel originária, não poderá prejudicar a garantia constitucional do direito 
ao recurso contencioso por parte do recorrente,

D) visto que este, no momento em que teve conhecimento do acto 
impugnado, havia já expirado o prazo de trinta dias previsto no art. 91.º 
da LGT, não podendo por isso em tempo reagir por essa via.

E) Expirado o prazo previsto no art. 91.º da LGT, fica prejudicado o 
conhecimento do vício da ilegitimidade para a determinação da matéria 
colectável, por recurso avaliação indirecta,

F) Com o que são violados os sobreditos Princípios Constitucionais, 
daí que se entenda, não poder o Tribunal a quo sustentar a sua decisão 
num sentido que a CRP quis rejeitar.

G) Importa ainda sublinhar que o recurso contencioso constitui um 
meio de defesa de posições jurídicas subjectivas do contribuinte, não 
lhe podendo ser vedada tal possibilidade.

H) Ao decidir -se pela improcedência da impugnação judicial, mantendo-
-se o acto de liquidação oficiosa de IRC, referente ao exercício de 1999, 
a sentença proferida pelo Tribunal a quo, violou os arts. 22.°, n.° 5 da 
LGT, 99.°, 102.°, n.º 1 al. c), 117.º, n.º 1 do CPPT, 20.°, n.º 1 e 268.°, 
n.º 4 da CRP, pelo que não poderá manter -se na Ordem Jurídica.

1.1 Não houve contra -alegação.
1.2 Então, o relator proferiu o seguinte despacho – cf. fls. 51 e 

verso.
O recorrente, nomeadamente na conclusão D) da sua alegação do 

presente recurso, diz que “no momento em que teve conhecimento do 
acto impugnado, havia já expirado o prazo de trinta dias previsto no 
artigo 91.º da Lei Geral Tributária (…)”.

Ora este alegado facto não no fixou a sentença recorrida.
[…]
Como assim, ouçam -se as partes para, em 10 dias, dizerem o que se 

lhes oferecer sobre a questão prévia da competência do Tribunal.
1.3 Ao que o recorrente veio dizer, no essencial, que «(…)atendendo 

às circunstâncias em que o recorrente tomou conhecimento do acto tri-
butário, entende -se não exceder o âmbito da revista a questão de saber 
se é ou não possível ao revertido deduzir impugnação judicial de um 
acto de avaliação indirecta da matéria colectável, sem que previamente, 
pelos motivos oportunamente alegados, se tenha efectuado o pedido de 
revisão da matéria colectável» – cf. fls. 54 e 55.

1.4 O Ministério Público neste Tribunal, «(…)na consideração de 
que o recurso tem exclusivo fundamento em matéria de direito (…), 

pronuncia -se no sentido da competência do STA, em razão da hierarquia, 
para conhecimento do seu objecto (…)» – cf. fls. 57 e 58.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a questão 
prévia da incompetência do Supremo Tribunal Administrativo em razão 
da hierarquia.

1.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A empresa Fatilina -Materiais de Construção, Ld.ª, foi objecto de 

uma inspecção à sua escrita pelos Serviços de Prevenção e Inspecção 
Tributária do Porto.

2. Em consequência da referida acção, aqueles serviços procederam a 
diversas correcções em sede de IRC com recurso a métodos indirectos, 
à actividade desenvolvida por aquela empresa, no exercício de 1999.

3. Das referidas correcções, foi a empresa Fatilina -Materiais de Cons-
trução, Ld.ª, e o sócio -gerente Agostinho Hugo Guedes Peixoto, ora 
impugnante, notificados, nos termos do art. 60.º da LGT e do art. 60.º 
do RCPIT, para exercerem direito de audição sobre o projecto de con-
clusões do relatório elaborado pelos SPITP.

4. A referida empresa e o ora impugnante não exerceram esse di-
reito.

5. Por tal motivo, a Administração Fiscal deliberou manter os valores 
apurados pelos Serviços de Fiscalização.

6. A referida empresa na pessoa do seu sócio -gerente Agostinho Hugo 
Guedes Peixoto foi notificada dos valores fixados em sede de IRC  - cfr. 
fls. 29 e 30 do proc. administrativo.

7. Em 02.06.2003 deu entrada no Serviço de Finanças de Amarante 
pedido de revisão da matéria tributável, nos termos do art. 91.° da LGT 
 - cfr. fls. 35 do proc. administrativo.

8. O referido pedido foi considerado intempestivo, porque apresentado 
para além do prazo previsto no n.° 1 do artigo 91.º da LGT  - cfr. fls. 33 
e 34 do proc. administrativo.

9. Notificada para os fins previstos na alínea b) do n.º 1 do art.60.° da 
LGT, a empresa “Fatilina” exerceu o direito aí consignado  - cfr. fls. 40 
a 42 do proc. administrativo.

10. Administração Fiscal deliberou manter a proposta de decisão, 
emitindo o correspondente despacho de indeferimento  - cfr. fls. 36 a 
39 do proc. administrativo.

1.1 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, a infracção das regras de competência 
em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência absoluta 
do Tribunal; e a incompetência absoluta do Tribunal é de conhecimento 
oficioso, podendo ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo 
Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao 
trânsito em julgado da decisão final.

A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra 
prioridade de conhecimento em relação a qualquer outra questão, de 
harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil 
(aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).

Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados 
por um critério de divisão de funções.

À Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Admi-
nistrativo compete conhecer dos recursos das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância. Excepto quando o recurso tenha por ex-
clusivo fundamento matéria de direito. Situação esta em que, então, a 
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competência será, per saltum, da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. Cf. os termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 32.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º, ambos do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto -Lei n.º 129/84 de 27 
de Abril), na redacção do Decreto -Lei n.º 229/96 de 29 de Novembro; 
cf. também o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário.

Pela sua Secção de Contencioso Tributário, ao Supremo Tribunal Ad-
ministrativo compete conhecer dos recursos interpostos de decisões dos 
tribunais tributários com exclusivo fundamento de direito, nos termos da 
alínea b) do artigo 26.º do actual Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais (cf. ainda o n.º 5 do artigo 12.º deste mesmo Estatuto).

Como imediatamente se vê, a competência do Supremo Tribunal 
Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão 
do tribunal administrativo e fiscal radica no exclusivo fundamento de 
direito do respectivo recurso. E tal competência (fixada em razão de 
exclusivo fundamento de direito) constitui excepção à competência -regra 
ou generalizada do Tribunal Central Administrativo (cf., a este respeito, 
por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administra-
tivo, de 18 -1 -2006, proferido no recurso n.º 1009/05).

Para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, 
pois, atender -se aos fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar -se 
para as conclusões da alegação do respectivo recurso, onde se contêm 
tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso 
que definem e delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, 
n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de Processo Civil.

O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclu-
sões do respectivo recurso se questionar a questão factual, manifestando-
-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de 
facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos 
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que 
foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se defenda 
que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas 
ilações de facto que se devam retirar dos mesmos – independentemente 
do relevo ou atendibilidade de tudo isso para o julgamento da causa 
(conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo Tribunal 
Administrativo).

No caso sub judicio, assenta -se no probatório da sentença recorrida, 
nos pontos 6. e 7., que «A referida empresa na pessoa do seu sócio-
-gerente Agostinho Hugo Guedes Peixoto foi notificada dos valores 
fixados em sede de IRC»; e que «Em 02.06.2003 deu entrada no Serviço 
de Finanças de Amarante pedido de revisão da matéria tributável, nos 
termos do art. 91.° da LGT», enquanto que, no presente recurso, o re-
corrente conclui, nomeadamente, pela «falta de apresentação de pedido 
de revisão por parte da responsável originária» [conclusões C) e D)], 
o que reitera na sua resposta anotada em 1.5, dizendo que a questão 
é [«(…) saber se é ou não possível ao revertido deduzir impugnação 
judicial de um acto de avaliação indirecta da matéria colectável, sem 
que previamente, pelos motivos oportunamente alegados, se tenha 
efectuado o pedido de revisão da matéria colectável»].

Por aqui se vê que não há coincidência (mas antes diferença) entre a 
matéria de facto apresentada no recurso e a matéria de facto assente no 
probatório da sentença recorrida.

Assim sendo, como é, devemos considerar que o recorrente não se 
contenta com o julgamento da matéria de facto consumado na decisão 
recorrida –, o que logo significa que o presente recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito.

Pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão 
da hierarquia para dele conhecer, cabendo essa competência ao Tribunal 
Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.

E, então, deve concluir -se que a competência em razão da hierarquia 
para o conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª 
instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, por regra.

O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso 
Tributário, goza de uma tal competência apenas quando o recurso tiver 
por exclusivo fundamento matéria de direito.

Não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, mas também 
matéria de facto, o recurso em que a sentença recorrida estabelece que 
«(…) deu entrada no Serviço de Finanças (…) pedido de revisão da 
matéria tributável (…)», e o recorrente conclui pela «falta de apresen-
tação de pedido de revisão (…)», reiterando, em resposta, que a questão 
é «(…) saber se é ou não possível ao revertido deduzir impugnação 
judicial de um acto de avaliação indirecta da matéria colectável, sem 
que previamente (…), se tenha efectuado o pedido de revisão da matéria 
colectável».

2 Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo 
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, 
e declarar competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo 
Norte (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça: duas unidades de conta; e procuradoria: um oitavo.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Bar-

bosa — António Calhau.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

IRS. Dupla tributação. Mais -valias. Alienação onerosa de 
parte social de sociedade sediada em Portugal por resi-
dente na Alemanha. Convenção celebrada entre Portugal 
e a Alemanha para evitar a dupla tributação em matéria 
de impostos sobre o rendimento e o capital.

Sumário:

 I — De acordo com o artigo 6.º, n.º 5 da Convenção cele-
brada entre Portugal e a Alemanha para evitar a dupla 
tributação em matéria de impostos sobre o rendimento 
e sobre o capital, os rendimentos que um residente de 
um Estado contratante aufira derivados da alienação 
onerosa de bens mobiliários situados no outro Estado 
contratante só podem ser tributados nesse outro Estado 
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contratante se, de acordo com o direito fiscal do Estado 
contratante em que tais bens estiverem situados, tais ren-
dimentos forem assimilados aos rendimentos derivados 
dos bens imobiliários.

 II — Caso contrário, só podem ser tributados no Estado 
contratante de que o alienante é residente, por força 
do n.º 4 do artigo 13.º da mesma Convenção.

 III — Assim, nos termos das disposições legais citadas, a 
mais -valia realizada por uma residente na Alemanha em 
resultado da alienação onerosa de uma quota de uma 
sociedade com sede em Portugal só pode ser tributada 
na Alemanha, uma vez que no sistema fiscal português 
os rendimentos dos bens mobiliários não se mostram 
assimilados, isto é, equiparados aos rendimentos dos 
bens imobiliários.

Processo n.º 796/06 -30.
Recorrente: Erik Waltraud Ilse Hollmann.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Erika Waltraud Ilse Hollmann, com os sinais dos autos, veio 
impugnar judicialmente a liquidação adicional de IRS do ano de 1999, 
com fundamento em vício de forma, por insuficiência, incongruência 
e obscuridade dos fundamentos, e violação de lei.

Por sentença de 27/3/2006 do Mmo. Juiz do TAF de Loulé foi a 
impugnação julgada improcedente.

Não se conformando com tal decisão, dela vem agora a impugnante 
recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - A lei fiscal portuguesa em vigor à data dos factos não assimilava 
ou equiparava a rendimentos da transmissão de imóveis os rendimentos 
resultantes da transmissão de uma quota no capital de uma sociedade 
portuguesa, tal como a que foi alienada pela ora recorrente.

2.ª - De acordo com o artigo 13.º da Convenção entre Portugal e a 
Alemanha para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre 
o rendimento e sobre o capital, aprovada pela Lei n.º 12/82, de 3 de 
Junho, as mais -valias realizadas em resultado da alienação de uma quota 
do capital de uma sociedade portuguesa pela ora recorrente, enquanto 
residente na Alemanha, não podem ser tributadas em Portugal.

3.ª - Ainda que, porventura, assim não se entendesse, nenhum ren-
dimento ou ganho tributável poderá ser imputado à ora recorrente em 
resultado da transmissão dessa quota, uma vez que o respectivo preço 
não ingressou no seu património, por constituir um crédito contratual de 
um terceiro, por conta e no interesse do qual a ora recorrente adquiriu, 
deteve e alienou essa quota.

4.ª - Viola o princípio da participação, constituindo vício de forma 
do acto de liquidação, a conclusão da administração tributária pela 
irrelevância dos elementos novos trazidos pelo sujeito passivo ao proce-
dimento, quando essa conclusão for fundamentada apenas pela alegação 
do conhecimento que deles a administração já teria, sem que os motivos 
dessa irrelevância sejam contextualizados na própria decisão.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A ora Impugnante adquiriu a título gratuito, por óbito de seu ma-

rido Claus Heinrich Hollmann (doravante referido como o de cujus), 
ocorrido em 30 de Novembro de 1998, a quota com o valor nominal 
de 82.800.000$00 (€ 413.004,65) de que este fora titular no capital 
social da sociedade Claus Hollmann & Companhia, Ld.ª, com sede em 
Albufeira (adiante simplesmente referida por “Quota”).

Porém, a Quota fora detida pelo de cujus por conta de terceiro, 
embora em nome próprio.

Por contrato celebrado em Hamburgo, na Alemanha, em 10 de Janeiro 
de 1973, entre a sociedade de direito alemão denominada “Claus Holl-
mann & Co” e o de cujus e outro, obrigaram -se estes perante aquela 
a assumir a qualidade de sócios da sociedade de direito português 
denominada Claus Hollmann & Companhia, exclusivamente por conta 
e de acordo com as instruções recebidas da outra parte.

Nos termos desse contrato, a dita sociedade de direito alemão 
obrigou -se a colocar à disposição do de cujus as entradas de capital 
na sociedade de direito português denominada Claus Hollmann & 
Companhia, tendo o de cujus se obrigado a ceder -lhe, a qualquer 
momento, as participações sociais que viesse a adquirir ao abrigo do 
mesmo contrato.

A ora Impugnante é herdeira universal do de cujus.
Em 30 de Dezembro de 1998, a dita sociedade de direito alemão, 

entretanto redenominada “Claus Hollmann (GmbH & Co) KG”, inter-
pelou a ora Impugnante, na sua qualidade de herdeira universal do de 
cujus, para dar cumprimento à obrigação contratual, acima referida, 
de alienar a participação social na sociedade “Claus Hollmann & C.ia 
Ld.ª” por conta e no interesse daquela.

Por escritura pública outorgada em 29 de Julho de 1999, a ora 
Impugnante deu integral cumprimento à obrigação em que sucedera 
e, cumprindo as instruções da sociedade alemã, dividiu a quota her-
dada em duas novas quotas com os seguintes valores nominais, para 
no mesmo acto as ceder, respectivamente, pelos seguintes preços, aos 
seguintes cessionários:

Uma quota no valor nominal de: 45.880.000$00
cedida pelo preço de: € 7.433.895,90
a favor de: LTI  - Hotelaria, Limitada
Uma quota no valor nominal de: 36.920.000$00
cedida pelo preço de: € 5.982.115,01
a favor de: Kenia Hotelbeteiligungs -gesellschaft mbH
Alienando assim a totalidade da sua participação social na Claus 

Hollmann & C.ª Ld.ª, com o valor nominal total de € 413.004,65 
(82.800.000$00) pelo preço de € 13.416.010,91 (2.689.668.699$26).

Igualmente em cumprimento das obrigações a que se achava adstrita 
em virtude do acima referido Contrato Fiduciário, a ora Requerente 
não fez seu o preço recebido dos cessionários das referidas quotas, mas 
entregou -o na totalidade, convertido em 26.239.437 Marcos alemães, 
à outra parte nesse contrato, a sociedade “Claus Hollmann (GmbH & 
Co.) KG”, em 2 de Agosto de 1999.
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Por isso, a ora Impugnante requereu ao Chefe de Finanças do Ser-
viço de Finanças de Lisboa 7, onde ainda corre o procedimento de 
liquidação do imposto sucessório, que fosse adicionada à relação de 
bens oportunamente apresentada, uma verba de passivo da herança 
perante a sociedade de direito alemão denominada “Claus Hollmann 
(GmbH & Co.) KG” com sede em Hamburgo, Alemanha, no valor de 
2.689.668.699$26 (€ 13.416.010,91).

Em 5 de Agosto de 2003 foi a ora Impugnante notificada pelo Direc-
tor de Finanças de Faro para exercer o seu direito de audiência sobre 
o projecto de correcções à sua declaração de rendimentos do ano de 
1999, nos termos do projecto de relatório intercalar de inspecção de 1 
de Agosto de 2003.

A ora Impugnante exerceu, através do seu representante fiscal, o seu 
direito de audiência em 12 de Agosto de 2003.

Trazendo ao procedimento o conhecimento dos factos acima refe-
ridos, por não terem sido tidos em conta no projecto de correcções e 
pedindo que fossem tidos em consideração como demonstrativos da 
inexistência de qualquer rendimento da ora impugnante associado à 
alienação da Quota.

Acrescentou ainda a ora Impugnante na mesma ocasião, que não lhe 
fora sequer liquidado qualquer imposto sucessório relativo à Quota, pelo 
que, ao contrário do que no projecto de correcções se propugnava, o 
respectivo valor de aquisição a título gratuito não podia ser retirado do 
disposto no n.º 1 do artigo 45.º do Código do IRS.

No relatório final de inspecção tributária, a administração tributária 
considerou que nada disso era “relevante visto que esta Direcção de 
Finanças tinha conhecimento do pedido entregue no Serviço de Fi-
nanças de Lisboa 7 e que por despacho de 2003/07/31 este pedido foi 
indeferido”.

Por fim, esclareceu a ora Impugnante o Director de Finanças de Faro 
em audiência prévia que não é nem fora, no ano de 1999, residente em 
Portugal, mas sim na Alemanha, pelo que, ainda que tivesse auferido 
algum ganho proveniente da alienação da Quota, tal ganho só poderia 
ser tributado na Alemanha, e não em Portugal, conforme dispõe o n.º 4 
do artigo 13.º da Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha para 
Evitar a Dupla Tributação.

A Impugnante foi instada, na sequência, pelo Director de Finanças 
de Faro a, no prazo de 8 dias, “fazer prova documental da situação de 
residente na Alemanha no ano de 1999” e, no mesmo prazo, “traduzir e 
autenticar qualquer documento eventualmente emitido pelas autoridades 
fiscais alemãs”.

A ora Impugnante logrou fazê -lo.
Tendo o Director de Finanças de Faro reconhecido que a ora Im-

pugnante teve, em 1999, a sua residência fiscal na Alemanha, e não 
em Portugal.

A administração tributária considerou que a situação estava abrangida 
pelo n.º 1 do art.º 13.º e do art.º 6.º da Convenção entre Portugal e a 
Alemanha para Evitar a Dupla Tributação e ainda porque «visto que o 
sujeito passivo não o declarou no Estado da residência como se depre-
ende do teor do direito de audição apresentado.»

Conclui o relatório da inspecção tributária pela tributação do alegado 
ganho enquanto mais -valia realizada na transmissão onerosa de partes 
sociais, à taxa liberatória de 10 % «de harmonia com o n.º 1 do artigo 75.º 

do CIRS, ao tempo em vigor, tributação essa efectivamente traduzida 
no acto de liquidação ora impugnado.

O processo de imposto sucessório por óbito do referido Claus Heinrich 
Hollmann, foi instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa 07, sob o 
n.° 6639, tendo a referida quota sido avaliada para efeitos de liquidação 
do imposto sobre as sucessões e doações no valor de € 7.776.763,77.

A Administração Fiscal achou a mais -valia do modo seguinte:
Valor de realização: € 13.416.010,91
Valor de aquisição: € 7.776.763,77
Mais -Valia (Ganhos sujeitos a IRS) € 5.639.247,14
Analisada a declaração de IRS apresentada em relação ao ano de 

1999, na condição de residente no estrangeiro, na qual consta como 
representante Amaro António Moreira Neves, NIF 138 650 012, verificou-
-se que apenas englobou Rendimentos Prediais – Categoria F, tendo 
omitido os Rendimentos de Mais -Valias – Categoria G, antes mencio-
nados.

Por força do disposto no n.° 1 do artigo 14° (actual 13°) do CIRS 
ficam sujeitos a IRS as pessoas singulares, mesmo as não residentes em 
território português, que aqui obtenham rendimentos.

A alínea h) do n.° 1 do artigo 18° refere que consideram -se obtidos 
em território português mais -valias resultantes de transmissão onerosa 
de partes representativas do capital de entidades com sede ou direcção 
em território português.

De harmonia com o n.° 1 do artigo 75° do CIRS, ao tempo em vigor, 
o saldo positivo apurado na transmissão onerosa de partes sociais e 
outros valores mobiliários é tributado à taxa liberatória de 10 %, salvo 
quando o titular dos rendimentos optar pelo respectivo englobamento, 
como é referido no n.° 2 do mesmo artigo.

No caso vertente a tributação da Mais -Valia vai ser efectuada à taxa 
de 10 %, pois não houve opção (os rendimentos foram omitidos), sendo 
a mais favorável ao sujeito passivo.

III – Vem o presente recurso insurgir -se contra a sentença recorrida 
por esta não ter considerado o acto de liquidação impugnado ilegal por 
vício de forma, por insuficiência de fundamentação, e violação de lei.

Quanto ao primeiro dos vícios imputados à liquidação, alega a re-
corrente que viola o princípio da participação, constituindo vício de 
forma do acto de liquidação, a conclusão da administração tributária 
pela irrelevância dos elementos novos trazidos pelo sujeito passivo ao 
procedimento quando essa conclusão for fundamentada apenas pela 
alegação do conhecimento que deles a administração já teria sem que os 
motivos dessa irrelevância sejam contextualizados na própria decisão.

De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 60.º da LGT, os elementos 
novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente 
em conta na fundamentação da decisão.

A obrigatoriedade de ter em conta estes elementos novos na fun-
damentação da decisão traduz -se em eles deverem ser mencionados e 
apreciados, constituindo a sua falta de apreciação um vício de forma, 
por deficiência de fundamentação, susceptível de conduzir à anulação 
da decisão do procedimento.

Ora, como se constata do próprio relatório da inspecção levada a cabo 
à recorrente (v. fls. 40 e 41 dos autos), não há dúvida que a administração 
tributária apreciou os novos factos carreados para o procedimento pela 
recorrente no exercício do seu direito de audição, considerando aquela 
que o alegado nos dois primeiros pontos não era relevante, visto ter 
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tomado já conhecimento de pedido anterior formulado e indeferido o 
mesmo, e tomando posição quanto ao invocado no 3.º ponto.

E, assim sendo, na medida em que os elementos novos apresentados 
pela recorrente no exercício do direito de audição foram apreciados pela 
administração tributária, ainda que considerados irrelevantes, improcede 
o alegado vício de forma, por deficiência de fundamentação.

Passando, então, a conhecer do segundo dos vícios imputados ao acto 
de liquidação impugnado, vejamos.

O que está aqui em causa é a tributação ou não em Portugal, nos 
termos da Convenção entre Portugal e a Alemanha para evitar a du-
pla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e sobre o 
capital, das mais -valias realizadas por uma residente na Alemanha em 
resultado da alienação de uma quota do capital de uma sociedade com 
sede em Portugal.

Estabelece o artigo 6.º, n.º 1 da referida Convenção, aprovada para 
ratificação pela Lei 12/82, de 3 de Junho, que os rendimentos que um 
residente de um Estado contratante aufira de bens imobiliários situados 
no outro Estado contratante podem ser tributados nesse outro Estado.

A expressão «bens imobiliários» terá o significado que lhe for atri-
buído pelo direito do Estado contratante em que tais bens estiverem 
situados, compreendendo sempre os acessórios, o gado e o equipamento 
das explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se apliquem as 
disposições do direito privado relativas à propriedade de bens imóveis, 
o usufruto de bens imobiliários e os direitos a retribuições variáveis 
ou fixas pela exploração ou pela concessão da exploração de jazigos 
minerais, fontes e outros recursos naturais, sendo que os navios, barcos 
e aeronaves não são considerados bens imobiliários (n.º 2 do artigo 6.º 
citado).

Acrescentando -se, depois, no n.º 5 do mesmo normativo, que são tri-
butados também, nos termos das disposições anteriores, os rendimentos 
derivados dos bens mobiliários que, de acordo com o direito fiscal do 
Estado contratante em que tais bens estiverem situados, sejam assimi-
lados aos rendimentos derivados dos bens imobiliários.

Por seu turno, dispõe o n.º 1 do artigo 13.º da mesma Convenção 
que os ganhos que um residente de um Estado contratante aufira da 
alienação de bens imobiliários considerados no artigo 6.º e situados 
no outro Estado contratante podem ser tributados nesse outro Estado, 
ao passo que, por força do n.º 4 deste artigo, os ganhos provenientes 
da alienação de quaisquer outros bens diferentes dos mencionados nos 
números 1, 2 e 3, só podem ser tributados no Estado contratante de que 
o alienante é residente.

No caso em apreço, de acordo com o probatório fixado, a recorrente, 
em 1999, com residência fiscal na Alemanha, adquiriu a título gratuito, 
por óbito de seu marido, uma quota duma sociedade com sede em Por-
tugal que, em Julho de 1999, veio a alienar.

A administração tributária considerou que esta situação estava abran-
gida pelo n.º 1 do artigo 13.º e do artigo 6.º da Convenção entre Portugal 
e a Alemanha para evitar a dupla tributação em matéria de impostos 
sobre o rendimento e o capital e visto que a recorrente não a declarou 
no Estado da sua residência tributou -a como mais -valia realizada na 
transmissão onerosa de partes sociais, à taxa liberatória de 10 %, de 
harmonia com o n.º 1 do artigo 75.º do CIRS.

É esta liquidação que a recorrente impugna, por violação do n.º 4 do 
citado artigo 13.º da Convenção.

Não há dúvida que os ganhos que um residente de um Estado contra-
tante aufira da alienação de bens imobiliários considerados no artigo 6.º 
da Convenção e situados no outro Estado contratante podem ser tribu-
tados nesse outro Estado (artigo 13.º, n.º 1).

Só que, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, a expressão «bens imobi-
liários» terá o significado que lhe for atribuído pelo direito do Estado 
contratante em que tais bens estiverem situados.

Ora, no caso do direito português, a participação no capital de uma 
sociedade não é seguramente um bem imobiliário (v. artigos 204.º e 
205.º do Código Civil).

Todavia, o n.º 5 do citado artigo 6.º da Convenção alarga a tributação 
aos rendimentos mobiliários que, de acordo com o direito fiscal do 
Estado contratante, sejam assimilados aos rendimentos derivados dos 
bens imobiliários.

A questão está, pois, assim em saber se no direito fiscal português 
os rendimentos mobiliários são assimilados ou não aos rendimentos 
derivados dos bens imobiliários.

Na sentença recorrida o Mmo. Juiz “a quo” depois de apurar que 
para efeitos do artigo 10.º do CIRS constituem mais -valias os ganhos 
obtidos que resultem quer da alienação onerosa de direitos reais sobre 
bens imóveis quer da alienação onerosa de partes sociais concluiu, 
sem mais, que a lei portuguesa equipara os rendimentos resultantes de 
transmissões de partes sociais às transmissões de imóveis.

E, assim sendo, em seu entender, faz todo o sentido a tributação em 
Portugal das mais -valias obtidas pela ora recorrente pela alienação 
onerosa da quota da sociedade sediada em Portugal, de acordo com o 
n.º 5 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 13.º, ambos da Convenção.

Não cremos, porém, que tenha razão.
Com efeito, o facto de o artigo 10.º CIRS qualificar como mais -valias 

tributáveis quer os ganhos obtidos na alienação onerosa de direitos reais 
sobre bens imóveis quer os ganhos resultantes da alienação onerosa de 
partes sociais não significa só por si que a lei assimile estes àqueles.

Na verdade, como salienta o Exmo. PGA junto deste Tribunal, no 
domínio do IRS constituem categorias conceptuais distintas os rendi-
mentos de bens imobiliários, considerados rendimentos prediais (cate-
goria F), e os ganhos resultantes da alienação onerosa de partes sociais, 
considerados agora incrementos patrimoniais (artigo 9.º -A do CIRS), e 
classificados como mais -valias (categoria G).

A qualificação de um rendimento como mais -valia impede a sua 
qualificação como rendimento de outra categoria, designadamente como 
rendimento predial (artigos 9.º, 9.º -A e 10.º do CIRS).

Por outro lado, assimilar só pode significar tratar de modo idêntico 
duas realidades distintas.

E não é isso que acontece mesmo ao nível da tributação das mais-
-valias imobiliárias e mobiliárias.

Basta atentar nos regimes diferentes para a determinação do rendi-
mento colectável (enquanto as mais -valias imobiliárias apenas concor-
rem em 50 % do seu saldo para o rendimento colectável as mais -valias 
mobiliárias concorrem pela totalidade – artigo 41.º, n.º 2 do CIRS), nas 
taxas aplicáveis (o rendimento das mais -valias imobiliárias é englobado 
com o rendimento das restantes categorias enquanto as mais -valias 
mobiliárias são tributadas a uma taxa especial – artigo 75.º do CIRS) e 
nos benefícios fiscais (as mais -valias mobiliárias tinham isenção total 
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de IRC sempre que realizadas por não residentes e as imobiliárias não 
– artigo 33.º do EBF, na redacção vigente em 1999).

De resto, nenhuma disposição se encontra na lei fiscal que tribute 
as mais -valias mobiliárias como se de mais -valias imobiliárias se tra-
tassem, bastando -se a sentença recorrida com a mera constatação de 
que ambas são tributáveis, o que é muito pouco para concluir que os 
rendimentos de bens mobiliários estão assimilados aos rendimentos de 
bens imobiliários.

E a Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha para evitar a 
dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e sobre o 
capital apenas permite a tributação em Portugal dos rendimentos dos 
bens mobiliários aqui situados e auferidos por residentes na Alemanha 
se esses rendimentos fossem assimilados, isto é, equiparados aos ren-
dimentos dos bens imobiliários.

O que, como vimos, não sucede.
Razão por que o ganho obtido pela recorrente com a alienação onerosa 

da quota referente à sociedade com sede em Portugal apenas pode ser 
tributado no Estado onde ela era residente, ou seja, na Alemanha, nos 
termos do n.º 4 do artigo 13.º da Convenção citada.

A liquidação impugnada é, assim, ilegal, não podendo, por isso, 
manter -se.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, 
e, em consequência, julgar procedente a impugnação judicial e anular 
a liquidação impugnada, devendo o Mmo. Juiz “a quo” pronunciar -se 
agora quanto ao pedido indemnizatório formulado pela impugnante a 
fls. 174.

Custas pela recorrida apenas na 1.ª instância.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo de edução. Termo em férias.

Sumário:

 I — O prazo para deduzir impugnação judicial é de natureza 
substantiva, de caducidade e peremptório e conta -se 
nos termos do disposto no artigo 279.º do Código Civil, 
conforme se estabelece no artigo 20.º do CPPT.

 II — O prazo de impugnação judicial, se terminar em perí-
odo de férias judiciais, o seu termo transfere -se para o 
primeiro dia útil subsequente a estas.

 III — Para efeitos do disposto no artigo 279.º, alínea e) do CC, 
o tribunal de 1.ª instância, onde se entrega a impugnação 
judicial, funciona como «juízo».

Processo n.º 831/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Miguel Faria de Araújo.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a impug-
nação judicial que José Miguel Faria de Araújo, melhor identificado nos 
autos, deduziu contra o acto de liquidação de IVA, relativo aos anos de 
1995, 1996, 1997, 1999 e 2000, que contra si reverteu, no valor global 
de € 8.939,53, dela veio interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

I. A impugnação judicial dos actos de liquidação dos tributos deve 
ser apresentada no prazo de noventa dias contados a partir da data de 
citação do responsável subsidiário, nos termos do disposto no art. 102°, 
nº 1, al. c) do CPPT.

II. A contagem deste prazo, por força do disposto no art. 20°, n° 1 do 
CPPT, segue as regras estabelecidas no art. 279° do CC.

III. A equiparação das férias judiciais aos domingos e dias feriados, 
referida na alínea e) do art. 279° do CC, só tem aplicação às situações 
em que o acto deva ser praticado em juízo.

IV. Sendo certo que a apresentação da petição inicial da impugnação 
judicial dos tributos não pode ser considerada como um daqueles actos, 
em conformidade com o preceituado no art. 103°, n° 1 do CPPT.

V. Tendo o ora impugnante sido citado em 03.05.2004 o termo do 
prazo para deduzir impugnação judicial ocorreu no dia 01.08.2004.

VI. Tendo apresentado a petição inicial apenas em 13.09.2004, é 
forçoso concluir pela verificação da caducidade do direito de impugnar 
os tributos, por manifesta extemporaneidade da dedução da presente 
impugnação judicial.

VII. O facto de a impugnação judicial ser deduzida para além do 
prazo que para o efeito a lei estabelece implica, fatalmente, a caduci-
dade do direito subjectivo (potestativo) de atacar, por essa via judicial, 
a liquidação do tributo.

VIII. A caducidade do direito de impugnar é de conhecimento oficioso, 
porque estabelecida em matéria que se encontra excluída da disponi-
bilidade das partes, de acordo com o estabelecido no art. 333º do CC, 
constituindo uma excepção peremptória — cfr. art. 493°, n°s 1 e 3 do 
CPC — que tem por efeito extinguir o direito pretendido fazer valer.

IX. Verificando -se a interposição da impugnação judicial para além 
do prazo legalmente estabelecido, tal facto tem como consequência a 
caducidade do direito de impugnar judicialmente e se esta for verificada 
em sede liminar, determina o indeferimento liminar da petição inicial e, 
se verificada a final, determina a improcedência do pedido.

O recorrido contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
1. A douta sentença recorrida não enferma de qualquer erro ou vício, 

não merecendo, por isso, qualquer reparo ou censura.
2. O prazo de impugnação judicial é um prazo de natureza substantiva, 

de caducidade e peremptório que se terminar em férias transfere -se para 
o primeiro dia útil subsequente a estas, nos termos do art° 279°, al. e) 
do CC, por força do disposto no art° 20° do CPPT.
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3. O facto de a apresentação da petição da impugnação judicial poder 
ser apresentada junto da administração tributária  - mera intermediária 
para a sua recepção – não obsta a que o prazo de impugnação que 
termine em férias judiciais se transfira para o primeiro dia útil seguinte 
ao termo destas.

4. Era já este o entendimento uniforme da Jurisprudência antes da 
alteração ao CPPT introduzida pela Lei 15/2001 de 5 de Junho, em que a 
petição de impugnação judicial tinha, obrigatoriamente, de ser entregue 
nos serviços da administração tributária a fim de que estes, previamente 
ao seu envio para o tribunal, preparassem e apreciassem o processo.

5. Uma vez que, actualmente o Impugnante pode optar entre o tribunal 
ou os serviço da administração tributária para entrega da petição e esta 
não tem de preparar o que quer que seja, sendo uma mera intermediária 
entre o impugnante e o tribunal — recebe a impugnação e envia -a para 
o tribunal —, o fundamento para o entendimento perfilhado por aquela 
jurisprudência tornou -se mais consistente.

6. Pelo exposto, o Recorrido interpôs a impugnação judicial em tempo 
útil, devendo, por isso, manter -se a douta decisão recorrida.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de ser negado provimento ao recurso, já que, “tendo em conta as regras 
conjugadas dos artºs 102º, nº 1 al. e) e 20º, nº 1 do CPPT, 279º, al. e) 
do CCivil e 12º da LOFTJ, na redacção da Lei nº 105/2003, de 10.12 
(aplicável ao caso em razão do tempo), a petição de impugnação podia 
dar entrada até ao dia 15.9.2004 – sendo certo, ademais, que, para este 
efeito, o serviço de finanças local funciona como juízo (cfr., v.g., o ac. 
de 20.2.02, r. nº 26.600)”.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. O impugnante foi citado a 3/5/04 por reversão, no processo de 

execução fiscal n° 3425 -98/102708.5 e apensos, como responsável 
subsidiário em relação à firma “Bicholandia L A Lda, para proceder 
ao pagamento da quantia de € 8.939,53, decorrente das seguintes li-
quidações:

Quantia Liquidação 

1496,39 97125900 – 1995  - fls. 10 apenso 
1496,39 97386268 – 1996  - fls. 10 ap. 
1496,39 98266538 – 1997  - fls. 9 ap. 
1496,39 00249137 – 1999  - fls. 9 ap. 
1496,4 02109464 – 2000  - fls. 9 ap. 
7481,96 

2. A partir de Maio de 1995 a firma primitivamente executada deixou 
de exercer qualquer actividade, encerrando o seu estabelecimento.

3. Aquela firma era sujeita passiva de IVA, regime normal com pe-
riodicidade trimestral, não tendo apresentado declarações periódicas de 
IVA nos exercícios referidos.

4. A presente impugnação deu entrada a 13/9/2004.
5. A firma foi declarada oficiosamente cessada a partir de 31/12/2001 

fls. 19 do apenso.
Não se provaram outros factos.

A matéria de facto assenta na prova documental junta, designadamente 
a referenciada nos factos e na prova testemunhal que confirmou no 
essencial ter a firma deixado de laborar.

3 – Como vimos, o objecto do presente recurso prende -se, única e 
exclusivamente, com a (in)tempestividade da impugnação judicial.

Alega a recorrente FP que a equiparação das férias judiciais aos 
domingos e dias feriados, referida na al. e) do artº 279º do CC, só tem 
aplicação às situações em que o acto deva ser praticado em juízo.

“Acontece que, nos termos do disposto no art. 103º, n.º 1 do CPPT, a 
impugnação judicial deve ser apresentada no tribunal tributário compe-
tente ou no serviço periférico local onde haja sido ou deva legalmente 
considerar -se praticado o acto.

Pelo que teremos que concluir que não estamos perante um acto que 
deva ser praticado em juízo.

E, em consequência, é forçoso inferir pela ultrapassagem, clara e 
inequívoca, do prazo de 90 dias a que se refere o art. 102º, n.º 1, al. e) 
do CPPT”.

Mas não tem razão.
4 – Como vem sendo jurisprudência pacífica e reiterada desta Sec-

ção do STA, o prazo de impugnação judicial é um prazo de natureza 
substantiva, de caducidade e peremptório e conta -se nos termos do 
artº 279º do CC, como estabelece o artº 20º, nº 1 do CPPT e se terminar 
em período de férias, o seu termo transfere -se para o primeiro dia útil 
subsequente a estas.

Neste sentido, pode ver -se, entre outros, Acórdãos de 3/5/00, in rec. 
nº 24.562; de 23/5/01, in rec. nº 25.778; de 30/5/01, in rec. nº 26.138 e 
de 13/3/02, in rec. nº 28/02.

Por outro lado, determina o artº 102º, nº 1, al. e) do CPPT que o prazo 
de impugnação judicial é de 90 dias, contados a partir da notificação 
dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma 
nos termos daquele Código.

No caso dos autos, ficou provado que o impugnante foi citado em 
3/5/04 para, no prazo de dez dias, efectuar o pagamento da importância 
liquidada (vide processo administrativo apenso).

Deste modo, aquele prazo para deduzir a impugnação judicial termi-
nou em 1/8/04, ou seja, durante as férias judiciais.

Mas, sendo assim, o termo desse prazo transferiu -se, de acordo com 
aquele preceito do Código Civil, para o primeiro dia útil após essas 
férias, ou seja, 15/9/04.

Ora, a impugnação judicial deu entrada no dia 13/9/04 (vide nº 4 do 
probatório).

Sendo assim, tendo a impugnação judicial dado entrada antes de 
terminadas as férias judiciais, o que só ocorreu em 14/9/04, temos de 
concluir que a impugnação judicial é tempestiva.

5 – Alega, porém, a recorrente que a apresentação da petição inicial 
da impugnação judicial dos tributos não pode ser considerada como 
um acto praticado em juízo, em conformidade com o preceituado no 
artº 103º, nº 1 do CPPT.

Mas também não tem razão.
Na verdade e a propósito do citado artº 279. al. e), parte final, tem vindo 

esta Secção do STA a entender que o serviço de finanças, nesse caso, fun-
ciona como uma “extensão” do tribunal, pelo que é um “juízo” para esse 
efeito (vide, entre outros, acórdãos de 4/7/97, in rec. nº 1.653 e de 20/2/02, 
in rec. nº 26.600), jurisprudência esta que não há razões para alterar.



608 609

Sendo assim, se o serviço periférico local funciona como um verda-
deiro juízo, como não pode deixar de ser e até por maioria de razão, o 
mesmo se passa com o tribunal de 1ª instância.

Como escreve Jorge Sousa, em anotação ao predito artº 103º, nº 1, 
in CPPT anotado, 4ª ed., pág.466, “a parte final do n.º 1 e o n.º 2 deste 
artigo, ao referirem -se ao serviço onde deva legalmente considerar -se 
praticado o acto, reportam -se aos casos em que se pretenda impugnar 
um indeferimento tácito e àqueles em que um acto expresso tenha sido 
praticado por um órgão da administração tributária que não seja um 
órgão periférico local, designadamente praticado por um órgão regional 
ou pelo dirigente máximo do serviço.

Nestes casos, a petição deverá ser entregue no órgão periférico local 
da administração tributária da área do domicílio ou sede do contribuinte, 
ou da situação dos bens ou da liquidação”.

6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pela Fazenda Pública, com a redução prevista no artº 73º -E, 
nº 1, al. h) do CCJ.

Lisboa, 14 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão 
de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ineptidão da petição. Contradi-
ção entre pedido e causa de pedir. Cumulação de pedidos. 
Erro na forma de processo quanto a um dos pedidos.

Sumário:

 I — Não deve ser julgada inepta, por contradição entre pe-
dido e causa de pedir, a petição de oposição à execução 
fiscal inicial em que se pede, em primeira linha, a ex-
tinção da execução ou outra solução jurídica que obste 
ao seu prosseguimento e se invoca como fundamento a 
falta de notificação da liquidação.

 II — Se o oponente formula, juntamente com aquele pedido, 
um pedido subsidiário de condenação da Fazenda Pú-
blica à prestação de informações, o erro na forma de 
processo quanto a este pedido, justifica que ele seja 
considerado sem efeito, à semelhança do que sucede 
com a situação de cumulação ilegal de pedidos a que 
se refere o n.º 4 do artigo 193.º do CPC.

Processo n.º 907/06 -30.
Recorrente: FARGAS — Sociedade Distribuidora de Gás, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – FARGÁS – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS. S.A., 
apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé uma petição 
de oposição à execução fiscal.

O Meritíssimo Juiz daquele Tribunal rejeitou liminarmente a petição, 
por entender que a petição é inepta por existir contradição entre o pedido 
e a causa de pedir.

Inconformada a Oponente interpôs o presente recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes 
conclusões:

B.1 – O Tribunal a quo não tinha qualquer fundamento para rejeitar 
a Petição Inicial, muito menos com os fundamentos expressos no des-
pacho proferido a fls. 37;

B.2 – Antes da citação no processo de execução fiscal, nunca a ora 
Agravante foi notificada de qualquer acto do qual se pudesse defender. 
Logo, de nenhuma outra forma de processo se poderia socorrer. Nem 
tinha qualquer outro meio processual de impugnação – gracioso ou 
contencioso – para se opor à execução (cfr. art.º 204.º n.º 1 al. h) do 
CPPT, ex vi, arts. 188.º e ss do mesmo diploma legal.

B.3 – Os factos alegados na PI (e os documentos juntos) eram mesmo 
causa de pedir para os pedidos formulados. E eram mesmo causa para 
se declarar nulo o processo de execução fiscal em causa.

Por conseguinte,
B.4 – O Tribunal a quo violou manifestamente o disposto nos 

arts. 209.º, 210.º e 211.º todos do CPPT. Pois que, recebido o processo, 
devia ter ordenado a prossecução do mesmo para os ulteriores trâmites 
legais. Nunca a rejeição liminar da Petição Inicial.

B.5 – Todos os fundamentos alegados na Petição Inicial são válidos 
para os efeitos peticionados, atento o disposto também no art.º 814.º, 
ex vi, art.º 816.º, ambos do CPC, nos termos do art.º 2.º al. e) do CPPT.

Assim, nos termos das razões e fundamentos supra apontados, bem 
como nos demais termos do sempre Mui Douto suprimento de Vossas 
Excelências, deverá ser proferido Douto Acórdão que anule todo o 
despacho/sentença ora impugnado, ordenando -se ao Tribunal a quo que 
profira, desde logo, despacho nos termos do art.º 210.º do CPPT e os 
demais legalmente previstos.

Como costumadamente, da melhor e mais Douta Justiça dirão Vossas 
Excelências.

A Excelentíssima Representante da Fazenda Pública contra -alegou, 
concluindo da seguinte forma:

– A causa de pedir e o pedido da oposição interposta não são adequa-
dos a esta forma processual;

– A causa de pedir está em contradição com o pedido formulado;
As duas partes do pedido estão em contradição entre si.
Pelo exposto, em obediência ao que dispõem os arts. 209º n.º 1 c) 

do CPPT e 193º n.ºs 1 e 2 do CPC, bem decidiu o Meritíssimo Juiz a 
quo, pelo que deve o recurso apresentado improceder, fazendo -se a 
costumada JUSTIÇA.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

Fundamentação: afigura -se -nos que o recurso merece provimento.
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Com efeito vê -se dos autos que o fundamento do despacho de indefe-
rimento liminar (fls. 37) foi a ineptidão da petição inicial por contradição 
entre o pedido e a causa de pedir. Ali se diz que «os pedidos formulados 
pela oponente não podem ser admitidos na forma de processo em questão 
e contradizem até as causa de pedir por ela invocadas»

É certo que o pedido não é formulado da forma mais clara e feliz 
– pede -se a anulação de todo o processo de execução fiscal – e que a 
sua segunda parte não é adequada ao processo de oposição, mas sim 
ao processo de intimação para comportamento previsto no art. 147º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário.

Porém da análise global daquela peça processual é indubitável que a 
recorrente invoca como fundamentos da sua pretensão a falta de noti-
ficação da liquidação dando a conhecer o efeito jurídico que pretende 
obter que é afinal a extinção da execução.

E a falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade é fun-
damento de oposição.

Ora, como vem sendo entendido pela jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Administrativo a petição inicial só será inepta se faltar o pe-
dido ou se este for indicado em termos verdadeiramente ambíguos ou 
obscuros.

Assim não deve ser julgada inepta a petição inicial se, não obstante 
a falta de rigor técnico na formulação do pedido, este dá a conhecer o 
efeito jurídico que se pretendia obter por intermédio do tribunal (vide 
neste sentido os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 
19.02.2003, processo 1059/02, in www.dgsi.pt e de 10.12.1997, pro-
cesso 22048).

A nosso ver seria caso para um convite ao aperfeiçoamento da petição, 
nos termos do disposto nos artigos 508º, 288º nº 3 e 265º nº 2, todos do 
Código de Processo Civil.

Nestes termos somos de parecer que o recurso merece provimento, de-
vendo ser revogada a decisão recorrida a fim de ser substituída por outra 
que não seja de indeferimento liminar pelo fundamento invocado.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram di-
zer.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 

saber se a petição de oposição é inepta por contradição entre o pedido 
e a causa de pedir.

A ineptidão da petição inicial é indicada no art. 98.º, n.º 1, alínea a), 
do CPPT como nulidade insanável do processo judicial tributário, e o 
processo de oposição à execução fiscal é um dos tipos de processo ju-
dicial tributário, indicado na alínea o) do n.º 1 do art. 97.º deste Código, 
pelo que é seguro que o regime previsto no art. 193.º do CPC sobre esta 
matéria é aplicável ao processo de oposição à execução fiscal.

O pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com o recurso e 
a causa de pedir é o facto jurídico de que procede o pedido (art. 498.º, 
n.ºs 3 e 4, do CPC).

Porém, não são relevantes para determinar a nulidade da petição 
meras deficiências de qualificação jurídica, designadamente a errónea 
qualificação dos factos invocados e a deficiente qualificação do efeito 
jurídico pretendido, devendo, antes, ser proferido despacho corrigindo o 
erro ou convidando as partes a corrigi -lo. (1) Não deve ser julgada inepta 
a petição inicial se, não obstante a falta de rigor técnico na formulação 

do pedido, este dá a conhecer o efeito jurídico que se pretendia obter 
por intermédio do tribunal. (2)

«Não impondo a lei os termos ou expressões a utilizar na formulação 
do pedido, haverá que afastar a exigência de fórmulas sacramentais, 
rígidas ou insubstituíveis em tal matéria. Neste ponto, de exigir é apenas 
que o autor, depois de descrever a sua pretensão, expondo os respecti-
vos fundamentos e objecto, exprima a vontade de que o tribunal actue 
em ordem a proferir uma sentença de conteúdo favorável à pretensão 
manifestada». (3)

Na verdade, «nem toda a incorrecção, nem toda a imperfeição do 
requerimento inicial conduza à ineptidão. O autor exprimiu o seu pensa-
mento em termos inadequados, servindo -se de linguagem tecnicamente 
defeituosa, mas deu a conhecer suficientemente qual o efeito jurídico 
que pretendia obter? A petição será uma peça desajeitada e infeliz, mas 
não pode qualificar -se de inepta». (4)

Por outro lado, o que é relevante para apreciar se o oponente invoca 
um fundamento de oposição à execução fiscal são os factos invocados 
e não a sua qualificação jurídica, pois o tribunal não está vinculado pelo 
alegado pelas partes quanto à aplicação do direito (art. 664.º do CPC).

É à luz destes princípios que deve ser apreciada a contradição entre 
pedido e causa de pedir de que na decisão recorrida se entendeu en-
fermar a petição.

No caso em apreço, a Oponente afirma pretender «ser absolvida do 
pedido em causa nestes autos, anulando -se todo o processo de execução 
fiscal» (...) «ou outra forma de suspender a presente execução» e «no 
mínimo, que seja a Exequente condenada a informar a Executada sobre 
a que se deve a quantia exequenda designada por “Outros”, e ainda, 
a notificar a executada da nota de liquidação do tributo em dívida».

É perfeitamente claro que a Oponente pretende, em primeira linha, 
a extinção da execução ou outra solução jurídica que impeça o seu 
prosseguimento («outra forma de suspender») e, subsidiariamente, a 
condenação da Exequente nos termos referidos. (5)

Este último pedido não pode ser satisfeito num processo de oposição 
à execução fiscal, mas apenas num meio processual que permita proferir 
decisões condenatórias em relação à Administração tributária, como é o 
caso do processo de intimação, previsto no art. 147.º do CPPT.

No entanto, os primeiros pedidos (extinção ou suspensão da execução) 
são pedidos admissíveis em oposição à execução fiscal. Mesmo que, 
no caso, se entenda que a falta de notificação do acto de liquidação da 
dívida exequenda não constitui fundamento de suspensão da execução 
fiscal, mas da sua extinção, haverá contradição entre este pedido de 
suspensão e o fundamento invocado, mas o Tribunal pode limitar -se 
a apreciar o pedido de extinção da execução fiscal, que é o que efeito 
jurídico próprio daquele fundamento de oposição, apenas sendo nula a 
petição na parte em que há contradição.

O facto de aquele pedido de condenação poder ser apreciado no 
presente processo, consubstancia um erro parcial na forma de processo, 
que tem como consequência processual considerar -se esse pedido sem 
efeito, como se conclui do que, noutro contexto, estabelece a parte 
final do n.º 4 do art. 193.º do CPC, podendo o processo prosseguir para 
apreciação dos pedidos para que o processo de oposição à execução 
fiscal é idóneo.

Por outro lado, também é perceptível a razão por que a Oponente 
baseia os pedidos que formula, claramente enunciada no ponto 14.º da 
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petição, que é a de não ter sido notificada do acto de liquidação da dívida 
exequenda e de não lhe ter sido notificado título executivo.

Estes factos são enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do art. 1204.º 
do CPPT, em que se admite como que sejam invocados em oposição 
à execução fiscal «quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas 
anteriores, a provar apenas por documento, desde que não envolvam 
apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem 
representem interferência em matéria de exclusiva competência da 
entidade que houver extraído o título».

Assim, há na petição indicação pedido e fundamentos de oposição 
admissíveis, pelo que o processo pode prosseguir para sua apreciação.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar o despacho recorrido;
– ordenar a baixa do processo ao T.A.F. de Loulé, a fim de apreciar o 

pedido de extinção da execução, baseado na falta de notificação do acto 
de liquidação da dívida exequenda e de entrega do título executivo, se 
a tal não obstar motivo diferente do invocado no despacho recorrido.

Custas pela Fazenda Pública, que contra -alegou, com procuradoria 
de 15 %.

Lisboa, 14 de Março de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta 
do Vale — Baeta de Queiroz (com a declaração de que entendo que o 
pedido de condenação formulado pela recorrente fica sem efeito por 
ser ilegal a sua cumulação, e não por haver erro na forma do processo).

(1) Essencialmente neste sentido, pode ver -se o acórdão do STA de 25 -6 -2003, recurso 
n.º 629/03, em que se entendeu que não deveria ser liminarmente indeferida uma petição 
em que o impugnante, depois de alegar a «inexistência jurídica» do acto impugnado, pediu 
a sua anulação.

(2) Acórdão do STA de 19 -02 -2003, recurso n.º 1059/02, publicado em AP DR 25 -3 -2004, 
página 318.

(3) Acórdão do STA de 4 -10 -1995, recurso n.º 19501, AP -DR de 14 -11 -97, página 2205.
(4) ALBERTO DOS REIS, Comentário ao Código de Processo Civil, Vol. 2.º, pági-

nas 364 -365.
No mesmo sentido, podem ver -se além do acórdão de 4 -10 -95, citado na nota anterior, os 

acórdãos de 10 -12 -1997, recurso n.º 22048, publicado em AP DR 30 -3 -2001, página 3320, e 
de 19 -2 -2003, recurso n.º 1059/02, AP -DR de 25 -3 -2004, página 318.

(5) A expressão «no mínimo», com que a Oponente inicia o último parágrafo da petição, 
em que formula o pedido de condenação da Executada a prestar -lhe informações, não permite 
outra interpretação do que a que se trata de um pedido subsidiário, que a Oponente só pretende 
ver satisfeito se não for satisfeito o pedido «máximo», que é o de extinção «ou outra forma 
de suspender a presente execução».

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Impugnação judicial. Fundamentos. Falta de requisitos es-
senciais do título executivo. Oposição à execução fiscal. 
Convolação. Requerimento de arguição de nulidade.

Sumário:

 I — A falta de requisitos essenciais do título executivo não 
é fundamento de impugnação judicial, nos termos do 
disposto no artigo 99.º, alínea d) do CPPT, uma vez que 
não está em causa o acto de liquidação, nem a legali-
dade deste mesmo acto, mas sim a própria execução.

 II — O predito artigo 99.º, alínea d), a partir da entrada 
em vigor do CPT, não pode ser interpretado de forma 
alargada, mas sim restritiva.

 III — A falta de requisitos essenciais do título executivo não 
consubstancia o fundamento de oposição à execução 
fiscal previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea i) do CPPT, 
devendo, antes, a nulidade que a mesma consequencia 
invocar -se no próprio processo de execução.

 IV — Nestes termos, o requerimento de impugnação judicial 
é convertível em requerimento de arguição da referida 
nulidade, na dita execução fiscal.

Processo n.º 950/06 -30.
Recorrente: O.P. L. — Organização e Planeamento de Limpezas, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – O.P.L.  - Organização e Planeamento de Limpezas, Lda  -, melhor 
identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a impugnação 
judicial que deduziu contra o acto de liquidação e contra a execução 
nº 3387 -01/101209.6, por dívidas respeitantes a coimas e custas, no 
valor 292.000$00, dela veio interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. A impugnação judicial é meio próprio para ser invocada a falta de 
requisitos essenciais do título executivo.

2. Isso resulta do texto do art° 99° do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, cuja interpretação não pode ser restritiva pelas três 
ordens de razões invocadas no texto destas alegações.

3. Este preceito do art° 99° não colide com o art° 204° do mesmo 
diploma legal.

4. Mesmo que a impugnação judicial não fosse o meio próprio para 
atacar e resolver a falta de requisitos essenciais do título executivo, o 
erro na forma de processo não seria motivo de “improcedência”, mas sim 
nulidade prevista no n° 3 do art° 97° da Lei Geral Tributária e nos n°s 3 
e 4 do art° 98° do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

5. Isso mesmo foi decidido em acórdão do Pleno da Secção Tributária 
do Supremo Tribunal Administrativo no seu acórdão lavrado no recurso 
n° 1559/2003, identificado no texto destas alegações.

6. Existe um princípio da “tutela judicial efectiva” a defender cons-
titucionalmente, pro actione ou anti -formalista, resultante da aplicação 
dos art°s 202° e seguintes da Constituição da República Portuguesa.
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7. Existe um princípio da igualdade a defender também por aplicação 
do art° 20º da Constituição e do art° 5º do Código do Procedimento 
Administrativo.

8. A impugnação judicial nunca deveria ter sido julgada improcedente, 
mas sim procedente; na pior das hipóteses deveria ter sido efectuada 
a sua convolação.

9. A não ser assim, a sentença, para além de ilegal por ofensa de todos 
os preceitos citados, é também inconstitucional, violando a própria le-
gislação comunitária que se sobrepõe à própria Constituição, por força 
do art° 8° desta e da Lei Constitucional n° 1/2004.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto teve vista do processo e não emi-

tiu parecer, promovendo, antes, a realização de uma diligência que foi 
indeferida pelo Relator.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1  - O 7º SF do Porto instaurou a execução n° 3387 -01/101209.6 contra 

a aqui impugnante por dívidas respeitantes a Coimas e Custas, no valor 
global de 292.000$00  - cfr. o título executivo de fls. 13 do apenso, que 
aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos.

3  - A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 
saber se a impugnação judicial, forma processual utilizada pela recor-
rente para reagir contra o acto de liquidação e a execução, por dívidas 
de coimas e custas, com fundamento na falta de requisitos essenciais 
do título executivo, era o próprio.

Entendeu o Mmº Juízo “a quo” que os fundamentos da impugnação 
judicial são aqueles que se encontram exemplificativamente enumerados 
no artº 99º do CPPT, sendo certo que tais fundamentos têm sempre de 
prender -se com a (i)legalidade da liquidação.

“Porém, a argumentação de que o título executivo não preenche os 
requisitos enunciados no artº 249º do CPT constitui fundamento de 
oposição à execução fiscal, mas não de impugnação.

Como é sabido, o objecto da Impugnação judicial é um acto tributário 
(declaração de vontade da A.F., através dos seus órgãos competentes, que 
define o “quantum” a exigir ao contribuinte (liquidação), ou as situações 
de facto definitivas de que depende a determinação desse “quantum” 
(matéria colectável ou valores patrimoniais), inquinado de ilegalidade 
e que, por isso, deve ser anulado, total ou parcialmente…”.

Alega, porém, a recorrente que a impugnação judicial é o meio próprio 
para ser invocada a falta de requisitos essenciais do título executivo, já 
que tal resulta do disposto no artº 99º, al. d) do CPPT, cuja interpretação 
não pode ser restritiva, sendo certo que este preceito não colide com o 
artº 204º do mesmo diploma legal.

E acrescenta que, de qualquer forma, mesmo que a impugnação 
judicial não fosse o meio próprio para reagir contra a falta dos refe-
ridos requisitos, “o erro na forma do processo não seria motivo de 
“improcedência”, mas sim nulidade prevista no nº 3 do artº 97º da Lei 
Geral Tributária e nos nºs 3 e 4 do artº 98º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário…na pior das hipóteses deveria ter sido efectuada 
a sua convolação”.

Mas não lhe assiste razão.
4 – Com efeito e como escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., 

págs. 440 e 441, “a impugnação judicial é o meio processual adequado 
para obter a anulação de um acto praticado pela administração tribu-

tária, ou a declaração da sua nulidade ou inexistência (art. 124.º deste 
Código).

…o processo de impugnação será de utilizar quando o acto a impug-
nar é um acto de liquidação ou um acto administrativo que comporta a 
apreciação de um acto desse tipo e, relativamente a actos de outro tipo, 
quando a lei utilizar o termo “impugnação” para referenciar o meio 
processual a utilizar…

Na impugnação judicial são apreciados vícios que afectem a validade 
do acto impugnado, admitindo -se neste art. 99.º que seja fundamento 
de impugnação judicial qualquer ilegalidade.

Estas ilegalidades são apenas as que afectam a validade ou existência 
do acto, como se deduz da finalidade do processo impugnação judicial, 
definida no art. 124.º deste Código.

As circunstâncias posteriores à prática do acto, que não afectam a sua 
validade, mas que possam afectar a exigibilidade da obrigação tributária 
são fundamento da oposição à execução fiscal, nos termos do art. 204.º 
deste Código, não podendo, em regra, ser apreciadas em processo de 
impugnação judicial”.

Ora, no caso em apreço e como vimos, o pedido de impugnação 
judicial teve como fundamento a falta de requisitos essenciais do título 
executivo.

Deste modo e não estando em causa o acto de liquidação, nem a 
legalidade deste mesmo acto, mas sim a própria execução, o meio pro-
cessual adequado para reagir contra essa falta não era, efectivamente, 
a impugnação judicial.

E ao contrário do que pretende a recorrente, não se pode fazer do 
artº 99º, al. d) uma interpretação alargada, como vinha sendo feita antes 
da entrada em vigor do CPT.

“Era, sem dúvida, uma interpretação com fundamento duvidoso, 
uma vez que a restrição da impugnação contenciosa aos casos de pre-
terição de formalidades legais tinha um evidente alcance restritivo e a 
fórmula utilizada inculcava, precisamente, que ficava fora do campo da 
impugnabilidade a apreciação do mérito do acto de fixação da matéria 
tributável.

A partir da entrada em vigor do C.P.T., esta interpretação forçada 
daquela expressão preterição de formalidades legais deixou, ainda mais, 
de ter fundamento, pois no n.º 2 do seu art. 155.º relativamente à im-
pugnação de actos de fixação de valores patrimoniais, estabeleceu -se 
expressamente que “constitui motivo de ilegalidade, além da preterição 
de formalidades legais, o erro de facto ou de direito na fixação”.

Tornou -se assim evidente, que aquele conceito de preterição de for-
malidades legais não podia ter aquela interpretação englobante dos erros 
de facto e de direito dos actos impugnados, isto é, do mérito destes, pelo 
que aquele conceito tinha o alcance de reportar -se apenas às irregula-
ridades formais, como deriva directamente da expressão utilizada para 
o identificar” (ob. cit., pág. 447 e 448)

Pelo que e nesta parte, a decisão recorrida não merece qualquer 
censura.

5 – Mas também não é, tal como ali se decidiu, a oposição à execução 
fiscal o meio processual para reagir contra a falta de requisitos essenciais 
do título executivo.

Com efeito, “a oposição é o meio adequado do contencioso judicial 
tributário destinado à extinção ou, em casos específicos, à suspensão da 
execução com base na invocação de factos extintivos ou modificativos 
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da dívida exequenda posteriores à liquidação, funcionado em paralelo 
com o que dispõe o artº 813º do CPC para a execução comum baseada 
em sentença. Por isso, as vicissitudes processuais da execução que não 
levam àquelas extinção ou suspensão não constituem fundamento da 
mesma” (Acórdão do Pleno desta Secção do STA de 23/2/05, in rec. 
nº 574/04).

Ora, tendo a falta de requisitos do título executivo como consequência 
a sua nulidade (vide artº 165º, nº 1, al. b) do CPPT), esta não constitui 
facto extintivo ou modificativo posterior à liquidação, “podendo ser re-
querida como incidente da execução no processo respectivo onde deverá 
ser apreciada, podendo até, se razões processuais a tal não obstarem e 
for caso disso, convolar -se o requerimento…para incidente na própria 
execução” (vide aresto citado).

“Ou seja, a falta de requisitos do título em que se funda a execução 
só ocasiona a extinção desta se não for possível supri -la por prova 
documental. O que vale por dizer que, quando do título não conste a 
menção da entidade emissora, a data da emissão, o nome e domicílio 
do devedor, a natureza e proveniência da dívida e o seu montante por 
extenso, não se segue, necessariamente, a extinção da execução, já que a 
falta pode ser suprida mediante outro(s) documento(s) que não o próprio 
título, por força da alínea b) do nº 1 do artigo 165º do CPPT, ficando 
a situação regularizada e podendo a execução prosseguir, mesmo com 
base num título que, só por si, não teria força executiva, por carecer de 
requisitos essenciais.

Pode, pois, dizer -se que a falta de requisitos do título executivo não é 
causa de extinção da acção executiva, nem, sequer, da sua suspensão: o 
que leva a essa extinção é o insuprimento da falta por prova documental” 
(Acórdão desta Secção do STA de 7/3/07, in rec. nº 1.178/06).

Pelo que não é, assim, fundamento da oposição à execução fiscal.
6 – Mas será possível a convolação requerida pela recorrente?
Dispõe o artº 97º, nº 3 da LGT que deverá ordenar -se “a correcção do 

processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”.
E estabelece o artº 98º, nº 4 do CPPT que “em caso de erro na forma 

do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei.

Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que a 
convolação é admitida sempre desde que não seja manifesta a impro-
cedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva 
petição para o efeito.

Do que acima fica exposto, já vimos que não é possível a convo-
lação do processo de impugnação judicial em processo de oposição à 
execução fiscal uma vez que a falta de requisitos do título executivo 
não é fundamento desta.

De qualquer forma sempre importa acrescentar que, tendo a recor-
rente sido citada da execução no dia 9/10/01 (vide fls. 13 do processo 
apenso) e a petição da impugnação deduzida em 19/12/01, é evidente 
que ia já decorrido o prazo de trinta dias a que alude o artº 203º, nº 1, 
al. a) do CPPT.

Pelo que a convolação constituiria puro acto inútil, proibido por lei 
(cfr. artº 137º do CPC), pois logo a petição teria de ser liminarmente 
indeferida por extemporaneidade.

Todavia e como vimos, a falta de requisitos do título executivo con-
sequencia a nulidade da execução.

Assim sendo, a arguição da referida nulidade poderá seguir como 
requerimento de incidente na própria execução, aproveitando -se a parte 
da petição que lhe respeite, nos termos dos artsº 199º do CPC e 125º 
do CPPT.

Deste modo, os presentes autos deverão ser incorporados no processo 
de execução fiscal, para que aí se conheça da arguida nulidade.

7 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e revogar a sentença recorrida, determinando -se a convolação da 
petição da impugnação judicial em requerimento, a ser junto ao processo 
de execução, de nulidade por falta de requisitos do título executivo e 
a ser, como tal, apreciado, ficando, assim, prejudicada a apreciação da 
questão que se prende com a consequência da existência de erro na 
forma de processo utilizada.

Sem custas.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

IRC. Impugnação judicial. Prescrição. Interrupção. Inutili-
dade superveniente da lide.

Sumário:

 I — Não obstante não constituir um vício do acto de liquida-
ção que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficácia, 
não servindo, por isso, de fundamento à impugnação 
judicial, é de conhecer da prescrição no processo de 
impugnação judicial do acto de liquidação com vista não 
à sua procedência e consequente anulação da liquidação 
mas à eventual declaração de extinção da instância, por 
inutilidade superveniente da lide.

 II — Nos termos do n.º 3 do artigo 34.º CPT, a reclamação, 
o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração 
da execução interrompem a prescrição, cessando, po-
rém, esse efeito se o processo estiver parado por facto 
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, 
somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após 
este período ao que tiver decorrido até à data da autu-
ação.

 III — Ocorrendo várias causas de interrupção da prescrição, 
esta interrompe -se desde logo com a verificação da 
primeira.

 IV — Não é imputável ao contribuinte a paragem do processo 
de impugnação judicial por mais de um ano a aguardar 
que a sentença proferida fosse dactilografada.
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Processo n.º 1028/06 -30.
Recorrente: FOZCONTA — Material de Escritório e Contabilidade, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – FOZCONTA – Material de Escritório e Contabilidade, Lda., com sede 
na Figueira da Foz, não se conformando com o acórdão de 14/3/2006 
do TCA Sul que lhe concedeu apenas parcial provimento ao recurso 
interposto da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TT de 1.ª Instância 
de Coimbra que julgou improcedente a impugnação deduzida da liqui-
dação de IRC do ano de 1990, dele vem recorrer para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

A) A presente impugnação, que diz respeito a IRC devido por activi-
dade de 1990, foi instaurada no Serviço de Finanças em 19 -09 -1995 e 
posteriormente autuada no então Tribunal Tributário de 1.ª Instância de 
Coimbra em 22 -05 -1996, tendo a recorrente sido citada em 13 -10 -1995 
para a respectiva execução fiscal (relativa a IRC de 1990).

B) Mas acontece que o processo de impugnação esteve parado 
na 1.ª instância por um período superior a 1 ano e por motivo não 
imputável à impugnante, isto é, desde 15 -09 -1997 até 11 -12 -98 esteve 
a aguardar uma cópia dactilografada da sentença, conforme consta dos 
próprios autos, o que nos termos do artigo 34.º do anterior Código de 
Processo Tributário (que se entende ser aqui aplicável por força do 
artigo 297.º, n.º 1 do Cód. Civil) leva a que cesse o efeito interruptivo 
da prescrição que a instauração da impugnação havia provocado.

C) Após um ano de paragem do processo por motivo não imputável à 
impugnante, voltou a correr o prazo para prescrição, somando -se o que 
já havia corrido desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu 
o facto tributário até à data da autuação deste processo, perfazendo 
actualmente pelo menos 12 anos, o que significa que prescreveu a 
dívida tributária.

D) A prescrição da obrigação tributária é uma das formas de extinção 
da relação jurídico  - tributária e, extinguindo -se a obrigação, todos os 
actos jurídicos que conduzam ao seu cumprimento são actos inúteis, 
pois a sua eficácia está definitivamente comprometida, o que acontece 
com a presente impugnação, onde se discute a validade da liquidação 
adicional de IRC de 1990, uma vez que já não poderá ser exigido à im-
pugnante o pagamento da liquidação referida, no caso de improcedência 
da impugnação, inutilidade que ocorre por causa superveniente e não 
imputável à impugnante.

E) Porque o tribunal deve apreciar prioritariamente os vícios que 
conduzem à declaração de inexistência da obrigação como é o caso 
da ocorrência da prescrição, nos termos do previsto no artigo 124.º 
do CPPT, sendo a prescrição de conhecimento oficioso, conforme o 
previsto no artigo 175.º do actual CPPT e já anteriormente no artigo 259.º 
do CPT, e porque a recorrente nada pagou desta liquidação adicional.

F) Pelo que deve ser declarada a prescrição da obrigação de pagar 
a liquidação adicional de IRC de 1990, e, consequentemente, julgar-
-se extinta a presente impugnação judicial por absoluta inutilidade 
superveniente da lide.

G) O recurso aos métodos indiciários está previsto no art.º 51.º do 
CIRC e só pode ocorrer se se verificarem alguma das situações nele 
previstas, o que não acontece nos presentes autos, pois, para além do 
relatório declarar expressamente que “a contabilidade não tem ir-
regularidades”, não apresenta quaisquer factos demonstrativos de 
preenchimento das diversas alíneas do art.º 51.º, n.º 1 do CIRC.

H) Por isso e pela não verificação de qualquer dos fundamentos 
previstos no art.º 51.º, n.º 1 do CIRC é ilegal o recurso aos métodos 
indiciários.

I) Segundo a jurisprudência e a doutrina citadas, o recurso aos mé-
todos indiciários apenas é possível se se verificarem em concreto um 
ou vários dos fundamentos legalmente previstos.

J) O acórdão recorrido aceitou como relevantes os pagamentos 
por caixa por não admitirem qualquer controlo interno, quando 
não existe qualquer norma legal que imponha procedimentos de 
pagamentos por cheques ou outros semelhantes e aceitou ainda como 
sendo implicitamente ilegais os empréstimos dos sócios, quando a 
remuneração é baixa, fundamento que também não consta do CIRC 
para justificar o recurso a métodos indiciários, sendo certo que os su-
primentos e os empréstimos dos sócios são legalmente admitidos 
pelo Cód. Comercial.

L) Os serviços prestados e não facturados são serviços não remu-
nerados, como se alcança dos depoimentos prestados e sobretudo das 
vantagens comerciais que resultam de não remunerar esses pequenos 
serviços prestados a pessoas singulares, face aos rendimentos que ad-
vêm das empresas com maior volume de serviços a que essas pessoas 
estão ligadas.

M) Por fim, o facto de outra empresa utilizar o mesmo espaço da 
recorrida só era fundamento de recurso a métodos indiciários se ela não 
pagasse qualquer quantia e a mesma não fosse levada à contabilidade, 
e está provado que a recorrente utiliza essas instalações e também 
permite que outrem as utilize gratuitamente  - questão relativa apenas 
ao 2.º andar do prédio  -, pelo que não há aqui qualquer alteração patri-
monial ou qualquer fuga que justifique à luz das normas legais o recurso 
aos métodos indiciários.

N) Sobre a segurança e a credibilidade com que deve ser visto o 
relatório dos TVT, está o facto de, logo em sede de reclamação para 
a Comissão de Revisão, foi reconhecido que muitos dos valores “apu-
rados” não correspondiam à verdade, bem como não foi reconhecida 
a utilização por terceiros de arrendados com custos suportados 
pela ora impugnante.

O) Merece aqui especial destaque o relevo dado pelo acórdão à in-
formação constante do relatório do Técnico Fiscal de que “… se lhe 
(ao sócio maioritário) não conhecem rendimentos …”, dado que em 
circunstância alguma pode a situação patrimonial do sócio ser funda-
mento de recurso a métodos indiciários. Estamos perante uma devassa 
da vida privada, absolutamente inaceitável.

P) O acórdão recorrido nada disse sobre a presunção de anulabilidade 
consagrada no artigo 121.º do Cód. Proc. Tributário, princípio geral de 
direito tributário, perante o qual tem a Administração Fiscal o ónus de 
demonstrar os fundamentos do recurso aos métodos indiciários, mas 
em oposição afirma que “… cabia à Recorrente fazer a prova de que 
a FP errou ou, ainda, de que houve manifesto excesso na matéria 
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tributável quantificada pela AF, tendo em vista a sua anulação ou 
redução em sede de impugnação …”.

Q) Por não verificação de qualquer dos fundamentos previstos no 
art.º 51.º, n.º 1 do CIRC é ilegal o recurso aos métodos indiciários, 
pelo que, pela procedência da questão prévia suscitada, deve a presente 
impugnação ser já julgada procedente.

R) Quanto aos factos provados, o acórdão foi seguidista quanto à de-
cisão da 1.ª Instância e refugiou -se na remissão para os lucros indicados 
pelo relatório dos TVT e não teve em conta que os rendimentos que são 
indicados como omitidos se trata de situações não remuneradas, ponto 
este em que é manifestamente omissa a decisão recorrida.

S) O acórdão recorrido afirma o ónus da prova da recorrente, quando 
atentas as presunções legais do direito tributário, esse ónus cabe à 
Fazenda Pública, dado que, após a entrada em vigor do Código de 
Processo Tributário vigora o princípio da verdade dos actos do cidadão 
 - contribuinte, como se alcança do preâmbulo do Dec. - Lei n.º 154/91, 
de 23 de Abril que o aprovou.

T) Além disso e nos termos do art.º 121.º do mesmo diploma legal 
– mesmo na redacção que lhe é dada pelo Dec. - Lei 165/95, de 15 de 
Julho – a dúvida fundada sobre a existência e qualificação do facto 
tributário determina a anulação do acto impugnado, ou seja, a ora 
impugnante goza da presunção de anulabilidade do acto, pelo que, ao 
menos, por aplicação do disposto no art.º 121.º do Cód. Proc. Tributário, 
há dúvida sobre a existência do facto tributário, pelo que a ora im-
pugnante goza da presunção de anulabilidade do acto, por a manifesta 
insuficiência dos elementos que lhe foram notificados.

U) Ora, nos termos do art.º 350.º do Cód. Civil e sobre presunções 
legais, determina -se que “quem tem a seu favor a presunção legal 
escusa de provar o facto a que ela conduz” e que “as presunções 
legais podem, todavia, ser ilididas mediante prova em contrário, 
excepto nos casos em que a lei o proibir”.

V) Mas o acórdão recorrido fez tábua rasa desses princípios, se-
gundo os quais a regra é a da verdade das declarações dos contri-
buintes e é a Fazenda Pública que tem de ilidir essa presunção e não 
o contrário.

X) Além disso, o acórdão recorrido negou à recorrente a hipótese 
de demonstrar a inverdade dos factos constantes do relatório fiscal, 
como se demonstrou não procedendo minimamente à reapreciação 
da prova produzida, como resultava das conclusões formuladas, pelo 
que com decisões como a que consta do acórdão recorrido é difícil 
conseguir -se esse desiderato, senão mesmo impossível.

Z) O acórdão recorrido é assim ilegal, pois viola o legalmente disposto 
no art.º 51.º do CIRC, sendo inaceitáveis os argumentos que levaram 
ao seu afastamento, violando as normas legais que se deixam referidas 
nas conclusões supra mencionadas.

AA) Além disso, o acórdão recorrido é NULO, por não conhecer das 
questões suscitadas nas alegações de recurso quanto à alteração da 
matéria de facto.

AB) Acresce que, como parte comum do edifício, nos termos do 
art.º 1421.º, n.º 1, al. a) do Cód. Civil, o solo não é susceptível de apro-
priação ou utilização individual, pelo que nem sequer é susceptível 
de tributação autónoma – cfr. art.º 1420.º, n.º 1 do Cód. Civil – pelo 
que se aplica ao caso presente o disposto no art.º 11.º, n.º 5 do Dec. Reg. 

2/90, de 12 de Janeiro, considerando -se como valor da construção 
para efeitos de amortização o valor da aquisição.

AC) Por fim, o mesmo acórdão é ilegal, por violar as normas sobre 
presunções, em especial o art.º 121.º do CPT aplicável ao caso e o 
art.º 350.º do Cód. Civil, pelo que deve ser revogado, como é de lei e 
de JUSTIÇA!

Contra -alega a representante da Fazenda Pública, dizendo que:
 - A prescrição invocada pela recorrente não deve ser objecto de co-

nhecimento nestes autos porque não é fundamento de impugnação;
 - Mas nem se pode dizer que a suspensão da execução originada pela 

pendência da impugnação tenha cessado por causa não imputável ao 
contribuinte: foi este que ao impugnar e, em concreto (quanto à paragem 
invocada), pedir sentença dactilografada deu origem à suspensão;

 - De acordo com o probatório fixado, o recurso a fixação da matéria 
colectável por métodos indiciários não merece qualquer censura;

 - Provada a correcção de utilização dos métodos indiciários, a recor-
rente não conseguiu provar o erro de quantificação da matéria colec-
tável – matéria toda ela minuciosamente analisada pelo douto acórdão 
recorrido;

 - Não compete ao STA reapreciar matéria de facto num recurso em 
que a decisão foi inicialmente proferida por um tribunal de 1.ª instância 
(art.º 12.º, n.º 5 do ETAF), pronunciando -se sobre a invocada existência 
de “dúvidas fundadas”;

 - Quanto à aplicação das normas sobre reintegração de imóvel não 
tem cabimento a distinção efectuada pela recorrente entre moradias e 
andares, tendo sido feita uma correcta aplicação das normas do Dec. Reg. 
N.º 2/90, designadamente os n.ºs 4 e 5 do respectivo art.º 11.º.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso merece provimento, porquanto ocorreu a prescri-
ção da obrigação tributária, o que determina a inutilidade superveniente 
da lide e é causa de extinção da instância.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1) O acto impugnado teve por base o relatório elaborado em 93.09.03, 

constante de fotocópias de fls. juntas aos Autos;
2) Não existem na impugnante procedimentos de controlo interno 

impeditivos do confronto entre verbas que transitam por caixa e a efec-
tivação das operações, bem como a sua relevação em proveitos;

3) As instalações comportam 6 a 7 terminais de computador, estando 
a gerar custos mais de três dezenas;

4) Foi verificada a existência de clientes com trabalho feito pela 
Fozconta, mas sem qualquer facturação;

5) Também de arrendamento em que a F...é inquilino, com custos de 
rendas suportadas, mas cuja utilização é efectuada pela Imofigueira, 
empresa do Grupo, sem a respectiva contrapartida em proveitos a titulo 
de renda ou outro.

6) Há, assim, omissões de proveitos, provenientes de prestações de 
Serviços de contabilidade não facturadas a clientes, 75, 132 e144 meses 
em 1990, 1991 e 1992, respectivamente;

7) Custos com pessoal, da esposa do sócio gerente, quando esta não 
executa qualquer trabalho para a empresa;

8) Computadores e viaturas que não estão, nem estiveram ao serviço 
da actividade;
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9) Apesar de prestar serviços de formação profissional, e por isso 
percebendo, em 1991 e 1992, os respectivos subsídios, operações que 
não dão direito a dedução, não utilizou qualquer dos métodos previstos 
no art. 239 do CIVA;

10) Não reteve IRS, nem declarou rendimentos pagos, sujeitos a 
este imposto;

11) O Ford Fiesta (93.89.AE) é conduzido e utilizado pela esposa do 
gerente na sua vida particular;

12) O BMW 316 NQ -64 -O7 é conduzido e utilizado peio Sr. An-
tónio Moreira Fonseca, na sua vida particular e nas diversas activida-
des caracterizadas (Imofigueira  - Construção Civil, Seguros, Assuntos 
Desportivos);

13) A afectação destas duas viaturas nada tem a ver com a actividade 
da Fozconta;

14) As despesas com rendas, reparações e seguros, referentes a estas 
viaturas, ascendem a:

1990 456.280$00;
1991 1.269.991$00;
1992 3.218.649$00.
15) À conta 62,22.03.  -F.S.E.  - Seguros, foram imputados os custos 

elencados a fls. 43 dos Autos;
16) Assinalando -se um seguro de acidentes pessoais em 1992 no valor 

de 485.519$00, e os seguros de vida “Plano Poupança Reforma”, nos 
montantes de 289.488$00, em 1990, 301.488$00, em 1991 e 267.428$00 
em 1992;

17) Sobre o valor de aquisição das duas fracções autónomas adquiridas 
em 1988, por 12.000 contos, tem sido praticada a reintegração, à taxa 
de 2 %, 240 contos.

18) A Recorrente utiliza três fracções autónomas, sem entradas sepa-
radas, duas adquiridas em 1998, por 12.000 contos, com financiamento 
da Companhia de Seguros A Social, sitas no 2º andar da Praça 8 de Maio, 
n.º 5ª, Figueira da Foz – fls. 19;

19) A impugnante tomou de arrendamento instalações sitas na Rua 
de Trás da Alfândega, n.ºs 9 a 13, cujo contrato de arrendamento, de 
14 -04 -1981, tem por objecto todo o edifício de r/c, 1º e 2º andares 
– fls. 19;

20) À data da fiscalização tributária, o r/c estava devoluto, em obras, o 
1º andar estava ocupado pela Fozvenda e, parte do 2º andar, era ocupado 
pela Imofigueira, estando a outra parte a servir de “arquivo morto” da 
Recorrente – fls. 19 e 22 (3º parágrafo);

21) – O 1º andar do mesmo edifício foi, entretanto, entregue pela 
Recorrente ao senhorio e, em 1 de Setembro de 1989, já estava dado de 
arrendamento à Fozvenda, directamente pelo senhorio Manuel Maria 
Matoso, tudo conforme documentos de fls. 187 a 191;

22) A actividade da Recorrente consiste na elaboração da contabilidade 
e parte administrativa dos clientes, os quais levam a documentação ao 
escritório da Recorrente – fls. 20;

23) Os TVT verificaram que não existem na impugnante procedi-
mentos de controlo interno, tudo se baseando nas ordens verbais dadas 
diariamente pelo sócio -gerente, que controla o caixa e bancos, bem 
como a afectação de outros activos e passivos – fls. 20;

24) Os TVT verificaram também que, à data da fiscalização tribu-
tária, o próprio técnico de contas da Recorrente desconhecia contratos 

vinculativos da empresa, como por exemplo computadores em leasing 
– fls. 20;

25) Apesar de os TVT terem notificado a Recorrente para apresentar 
as “reconciliações bancárias ou os seus documentos de suporte referentes 
aos três anos analisados “, a Recorrente apenas facultou um conjunto 
de extractos bancários, com algumas contas já com as reconciliações 
efectuadas, mas das contas de maior movimento, apenas e só entregou 
os extractos bancários – fls. 21;

26) Da pouca informação que os elementos facultados pela Recorrente 
poderiam transmitir, os TVT verificaram que:

 - Todos os cheques emitidos passam por caixa;
 - Ao processarem todas as entradas e saídas por caixa, lançando o valor 

global das transacções com os diversos bancos, clientes, fornecedores, 
etc., sem distinção ou detalhe das operações, inviabilizava -se qualquer 
conclusão a tirar, nomeadamente o confronto entre verbas avultadas 
que transitam por caixa e a efectivação das operações bem como a sua 
relevação em custos e proveitos;

 - A Recorrente tem apenas a conta global de clientes, não se sabendo 
como determinado cliente pagou nem qual o destino do meio de paga-
mento – fls. 21;

27) No que respeita a avenças e outros serviços relacionados com 
a contabilidade, os TVT elaboraram um ficheiro com 154 clientes, no 
qual atribuíram um número de ordem no respectivo ficheiro, existentes 
nos três anos, ordenado por NIPC, das importâncias pagas nos 36 meses 
por cliente – fls. 27 e fls. 28 a 38;

28) Pelo referido exame, bem como pelo exame efectuado expressa-
mente para informar a reclamação graciosa em sede de IVA, verificou -se 
a falta de facturação, em 1990, relativamente aos seguintes clientes 
da Recorrente:

n.º 70: Hotelaria do cabo Mondego, Ldª  - 11 meses;
n.º 66: Rodrigues Santos & Abreu Carvalho, Ld.ª – 12 meses;
n.º 51: J. A. Contente & Filhos, Ld.ª – 12 meses;
n.º 109: José do Carmo Bernardes – 12 meses
Ver, também fls. 201 a 237 (204, 203, 205 e 237).
29) Do mesmo exame os TVT verificaram que no ano de 1990 havia 

uma maior concentração de clientes que pagavam entre 150 a 200 e 200 
a 250 contos/ano, bem como que resultava ainda um valor médio anual 
dos clientes com facturação de 234 contos e um valor médio mensal 
ajustado de 22 contos/mês – fls. 27;

30) Os TVT verificaram ainda que, além dos clientes constantes identi-
ficados na lista de fls. 28 a 29, havia correspondência e custos suportados 
pela Recorrente com clientes que não constam de qualquer facturação 
conforme anexo 2 de fls. 59 a 64 sendo que, em relação ao exercício de 
1990, faltam doze meses de facturação relativamente ao cliente Manuel 
Carlos Rama de Carvalho – fls. 37 e 201 a 237 (206 e 237).

31) Feitos os cálculos, faltavam 59 (11+12+12+12+12) meses 
de facturação em 1990 que, multiplicados pelo valor médio de 22 
contos mês, ascendem à quantia de 1298 contos em 1990 – fls. 27, 
37 e 237;

32) Apesar de a Imofigueira ocupar as instalações tomadas de arren-
damento pela Recorrente, sitas na Rua Detrás da Alfândega, n.ºs 9 a 
13, suportando integralmente as respectivas rendas, a Recorrente não 
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regista na sua contabilidade qualquer contrapartida pelas respectivas 
ocupações – fls. 38 e, a contrario, fls. 189 a 191;

33) Considerando os valores normais de mercado para espaços iguais 
aos ocupados e face à ausência de informação por parte do sócio gerente 
da Recorrente, os TVT estimaram uma renda que consideram normal 
para o ano de 1990, ou seja de:

Parte (1/3) do 2º andar (Imofigueira) …………….. 20.000$00/mês 
= 240.000$00/ano – fls. 38;

34) Do exame à escrita da Recorrente feita pelos TVT, estes conclu-
íram que na sua contabilidade geravam custos 30 terminais de compu-
tadores, como segue:

Em leasing: 6 Locapor (contrato 13322/2/1)
4 Locapor (contrato 13321/3/1)
4 Leasingvest (mesma data e características do anterior)
6 Geoleasing (2 ICL com 6 terminais)
20
Afectos ao Imobilizado 10 (adquiridos novos)
30 Terminais de computador, pelo menos, já que há verbas discrimi-

nadas nos mapas de amortizações, sem a existência de qualquer ficha 
de imobilizado, pelo que os TVT consideraram apenas a relação: um 
computador – um terminal (ecram e teclado)  - ver fls. 39 a 41;

35) Quando em 21/7/93 os TVT fizeram o inventário físico do imo-
bilizado, juntamente com o supervisor José Fonseca, verificaram que 
os computadores com os contratos 13322/2/1, 13321/3/1 e 1881/89 
– Leasingvest, não se encontravam ao serviço da empresa nem, aliás, 
por condições operacionais físicas poderiam alguma vez estar ao serviço 
da Recorrente não só em termos de espaço, como também porque daria 
um ratio de um terminal por 3,3 clientes – fls. 41;

36) Quanto aos contratos n.ºs 13321/3/1 da Locapor e 1881/89 – Le-
asingvest, que as mesmas forneceram depois de notificadas para tal, os 
TVT verificaram que, para além de os equipamentos não se encontrarem 
na Recorrente, também concluíram tratar -se do mesmo, ou seja de um 
só equipamento, tendo em atenção a mesma data, o mesmo preço, a 
mesma referência, a mesma empresa fornecedora: Data -Liber (que por 
sinal fechou pouco depois, não sendo possível verificar a contabilidade), 
pelo que os TVT entenderam que os custos registados, no montante 
de 3.696.600$00, em 1990, não podem ser considerados por força do 
disposto no artigo 23º do CIRC – fls. 41;

37) Parte do material informático, a que correspondia o montante de 
905.400$00 de Valor imobilizado em 1990, que foi adquirido sem recurso 
a leasing, também não esteve ao serviço da Recorrente e a cujo material 
corresponderam reintegrações, em 1990, no montante de 226.350$00 
– fls.41, in fine, e 42;

38) Os TVT verificaram ainda que existiam quatro a cinco viaturas 
afectas a actividade da Recorrente, ou sejam:

 - Fiat Panda 750CL: PD -64 -52  - Adquirido em 16/03/1988 e abatido 
em 1991 (Gasolina).

 - Ford Fiesta 1.80: 90 -44 -AA  - Adquirido em 28/03/92  - ainda ao 
serviço (Gasóleo)

 - Opel Corsa: VI -81 -02  - de Agosto/90 a 1993
 - Ford Fiesta: 93 -89 -AE  - Aluguer desde Maio/92 (Gasolina 5 

lugares)
 - BMW 3.16: NQ -64 -67  - Aluguer desce Dezembro/90 (Gasolina 

5 lugares)

Tendo verificado que estas duas últimas viaturas, constantes do mapa 
da folha 40, não se encontravam ao serviço da emprsa – fls. 42;

39) Porque nestes autos está em causa apenas o exercício de 1990, 
só aluguer referente ao BMW e ao mês de Dezembro, importam nestes 
autos;

40) O BMW é conduzido e utilizado pelo Sr. António Moreira Fon-
seca, na sua vida particular e nas suas diversas actividades: (Imofigueira 
 - construção civil, Seguros, Assuntos desportivos) – fls. 42.

41) Os TVT verificaram que a utilização deste BMW veio substituir 
outro da mesma marca, mas cujos custos eram imputados à sua actividade 
em nome individual de seguros, pelo que entenderam que a utilização 
do BMW nada tem a ver com a actividade da Fozconta, pelo que 
as despesas inerentes não foram considerados custos “comprovada-
mente indispensáveis para a realização dos proveitos”, pelo que, nos 
termos do artigo 23° do C.I.R.C.: foram acrescidos, ao lucro tributável 
declarado, despesas com rendas, reparações e seguros, referentes a estas 
viaturas, que ascendem, em 1990 a 456.280$00 – fls. 42 a 43;

42) SEGUROS
À conta 62.22.03  - F:S:E.  - Seguros, em 1990, foram imputados os 

seguintes custos:
N° da conta Nome da conta 1990
01 Fogo multi -risco 64.819$
03 Viaturas 110.912$
05 Roubo 35.106$
06 Acid. Pessoais. 323.635$
07 Resp. Civil 15.228$
08 VIDA -P.P.R. 289.488$
10 Multi -chave 170945$
11 Cauções 62.805$
 - - - - - - - - - - - - - TOTAL 1.072.938$
43) Também os seguros de VIDA  - “PLANO POUPANÇA RE-

FORMA”, no montante de 289.488$00 em 1990, por serem seguros de 
vida, não foram considerados custos nos termos da alínea d) do artigo 23° 
do código do IRC – fls. 43, tal como não foram, ainda, consideradas 
realizações de carácter social previstas no n°2 do artigo 38° do mesmo 
código, na medida em que se entendeu que o n°5 deste artigo as afasta 
já que não terá carácter geral e são individualizadas  - ver anexo n° 14 
de fls. 130 a 141 – ver fls. 43 a 44;

44) EDIFÍCIO
Os TVT verificaram que sobre o valor de aquisição das duas fracções 

autónomas adquiridas em 1988, por 12.000 contos, tem sido praticada a 
reintegração à taxa de 2 %, de 240 contos e, como não existe “indicação 
expressa do valor do terreno (...) o valor a atribuir a este, para efeitos 
de evidenciação na contabilidade, é fixado em 25 % do valor global... 
“ - Cfr n°3 do artigo 11° do Dec. Reg. 2/90, de 12de Dezembro. Por este 
motivo a Recorrente deveria ter acrescido ao quadro 17 da declaração 
mod. 22 a quantia de 60.000$00, em cada um dos três anos analisados 
(90/91/92) – fls. 44;
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45) – Face ao descrito acima relativamente aos computadores, 
viaturas, seguros e edifício, foram efectuadas correcções técnicas, 
no exercício de 1990, no montante global de 5.059.717$00 – fls. 44 
a 45;

46) – Por outro lado, face à situação da contabilidade acima descrita, 
de falta de qualquer controlo interno, erros, omissões e inexactidões, 
os TVT entenderam que a mesma contabilidade inviabilizava qualquer 
controlo nomeadamente o confronto entre verbas avultadas que transi-
tam por caixa e a efectivação das operações, bem como a sua relevação 
em proveitos.

Contabilisticamente e apesar de a Recorrente emitir facturas a clientes 
e estes pagarem normalmente a trinta dias, a empresa tem apenas a conta 
global de clientes e por isso não se sabe como determinado cliente pagou 
nem qual o destino do meio de pagamento;

 - Elevados montantes de empréstimos de sócios, que transitam por 
caixa nas mesmas condições, quando o sócio maioritário (ou único) 
apenas retira como remuneração cerca de 600 a 800 contos por ano e 
que não distribui lucros nem se lhe conhecem outros rendimentos, já 
que as actividades conhecidas onde participa ou têm resultado negativo 
ou parcos lucros.

Assim e em contos: 1989 1990 1991 1992
Rendimentos declarados individualmente(a) 6.365 (2.316) (1.146) 

tb negativo
Saldo dos suprimentos em 31/12 6.093 9.203 6924 15892
Variação dos suprimentos  - - - - - - - - - + 2.838  -2.279 + 8.968
a) Resultado Liquido da categoria C + Rendimento Bruto da categoria 

A  - descontos e deduções declaradas (tudo de ambos os cônjuges);
 - Os TVT entenderam que as situações descritas, espelham bem 

como a contabilidade da Recorrente não atinge o objectivo principal das 
demonstrações financeiras, preconizado no n° 3.1.do Plano Oficial de 
Contabilidade aprovado pelo Decreto Lei n° 410/89, de 21 de Novembro, 
segundo o qual “A Informação deve ser compreensível aos que a desejem 
analisar e avaliar (Administração Pública incluída), ajudando -os a 
distinguir os utentes dos recursos económicos...”

 - Prestações de serviços a clientes, com custos suportados pela Foz-
conta, que não constam de qualquer facturação nos respectivos meses, 
ou mesmo sem qualquer facturação;

 - Arrendamento em que a F...é inquilino, com custos de rendas supor-
tadas, mas cuja utilização é efectuada pela Imofigueira e pela Fozvenda, 
empresas do grupo sem a respectiva contrapartida em proveitos a título 
de renda ou outro;

47) Por todo o descrito, os TVT entenderam que existem indícios fun-
dados de que a contabilidade não reflecte a exacta situação patrimonial e 
o resultado efectivamente obtido, pelo que propuseram a determinação 
do lucro tributável por métodos indiciários, nos termos do artigo 51° do 
CIRC, nomeadamente as suas alíneas a) e d) do n°1 e n°2.

48) Feitos os cálculos descritos de fls. 47 a 57, que se dão por re-
produzidos, foi fixado, pelos TVT, para o exercício de 1990 o lucro 
tributável de 8.038.358$00 (fls. 50);
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 - fls. 57;
49) Ou seja, no caso do ano de 1990, com base no relatório da Ins-

pecção Tributária, o valor acrescido ao lucro tributável declarado foi 
igual à soma das correcções técnicas (computadores, veículos, seguros e 
edifícios: 5.059.717$00) com a das correcções das avenças e das rendas 
consideradas em falta (2610.000$00) [cfr. n.°s 31) e 34) supra];

50) A Recorrente apresentou reclamação graciosa tendo obtido pro-
vimento parcial, quanto a parte dos serviços prestados e não factura-
dos, que de 1650.000$00 baixaram para 1298.000$00, tendo o lucro 
tributável fixado baixado de 8038.358 para 7.686.358$00 – fls. 14 a 
17 e 163 a 169 e 237.

III – Vem a recorrente invocar a prescrição da obrigação tributária 
impugnada e a ilegalidade da liquidação adicional de IRC de 1990 por 
não se verificarem os fundamentos previstos no artigo 51.º do CIRC 
para o recurso a métodos indiciários.

Começando por apreciar a questão da prescrição, dir -se -á que não 
obstante estarmos no âmbito de um processo de impugnação judicial 
tem sido ultimamente entendimento uniforme deste Tribunal que se 
pode conhecer da prescrição da obrigação tributária em processo de 
impugnação do acto tributário da liquidação como pressuposto da de-
cisão sobre a inutilidade do prosseguimento da lide impugnatória caso 
aquela se verifique (v., entre outros, os acórdãos deste Tribunal de 
15/6/2000, 30/4/02 e 9/2/05, proferidos nos recursos 24688, 145/02 e 
939/04, respectivamente).

Do mesmo modo, se tem entendido também que é aplicável a estes 
processos o princípio consagrado no artigo 663.º CPC de a sentença 
dever tomar em consideração os factos constitutivos, modificativos 
ou extintivos do direito que se produzam posteriormente à propositura 
da acção de modo a que a decisão corresponda à situação existente no 
momento do encerramento da discussão (v. os acórdãos de 8/5/06 e de 
15/5/06, in recursos n.ºs 17478 e 17551).

No caso em apreço, importa, então, saber se o imposto impugnado 
– IRC de 1990 – se mostra ou não prescrito.

À data em que nasce a obrigação tributária aqui em causa era o regime 
do artigo 34.º do CPT que se encontrava em vigor.

Dispunha, então, o seu n.º 1 que a obrigação tributária prescrevia no 
prazo de dez anos, salvo se outro mais curto estivesse fixado na lei.

Por sua vez, determinava o seu n.º 2 que o prazo de prescrição se 
contava desde o início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido 
o facto tributário, salvo regime especial.

Porém, por força do disposto no n.º 3, a reclamação, o recurso hie-
rárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a 
prescrição, cessando, todavia, esse efeito se o processo estiver parado por 
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
ocorrido até à data da autuação.

Neste caso, tratando -se de IRC de 1990, não há dúvida que o prazo 
de prescrição se iniciou em 1 de Janeiro de 1991, de acordo com o n.º 2 
do artigo 34.º do CPT.

E tendo a ora recorrente apresentado impugnação judicial em 
19/9/1995 e sido, por outro lado, citada para a respectiva execução 
fiscal em 13/10/1995, como ela própria reconhece nas suas alegações 
de recurso, a primeira questão que se suscita é a de saber se, havendo 

mais do que uma causa de interrupção das quatro previstas no n.º 3 do 
citado artigo 34.º CPT, em qual delas a interrupção se verifica.

Não faz sentido, porém, que tendo ocorrido um primeiro facto in-
terruptivo da prescrição, previsto no n.º 3 do artigo 34.º CPT, este 
por si só não opere desde logo apenas porque há outros processos ou 
procedimentos posteriores que a ocorrerem também provocarão essa 
interrupção.

Havendo, assim, vários factos interruptivos, a ocorrência do primeiro 
deles provoca desde logo a interrupção da prescrição, sendo irrelevante 
para este efeito a ocorrência de qualquer outro posterior.

Assim, o prazo de prescrição que se iniciara em 1/1/1991 interrompeu-
-se em 19/9/1995, data da apresentação da impugnação judicial, tendo 
decorrido até então 4 anos, 8 meses e 19 dias.

Como este processo esteve parado sem qualquer tramitação desde 
15/9/97 até 11/12/98, a aguardar apenas que fosse dactilografada a 
sentença, como se constata de fls. 266 e v. dos autos apensos, e, por isso, 
por facto não imputável à recorrente, por força do n.º 3 do artigo 34.º 
CPT, o efeito interruptivo provocado pela instauração da impugnação 
judicial cessou em 15/9/98, somando -se o tempo que decorrer após este 
período ao que já decorrera até à data da autuação da impugnação.

Com a entrada em vigor da LGT, em 1/1/99, o prazo de prescrição 
passou a ser apenas de oito anos.

Mas, como nos termos do artigo 297.º CC este prazo mais curto só 
teria aplicação se faltasse mais tempo para o prazo anterior se completar 
(o que não é o caso pois em 1/1/99 para completar o prazo de dez anos 
faltavam apenas cinco anos), continua a aplicar -se neste caso o prazo 
de dez anos previsto no artigo 34.º CPT.

Somando, então, o tempo decorrido desde 1/1/91 até 19/9/95 (4 anos, 
8 meses e 19 dias) com o que decorreu posterior a 15/9/98, é por demais 
evidente que, à data em que foi proferido o acórdão recorrido (14/3/2006) 
há muito que o prazo prescricional de dez anos se esgotara, mostrando-
-se, assim, prescrita a obrigação tributária impugnada.

O que determina a inutilidade superveniente da lide e é causa de 
extinção da instância, ficando, desta forma, prejudicada a apreciação 
das demais questões suscitadas.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se, assim, o acórdão recorrido, e, em consequência, julgar 
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

Sem custas.
Lisboa, 14 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale (quanto à prescrição voto apenas a 
decisão).

Acórdão de 14 de Março de 2007.

Assunto:

Opção pelo regime de contabilidade organizada. Informação 
escrita. Vinculação da administração.
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Sumário:

 I — A alínea b) do n.º 4 do artigo 31.º do CIRS, na redacção 
dada pela Lei n.º 30 -G/2002, de 30 de Dezembro (a 
que corresponde o artigo 28.º na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho), ao estabelecer 
que a opção pelo regime de contabilidade organizada 
deve ser apresentada «até ao fim do mês de Março do 
ano em que pretendem utilizar a contabilidade organi-
zada como forma de determinação do rendimento», não 
estabelece qualquer termo inicial para a apresentação 
de tais declarações.

 II — Assim, não havia qualquer obstáculo legal a que a 
opção referida, relativa aos anos de 2002 e 2003 fosse 
formulada no ano de 2001.

 III — Tendo a Administração Tributária informado por escrito 
os contribuintes, através de uma brochura distribuída 
pelos seus serviços, de que a opção formulada até 29 
de Junho de 2001 pelo regime de contabilidade orga-
nizada seria válida por cinco anos, está vinculada por 
tal informação, por força do disposto na alínea a) do 
n.º 4 do artigo 68.º da LGT.

Processo n.º 1154/06 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorridos: Alcino Tinoco Costa e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – ALCINO TINOCO DA COSTA, ARMANDO SALDANHA DE 
SOUSA E SILVA, ANTÓNIO JAIME SILVA DA COSTA, MARIA 
LUÍSA RODRIGUES MENDES, ANA CORREIA VILAS BOAS, JOSÉ 
ANTÓNIO DIAS TINOCO DE ALMEIDA e MARIA DE FÁTIMA 
SILVA DA COSTA ARAÚJO instauraram no Tribunal Tributário de 1.ª 
Instância de Braga acção para reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária.

A acção foi julgada procedente por sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga, que sucedeu na competência daquele Tribunal.

Inconformado o Senhor Director -Geral dos Impostos interpôs o pre-
sente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando 
alegações com as seguintes conclusões:

A – Em face do artigo 310 do CIRS, na redacção dada pela Lei 
n.º 30 - G/00, de 29.12, e do artigo 28.º do mesmo Código, na redacção 
dada pela Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, normas aplicáveis 
aos factos em causa, verifica -se que tendo os Recorridos optado em 
2001 pela contabilidade organizada e em consequência, pelo regime de 
determinação da matéria colectável de IRS dos rendimentos empresariais 
segundo a contabilidade (RCO), o mesmo deveriam efectuar nos anos 
subsequentes, por a opção ser válida apenas por um exercício, de acordo 
com um regime de renovação da opção, por não aproveitar a qualquer 
dos AA o regime imperativo da contabilidade organizada (n.º 3 dos 
artigos, antes citados, do CIRS);

B – Tais normas determinam o exercício pela Administração de pode-
res vinculados pelo que não pode quantificar -se a matéria colectável de 
IRS pelo Regime de contabilidade organizada se a renovação da opção 
por esse regime se não mostrar efectuada;

C – Mostra -se, assim, violado o princípio da legalidade de actuação da 
Administração no procedimento tributário — art. º 55.º da LGT  -, por a 
decisão judicial determinar uma preterição deste princípio em favor do 
da confiança, em matéria que é de vinculação estrita da Administração;

D – Não pode reconhecer -se um direito que a lei não contempla, pois 
como se evidencia da lei, a opção pelo regime de contabilidade organi-
zada para os recorridos nos anos de 2002 e 2003 tinha como pressuposto 
o exercício efectivo dessa opção (n.º 4 do art. º 28.º e 31.º), e não está 
prevista na lei a “existência sem pedido expresso de renovação, de um 
regime de contabilidade organizada por mais de um ano”;

E – Está, assim, impedido o Tribunal de considerar um direito im-
possível e inexistente na ordem jurídica, pelo que se acha violado, 
directamente, o n.º 4 do art. 31.º do CIRS, na redacção ao tempo;

F – De igual modo, não podendo estar constituído tal direito ou inte-
resse a reconhecer, acha -se, também violado o art. 145.º do CPPT.

Termos em que com o douto suprimento de V. Exas, deverá ser con-
siderado procedente o recurso e revogada a sentença recorrida.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
1. A aplicação do regime de contabilidade organizada (RCO) na de-

terminação do rendimento empresarial dos sujeitos passivos que não se 
encontrem obrigados a possuir contabilidade organizada por exigência 
legal depende de opção manifestada anualmente até ao final do mês 
de Março do ano em que pretende a utilização do regime mediante a 
apresentação de uma declaração de alterações (art. 28.º n.ºs 2 e 4 al. h) 
CIRS redacção do art. 30.º n.º 4 Lei n.º 109 -B/2001.27 Dezembro 
OGE 2002);

2. O princípio da protecção da confiança está ínsito na natureza de 
Estado de direito democrático da República Portuguesa (art. 2.º CRP)

No domínio administrativo -tributário a confiança fiscal (suscitada 
no sujeito passivo pela actuação da Administração Pública) constitui 
manifestação do princípio da boa fé, por via do qual o órgão ou agente 
administrativo está impedido de utilizar artifícios ou falsas informações 
como o intuito de enganar os administrados (art. 266.º n.º 2 CRP: art. 6.º 
 -A n.º s 1/2 ala) CPA; art. 59.º n.º 2 LGT)

Este princípio apenas assume relevo quando a Administração tributária 
actua no exercício de poderes discricionários: agindo no exercício de 
poderes vinculados está obrigada à estrita observância do regime legal 
vigente em cumprimento do princípio da legalidade (art. 266.º n.º 2 
CRP; art. 3.º CPA: art. 55.º LGT) (1)

3. A violação do princípio da protecção da confiança fiscal constitui 
o Estado no dever de indemnização, se se verificarem os demais pres-
supostos legais da responsabilidade civil extracontratual, mas não pode 
determinar a anulação de acto praticado em conformidade com o regime 
legal aplicável (art. 22.º CRP; art. 4.º n.º 1 al. g) ETAF vigente) (2)

No caso sub judicio aquele princípio não foi violado porque:
a) a DSIRS emitiu em 10.09.200 1 o Ofício -Circulado n° 20050, 

ordenando aos serviços a correcção do prazo de validade da opção pelo 
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RCO, constante de anterior brochura explicativa divulgada pela DGL 
de 5 anos para 1 ano (probatório n.º 12)

b) é de presumir que os serviços tenham procedido a essa correcção 
(art.68° n°4 al. b LGT)

c) a correcção foi efectuada com larga antecedência em relação ao 
início do período para a apresentação das declarações de IRS dos anos 
2002 e 2003 (art.60° n°1 CIRS

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

denegatório do direito dos recorrentes a serem tributados segundo o 
RCO nos anos 2002 e 2003.

3 – A Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, introduziu no CIRS o 
regime de tributação pelo regime simplificado.

Nos n.ºs 2 e 4 do art. 31.º do CIRS, na redacção introduzida por aquela 
Lei (3), estabeleceu -se o seguinte:

2  - Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos 
que, não tendo optado pelo regime de contabilidade organizada no pe-
ríodo de tributação imediatamente anterior, não tenham atingido valor 
superior a qualquer dos seguintes limites:

a) Volume de vendas: 30.000.000$00;
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: 

20.000.000$00.
4 – A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos 

passivos:
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretende utilizar a 

contabilidade organizada como forma de determinação do rendimento, 
mediante a apresentação de uma declaração de alterações.

Como resulta da matéria de facto fixada, a Administração Tributária 
informou os Autores, quer através dos seus funcionários quer através 
de uma brochura distribuída, de que a opção pela tributação segundo o 
regime de contabilidade organizada que formulassem até 29 de Junho 
de 2001 seria válida por cinco anos.

Posteriormente, a Administração Tributária entendeu que a opção pela 
tributação segundo o regime de contabilidade organizada seria válida 
apenas por um ano, mas não se provou que tivesse sido concretizada 
qualquer alteração na referida brochura nem que os seus funcionários 
tivessem informado os contribuintes de que a opção que tinham formu-
lado seria válida apenas por um ano.

Provou -se ainda que os Autores ficaram com a convicção que seriam 
tributados segundo o regime de contabilidade organizada durante os 
cinco anos subsequentes às decisões que apresentaram entre Abril e 
Junho de 2001.

A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber 
se, não tendo os Autores apresentado qualquer declaração de opção pelo 
regime de contabilidade organizada, depois das que apresentaram em 
2001, até ao final de 2003, tinham direito a ser tributados por aquele 
regime nos anos de 2002 e 2003.

4 – Desde logo, a interpretação que o Recorrente faz da alínea b) do 
n.º 4 do referido art. 31.º (28.º, na redacção do Decreto -Lei n.º 198/2001), 
no sentido de as declarações de opção pelo regime de contabilidade 
organizada terem de ser renovadas todos os anos, carece de suporte legal,

Com efeito, naquela alínea b), em que se refere que as declarações 
devem ser apresentadas «até ao fim do mês de Março do ano em que 
pretende utilizar a contabilidade organizada como forma de determi-
nação do rendimento», não se fixa qualquer termo inicial do prazo de 
apresentação, mas apenas um termo final: para ser relevante a opção, 
ela tem de ser apresentada até 31 de Março do ano em que se pretende 
ser tributado pelo regime de contabilidade organizada.

Mas, não se refere nessa norma que essas declarações tenham se ser 
apresentadas no próprio mês de Março de cada ano, nem sequer no 
próprio ano em que se pretende ser tributado pelo regime de contabi-
lidade organizada.

Por outro lado, constata -se que o CIRS, noutras disposições, fixa 
termos iniciais e finais para a prática de actos (como sucede no art. 60.º, 
na redacção vigente) pelo que o facto de naquele art. 31.º se estabelecer 
apenas um termo final tem o significado objecto de expressar que o 
interessado pode fazer a declaração com a antecipação que entender.

Sendo assim, nada na letra daquela alínea b) impede que a opção 
pelo regime de contabilidade organizada seja efectuada no ano anterior 
ou anos anteriores àquele em que se pretende tal regime de tributação.

Por isso, tendo os Autores formulado, no ano de 2001 a opção pelo 
regime de tributação de contabilidade organizada durante cinco anos, 
como resulta da matéria de facto fixada, não há qualquer obstáculo 
legal à relevância dessa opção para os anos de 2002 e 2003, pois, como 
é óbvio, tendo a opção, relativamente ao ano de 2002, sido formulada 
antes de 31 -3 -2002 e, relativamente ao ano de 2003, sido apresentada 
antes de 31 -3 -2003, é evidente a sua tempestividade. (4)

Sendo este regime de inexistência de termo inicial para a declaração 
relativa a cada ano o previsto na lei, não é legalmente possível o seu 
afastamento por actos da Administração, pois os actos de natureza le-
gislativa não podem ser, com eficácia externa, interpretados, integrados, 
modificados, suspensos ou revogados (art. 112.º, n.º 5, da CRP).

Por outro lado, consubstanciando a indicação de validade por cinco 
anos contida na referida brochura, uma informação escrita prestada pela 
Administração Tributária aos contribuintes sobre o cumprimento dos 
seus deveres acessórios, a Administração sempre estaria vinculada por 
ela, por força da alínea a) do n.º 4 do art. 68.º da LGT, pelo é ilegal, por 
violação desta norma, uma actuação posterior em sentido divergente 
do informado.

Conclui -se assim, que, por terem formulado tempestivamente a opção 
pela tributação pelo regime de contabilidade organizada relativamente 
aos actos de 2002 e 2003, os Autores adquiriram o direito respectivo, pelo 
que procede a sua pretensão de o verem reconhecido e declarado.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar o decidido na sentença recorrida.

Sem custas, por o Recorrente estar isento, no presente processo (art. 2.º 
da Tabela de Custas).

Lisboa, 14 de Março de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Acórdão STA — Secção de Contencioso Tributário 26.10.94 processo n.º 17626.
(2) Acórdão citado na nota 1.
(3) Este artigo 31.º passou a ser o art. 28.º, após a renumeração efectuada pelo Decreto -Lei 

n.º 198/2001, de 3 de Julho.
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(4) As dúvidas de legalidade que se poderiam suscitar à relevância da opção (indepen-
dentemente da vinculação da Administração Tributária por informações escritas prestadas 
aos contribuintes) seriam em relação ao próprio ano de 2001, uma vez que as declarações 
foram efectuadas depois de 31 -3 -2001, mas não está em causa no presente processo apreciar 
essa questão.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Petição inicial. Ineptidão. Pedido e causa de pedir. Erro na 
forma de processo. Convolação. Tempestividade.

Sumário:

 I — A falta de causa de pedir cominada com a ineptidão 
da petição inicial afere -se em abstracto — ausência de 
alegação de factos que sirvam de fundamento à acção —, 
e não em concreto, face à forma processual utilizada 
— falta de indicação de factos capazes de servir de 
fundamento no meio processual escolhido.

 II — Deduzida uma impugnação judicial, não há falta de 
causa de pedir se os factos alegados são incapazes de 
conduzir á anulação ou declaração de nulidade de um 
acto tributário, mas hábeis para levar á extinção de uma 
execução fiscal por referência à qual foi apresentada a 
petição.

 III — A petição não é inepta por falta de pedido se são feitos 
vários pedidos em outros tantos artigos da petição, sem 
que, a final, se formule, destacadamente, um pedido.

 IV — A prescrição da obrigação exequenda, os vícios proce-
dimentais que inquinam o despacho determinativo da 
reversão, e a ausência dos pressupostos da responsa-
bilidade do devedor subsidiário, não constituem fun-
damentos de impugnação judicial, mas de oposição à 
execução.

 V — Apresentada petição de impugnação judicial com os 
fundamentos apontados no ponto anterior, deve anular-
-se todo o processo, e não mandar seguir a forma de 
processo de oposição, se, à data da apresentação da 
petição, já estava esgotado o prazo para a oposição.

Processo n.º 130/07 -30.
Recorrente: Florindo Pereira Calixto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. FLORINDO PEREIRA CALIXTO, residente em Oeiras, re-

corre do despacho de 6 de Outubro de 2006 da Mmª. Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra que indeferiu liminarmente a petição de 
impugnação judicial por si deduzida «no âmbito do processo de execução 
fiscal» que contra si revertera enquanto responsável subsidiário.

Formula as seguintes conclusões:

«A)

O presente Recurso vem interposto da Decisão da Srª Juiz de Di-
reito do TAF de Sintra que entendeu indeferir liminarmente a Petição 
apresentada pelo ora Recorrente, com fundamento na pretensa falta de 
inteligibilidade da Causa de Pedir,

B)

Nomeadamente por não ser “identificado em concreto qualquer acto 
tributário, nem é invocada qualquer ilegalidade, traduzida em factos con-
cretos, que hipoteticamente inquinem um qualquer acto tributário”.

C)

Não parece ter razão a Mma Juiz “a quo” pois resulta claro da PI apre-
sentada, que o Acto a que o Recorrente pretende opôr -se, é o praticado 
pelo Sr. Chefe de Finanças de Oeiras -2, que entendeu dever accioná -lo 
por Reversão, por falta de pagamento por parte do Devedor Originário, 
de que o Recorrente era sócio -gerente.

D)

Tal Acto não colheu qualquer fundamentação de Facto ou de Direito, 
por parte do referido Chefe de Serviço de Finanças em momento algum, 
conforme bem se extrai dos Doc.s 1 a 3 juntos, que consubstanciam a 
troca de comunicações havida.

E)

Face à postura do referido Chefe de Serviço de Finanças, o Recorrente 
optou por expor judicialmente os seus argumentos. Ora,

F)

O Recorrente desconhece como o Sr. Chefe do Serviço de Finanças, 
organizou o Processo que remeteu a Juízo, sendo certo que igualmente 
não sabe, que documentos o mesmo juntou.

G)

O que sabe é que os documentos que lhe foram notificados e, bem 
assim, os que produziu, são, no mínimo, os que devem ser juntos. Até 
porque,

H)

Deles se colhe, à saciedade, a total ausência de fundamentos da 
Decisão do Sr. Chefe do Serviço de Finanças.

I)

Do Douto Despacho recorrido, consta que não é inteligível a Petição 
apresentada, pelo que deve ser liminarmente indeferida. Ora,
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J)
A petição foi apresentada em Janeiro de 2004 e remetida a Juízo (de 

acordo com a informação do Serviço de Finanças) em início de Abril 
de 2004.

K)
Desde então e até à prolação do Despacho recorrido, passaram dois 

anos e meio, tempo durante o qual foram juntos aos Autos Certidão 
do Despacho de Não Pronúncia do ora Recorrente e então Arguido e 
Procuração Forense, em resposta a notificação nesse sentido, por parte 
da Mma Juiz “a quo”.

L)
Crendo -se que é claro e transparente o que o Recorrente pretende: 

Ver ser afastado de si, o espectro da Reversão Fiscal, ordenada de 
modo ilegal e infundamentado, pelo Sr. Chefe do Serviço de Finanças 
de Oeiras -2.

M)
Não podendo, segundo se crê, ser o Recorrente afectado pelos Actos 

do referido Chefe de Serviço de Finanças, nomeadamente por não ter 
o mesmo junto aos Autos, a documentação que do Processo Executivo 
consta. Por fim,

N)
Crê -se, ainda, que a sanção típica da eventual falta de entendimento 

quanto à causa de pedir, será o convite ao aperfeiçoamento e não a sua 
rejeição pura e simples,

O)
Atento o Deferimento do Apoio Judiciário requerido, está o Recorrente 

dispensado do pagamento da Taxa de Justiça devida pela apresentação 
das presentes Alegações.

Pelo exposto (…), deve dar -se provimento ao Recurso, revogando -se 
a Decisão recorrida (…)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento, pois, embora «o articu-
lado da petição inicial consubstancia[e] suficientemente uma oposição 
à execução fiscal (…), não é possível proceder à convolação de im-
pugnação judicial em oposição (…) porque a petição deu entrada fora 
do prazo legal».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Florindo Pereira Calixto, deduziu impugnação judicial em 

30/03/2004, na sequência de citação efectuada em 22/12/03 no âmbito 
do processo de execução fiscal n° 3654 -93/101599.0, alegando que a 
citação não foi acompanhada dos títulos executivos, que não pode ser 
responsabilizado por reversão, pelo pagamento do imposto porque já 
decorreram mais de dez anos sobre a liquidação.

Refere -se ainda, no artigo 12° da pi a um despacho, que não junta 
aos autos, alegando a sua falta de fundamentação.

No cabeçalho da p.i. afirma que apresenta impugnação judicial, para 
logo a seguir se assumir como oponente.

Nos termos do artigo 110º, nº1 do CPPT, cumpre proferir despacho 
liminar, tendo por base a petição inicial constante de fls. 3 e 4 dos 
presentes autos de impugnação judicial.

O artigo 467° do CPC, aplicável em sede de processo judicial tri-
butário por força do disposto no art. 2°, al. e) do CPPT, estabelece os 
requisitos a que deverá obedecer a petição inicial. Entre os requisitos 
exigidos pelo citado normativo legal, encontra -se (al. d) e e)) a exposição 
dos factos e das razões de direito que servem de fundamento à acção 
e a formulação do pedido, cominando a lei com a ineptidão da petição 
inicial, as situações em que falte ou seja ininteligível a indicação do 
pedido ou da causa de pedir (art. 193°, n° 2, al. a) CPC) facto gerador 
de nulidade de todo o processo, passível de conhecimento oficioso até 
ao trânsito em julgado da decisão final (art. 193, n°1 e artigo 98°, n° 1, 
al. a) e n° 2 do CPPT).

Nos termos do disposto no artigo 99° do CPPT a impugnação judicial 
pode ser deduzida com fundamento em qualquer ilegalidade, consistindo 
o seu objecto, num acto tributário ferido de ilegalidade, em virtude da 
qual, deverá ser anulado total ou parcialmente.

Atentando nos factos articulados na petição inicial e que servem de 
fundamento à presente impugnação judicial, não se vislumbra qual 
a causa de pedir, pois não é identificado em concreto qualquer acto 
tributário, nem é invocada qualquer ilegalidade, traduzida em factos 
concretos, que hipoteticamente inquinem um qualquer acto tributário: 
não é identificado nenhum acto de liquidação de imposto.

Também não é formulado o pedido, que, em sede de impugnação 
judicial se deverá traduzir no pedido de anulação, declaração de nulidade 
ou inexistência do acto tributário impugnado.

Tendo em consideração que doutrinalmente se tem definido causa 
de pedir como o facto concreto que serve de fundamento ao efeito 
jurídico pretendido e que o pedido se consubstancia no meio de tutela 
jurisdicional que é pretendido pelo autor, e bem assim o enquadramento 
legal acima exposto conclui -se que, a presente impugnação, ao não 
identificar o acto tributário e ao não formular o pedido de anulação do 
acto tributário com fundamento em ilegalidade, carece de objecto, o 
que inquina a presente p.i. de ineptidão, nos termos dos arts. 193º n° 1 
e n° 2, al. a) do CPC aplicável por força do art. 2°, al. e) do CPPT a 
p.i., o que constitui nulidade insanável em processo judicial tributário, 
conforme dispõe o art. 98°, n° 1, al. a) do CPPT.

Nestes termos, indefiro liminarmente a petição apresentada».
3.1. A petição inicial a que se refere o recorrente foi indeferida por 

inepta, considerando o despacho que como tal a julgou que carecia de 
objecto, por lhe faltar pedido e causa de pedir.

A falta de causa de pedir assenta, para o despacho recorrido, em não 
ser «identificado em concreto qualquer acto tributário»; «nem é invocada 
qualquer ilegalidade, traduzida em factos concretos, que hipoteticamente 
inquinem um qualquer acto tributário: não é identificado nenhum acto 
de liquidação de imposto». E a falta de pedido resulta de ele não ser 
formulado, sendo «que, em sede de impugnação judicial se deverá 
traduzir no pedido de anulação, declaração de nulidade ou inexistência 
do acto tributário impugnado».

Na realidade, o exame da petição revela que nela não é referido ne-
nhum acto tributário de liquidação, nem formulado é nenhum pedido 
referido a tal acto.
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Mas daí não se pode concluir que não tenha sido expressa nenhuma 
causa de pedir. A conclusão a que chegou o Mmº. Juiz só é possível 
porque ele se colocou na posição de avaliar, não a existência de uma 
qualquer causa de pedir, mas a de uma que pudesse servir de esteio 
à impugnação judicial de um acto de liquidação. Porém, a leitura da 
petição patenteia que o recorrente não se insurgiu contra acto de liqui-
dação nenhum. Aliás, manifesta a sua intenção de o fazer mais tarde, 
pedindo, na petição objecto de indeferimento liminar, que tal acto lhe 
seja notificado, para o poder impugnar (cfr. os artigos 9º a 11º).

Resulta dos termos da petição que o acto que mereceu a ida a juízo do 
recorrente foi o determinativo da reversão da execução fiscal contra si, 
enquanto responsável subsidiário. E a sua reacção baseou -se em vários 
fundamentos: a prescrição da obrigação, as irregularidades do título 
executivo e da citação, e a falta de efectiva gerência responsabilizadora, 
por as suas funções de gerência se terem limitado à direcção de obras.

Assim sendo, não falta causa de pedir. Embora a formulada não seja 
adequada para obter a anulação de um acto de liquidação – mas, viu -se 
já, esse não era o objectivo visado pelo recorrente.

É certo que o pedido não foi claramente formulado a final da petição 
e com o devido destaque, como é de boa técnica.

Mas, ao longo da petição, são formulados dois pedidos: nos artigos 7º 
e 8º pede -se o arquivamento do processo executivo (ainda que se lhe 
chame procedimento), e nos artigos 13º e 14º pede -se que se considere 
ilegal o despacho de reversão. Ainda desta vez, não se trata de pedidos 
típicos da forma de processo escolhido – mas são referidas, como clareza 
suficiente, as pretensões do peticionante.

Face a este circunstancialismo, melhor seria que se tivesse convidado 
o ora recorrente a aperfeiçoar o articulado, ao abrigo do disposto no 
artigo 508º nº 1 do Código de Processo Civil, formulando o(s) pedido(s) 
em realce e com maior clareza.

Do que não era caso era de indeferir a petição por inepta, pois ela 
não deixa de satisfazer as exigências do artigo 467º do mesmo diploma, 
quanto à exposição da causa de pedir e à formulação do pedido.

3.2. Há, todavia, uma razão para que a petição não pudesse ser objecto 
de aperfeiçoamento.

É que, não sendo ela inepta, pelas razões que motivaram o indeferi-
mento, dá início a um meio processual que não é o adequado à pretensão 
do interessado.

Essa pretensão refere -se, como se viu, ao processo executivo, que 
o ora recorrente pretende ver extinto, quer por força da prescrição da 
obrigação exequenda, quer pela ilegalidade do despacho de reversão, 
quer por não ser responsável pela dívida.

Ora, para tal efeito, a forma processual adequada é a oposição a essa 
execução e não a impugnação judicial, como é jurisprudência de há muito 
consolidada: vejam -se, entre outros, os acórdãos de 4 de Novembro de 
1998, 24 de Janeiro de 2001, 7 de Maio de 2003, 12 de Maio de 2005, 
29 de Junho de 2005 e 7 de Junho de 2006, nos processos nºs. 22728, 
25701, 159/03, 1229/04, 501/05 e 313/06, respectivamente. E tanto vale 
que o fundamento sejam vícios procedimentais atinentes à reversão, 
como ausência de pressupostos da responsabilidade pela obrigação 
exequenda, como a prescrição.

3.3. A consequência da inadequação do meio processual eleito pelo 
interessado é, como dispõem os artigos 97º nº 3 da Lei Geral Tributária 

e 98º nº 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
a correcção do processo, que passará a seguir a forma adequada.

Tal não é possível no caso vertente. A convolação só é viável se, além 
do mais, a petição tiver sido tempestivamente apresentada para originar 
um processo sob a nova forma.

O prazo para deduzir oposição é de 30 dias contados a partir da data 
da citação, nos termos do artigo 203º nº 1 alínea a) do CPPT.

Tendo esta ocorrido em 22 de Dezembro de 2003, como alega o 
recorrente no artigo 1º da petição, terminou em 2 de Fevereiro de 2004. 
Deste modo, a petição entrada em 30 de Março de 2004 (por evidente 
lapso, o Exmº. Procurador -Geral Adjunto aponta o dia 30 de Abril de 
2004) é claramente extemporânea, o que impossibilita o prosseguimento 
do processo sob a forma de oposição à execução.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção 
de Contencioso Tributário em, concedendo provimento ao recurso, 
revogar o despacho recorrido, declarando nulo todo o processo, por 
erro insanável na sua forma.

Custas a cargo do recorrente, mas só na 1ª instância.
Lisboa, 21 de Março de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — António 

Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Recurso contencioso de anulação. Adesão a regime de be-
nefícios fiscais. Decreto -Lei n.º 225/94, de 5 de Setembro. 
Liquidação provisória do tributo. Facto impeditivo da 
caducidade.

Sumário:

 I — Tendo o contribuinte aderido ao regime de regularização 
de dívidas no âmbito do Decreto -Lei n.º 225/94, de 5 de 
Setembro, assinando um «termo de adesão» e um «mapa 
geral», do qual consta o valor do tributo a pagar, isso 
significa que o imposto em causa está já liquidado, ainda 
que provisoriamente e que, dessa liquidação, aquele 
tomou conhecimento.

 II — Sendo assim, o acto de liquidação posteriormente ela-
borado e não notificado ao contribuinte, não é uma 
verdadeira liquidação, uma vez que esta já tinha sido 
efectuada.

 III — Este acto mais não se destina do que a formalizar um 
acto já praticado pela administração fiscal, vigente na 
ordem jurídica e com consequências jurídicas.

 IV — Deste modo, a falta de notificação daquele acto de 
liquidação não pode repercutir -se sobre a caducidade 
do imposto em causa.
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Processo n.º 738/06 -30.
Recorrente: António da Silva Lima.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – António da Silva Lima, melhor identificado nos autos, não se 
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga que negou provimento ao recurso contencioso de anulação do acto 
do Subdirector -Geral da Direcção de Serviços de IRS de 31/12/99, que, 
por sua vez, indeferiu o recurso hierárquico que interpôs do despacho 
do Director Distrital de Finanças de Viana do Castelo, dela vem interpor 
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1ª) Em 13/12/04 o Recorrente apresentou na Repartição de Finanças 
de Ponte de Lima a declaração de IRS relativamente ao ano de 1989;

2ª) No dia imediato (14/12/94) adere ao regime previsto no Dec-
-Lei n° 225/94 de 5/9, assinando o “termo de adesão” e “mapa ge-
ral” anexo a este no qual consta como valor a pagar o montante de 
Esc. 2.316.688$00;

3ª) Em 14/12/94, 30/01/95 e 27/02/95 realiza pagamentos das pres-
tações;

4ª) No dia 22/12/94 a Administração Fiscal lança a liquidação 
n° 5552407664 no valor de 2.316.688$00, que emite no dia seguinte;

5ª) No dia 27/12/94 expede a liquidação para o Recorrente não sendo 
possível determinar se este foi ou não notificado uma vez que, contac-
tados os C.T.T., estes responderam não ser possível informar a data 
da recepção, por não existirem em arquivo os elementos necessários 
para pesquisa;

6ª) A douta sentença recorrida considerou elidida a presunção prevista 
no n° 1 do art. 66° do C.P.T. tendo, porém, declarado ter ocorrido facto 
impeditivo da caducidade, pelo facto do Recorrente ter aderido ao regime 
do Dec -Lei n° 225/94 e pago as prestações fixadas;

7ª) S.m.o., o Recorrente entende que o facto de ter aderido àquele 
regime não traduz um reconhecimento do direito da Administração 
Fiscal à liquidação do imposto;

8ª) Com efeito, a adesão ao regime do Dec -Lei n° 225/94 não pro-
duziu o mesmo efeito da liquidação do imposto com a prática do qual 
o sujeito passivo se torna devedor e sem o qual não existe o crédito da 
Administração Fiscal.

9ª) A adesão ao regime do Dec -Lei n° 225/94, pelos fundamentos 
expostos, não constitui facto impeditivo da caducidade, o mesmo se 
passando com o pagamento das prestações o qual foi feito sem o Re-
corrente ter sido notificado da liquidação do imposto.

10ª) O pagamento das prestações subsequente à adesão ao regime 
do Dec -Lei n° 225/94 não pode ser qualificada como cumprimento 
de obrigação natural, por não se tratar do cumprimento dum dever de 
ordem moral ou social.

11ª) A douta sentença recorrida fez incorrecta aplicação/interpretação 
do disposto no art. 331º e 402°, ambos do C.C.

O recorrido Subdirector -Geral dos Impostos contra -alegou nos termos 
que constam de fls. 111 e segs., que se dão aqui por integralmente repro-

duzidos para todos os efeitos legais, para concluir pela improcedência 
do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) No dia 13/12/1994, o recorrente apresentou na repartição de finan-

ças de Ponte de Lima a sua declaração de IRS relativa aos rendimentos 
do ano de 1989;

2) No dia 14/12/1994, adere ao regime de regularização de dívidas 
no âmbito do Dec -Lei 225/94, de 5/9, assinando um “termo de adesão” 
e um “mapa geral” anexo a este, no qual consta como valor a pagar de 
Esc.: 2.316.688$00;

3) Nos dias 14/12/1994, 30/01/1995 e 27/02/1994, o recorrente efectua 
pagamentos das prestações relativas ao IRS de 1989;

4) No dia 19/12/1994 é elaborado pelos serviços fiscais uma correcção 
ao IRS de 1989, com o seguinte teor: «Informação prestada em virtude 
da apresentação da declaração de substituição modelo 2, na Repartição 
de Finanças de Ponte de Lima, em 13/12/1994»;

5) No dia 22/12/1994 é lançada a liquidação n° 5552407664, no valor 
de Esc.: 2.316.688$00 (fls. 24 PA);

6) No dia 23/12/1994, é emitida a liquidação 5552407664 (fls. 25 
PA);

7) No dia 27/12/1994 é expedido o registo n° 101665 para o recor-
rente;

8) No dia 29/03/1995, o recorrente apresenta uma reclamação dirigida 
ao Director de Finanças do Distrito de Viana do Castelo, na qual reclama 
a restituição das supra referidas prestações e invoca o facto de não ter 
tomado conhecimento do montante do imposto a pagar;

9) Mediante ofício de 24/01/1997, emanado pela repartição de finan-
ças de Ponte Lima, foi solicitado aos CTT  - Correios, informação relativa 
à data da recepção ao registo n° 101665, expedido a 27/12/1994, «para 
cumprimento do disposto no n° 2 do art° 66° do Código do Processo 
Tributário»;

10) Através de carta datada de 03/04/1997, os CTT responderam: 
«não ser possível informar a data de recepção do destinatário da corres-
pondência em questão, visto já não existirem em arquivo os elementos 
necessários para pesquisa»;

11) Por despacho do Director Distrital de Finanças de 17/03/1998 essa 
reclamação foi indeferida, por considerar que a notificação se presume 
efectuada a 30/12/1994;

12) No dia 13/04/1998, foi apresentado recurso hierárquico deste 
despacho para o aqui recorrido;

13) Por despacho do recorrido de 31/12/1999, foi negado provimento 
ao recurso hierárquico apresentado pelo recorrente, por não considerar 
elidida a presunção do não recebimento da notificação, nos três dias 
posteriores ao registo.

3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em 
saber se o acto de liquidação do tributo em causa já caducou.

Vejamos então.
Conforma a factualidade fixada, no dia 13/12/94, o recorrente auto 

denunciou o IRS relativo aos seus rendimentos do ano de 1989.
No dia seguinte, aderiu ao regime de regularização de dívidas no 

âmbito do Decreto -lei nº 225/94 de 5/9, assinando um”termo de adesão” 
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e um “mapa geral” anexo a este, no qual consta como valor a pagar 
Esc. 2.316.688$00.

Na sequência da adesão a esse regime, em 14/12/94, 30/1/95 e 27/2/94, 
o recorrente efectuou o pagamento de prestações relativas ao referido 
imposto.

Entretanto, nos dias 22 e 23/12/94 é lançada e emitida a liquidação 
nº 5552407664, respectivamente, liquidação esta que não foi notificada 
ao recorrente.

4 – Do que fica exposto, ressalta à evidência que, no momento em que 
o recorrente aderiu ao citado regime ficou, desde logo, a conhecer não só 
a existência do imposto em dívida, como também qual o seu montante, 
tanto assim que procedeu ao pagamento de algumas prestações.

Como também ressalta à evidência que, nesse momento, a Admi-
nistração Fiscal ainda não tinha procedido à liquidação do imposto em 
dívida e que o seu valor foi determinado, provisoriamente, para esse 
efeito de adesão ao regime de regularização de dívidas, sendo o valor 
definitivo, se adicional, também abrangido.

O que significa que, na data da adesão, o imposto em causa já estava 
“liquidado”, ainda que provisoriamente e dessa “liquidação”, o recor-
rente tomou perfeito conhecimento.

Sendo assim, o acto de liquidação posteriormente elaborado, não é 
uma verdadeira liquidação, uma vez que esta já tinha sido efectuada.

Pelo contrário, este acto mais não se destinou do que a formalizar um 
acto já praticado pela Administração Fiscal, vigente na ordem jurídica e 
com consequências jurídicas. Atente -se que e como vimos, o recorrente 
já tinha tirado proveito dos benefícios que lhe advinham da adesão ao 
regime consagrado no predito Decreto -lei nº 225/94.

Deste modo, a falta de notificação daquele “acto de liquidação” não 
pode repercutir -se sobre a caducidade do imposto em causa.

5 – Nestes termos e com este fundamento, acorda -se em negar pro-
vimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, de 21 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

de Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Repetição da citação para a 
execução. Caducidade da oposição.

Sumário:

 I — Citado regularmente o executado, dispunha este do 
respectivo prazo legal para se opor à execução.

 II — Pelo que, decorrido tal prazo, fica precludido o direito 
de o executado se opor à execução.

 III — Se o executado for citado uma segunda vez, tal citação 
não tem a virtualidade de lhe permitir, em novo prazo, 
opor -se à execução.

Processo n.º 829/06 -30.
Recorrente: José Alexandre Gomes Marques.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – José Alexandre Gomes Marques, melhor identificado nos autos, 
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga que julgou procedente a excepção de caducidade do direito 
de deduzir oposição à execução fiscal, que contra si havia revertido e 
instaurada originariamente contra Natural Calçado, Lda, por dívidas 
de contribuições ao Centro Regional de Segurança Social do Norte, 
respeitantes ao ano de 1995, no montante global de 6.278.908$00 e, 
em consequência, absolveu a Fazenda Pública da instância, dela vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A solução contida na douta sentença recorrida, traduzida na ca-
ducidade do direito de deduzir a oposição fiscal, viola flagrantemente 
os princípios da legalidade e boa fé contidos nos artigos 3° e 6° -A do 
Código do Procedimento Administrativo, sendo, igualmente de chamar 
à colação os artigos 7°, 12°, 55° e 61° do Código do Procedimento 
Administrativo, que são também fortemente atingidos com a solução 
encontrada na sentença recorrida.

2. Tendo em conta o disposto no artigo 228° do CPC, que regula a 
noção de citação, bem como os termos em que a citação foi efectuada 
ao oponente — e que consta da carta citação de 17/04/2001 constante 
dos autos (para cujo teor se remete por razões de economia processual, 
estando parte transcrita no ponto 4 do corpo destas alegações), é a própria 
Administração Fiscal que comunica a um seu contribuinte, que acabou 
de instaurar um processo contra si e que lhe indica a forma como deverá 
proceder no caso de não concordar com a obrigação de pagamento, pelo 
que, não será legítimo, quatro anos depois, ser posta em causa a validade 
da citação, por razões que são totalmente alheias ao oponente.

3. Se a Administração Fiscal entendeu CITAR o ora oponente, nova-
mente em 17/04/01 e fixar -lhe, a partir de tal data, um prazo para deduzir 
a sua oposição só o pode ter feito por várias ordens de razões:

 - ou porque efectivamente a primeira execução fiscal (a que deu 
origem à citação verificada em 1997) estava já arquivada – o que o 
oponente nunca teve possibilidade de saber;

 - ou, se assim não for, porque o Chefe da Repartição de Finanças 
entendeu, porventura mal, que, como o montante em causa era diferente 
(em virtude dos pagamentos efectuados pela “Natural Calçado, Lda”, ao 
abrigo do Plano Mateus, deveria ter lugar uma nova citação

 - ou por incúria dos serviços, atenta a conhecida sobrecarga e alguma 
desorganização (que lhe são, infelizmente, reconhecidas), que motivou 
que não se tivesse dado conta de que já existia uma execução fiscal (se 
é que existia! – facto que continua por esclarecer até à presente data...).

Em qualquer das situações, o contribuinte, aqui oponente, não pode 
ser prejudicado no seu legitimo direito à defesa dos seus interesses, 
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em virtude de procedimento processual, porventura incorrectamente 
conduzido, pela Administração Fiscal.

4. A decisão tomada nos presentes autos é, no entanto, substancial-
mente agravada pelas circunstâncias seguintes:

 - A oposição foi instaurada no Tribunal Tributário de 1ª Instância do 
Porto em Maio/2001;

 - Em Novembro de 2002 as testemunhas arroladas foram ouvidas 
pela Meritíssima Juíza do Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, 
Exmª Senhora Drª Ana Paula Fonseca Lobo;

 - Em 6 de Janeiro de 2003 foram apresentadas pelo oponente as 
alegações de direito respectivas;

 - Sucede que, na sequência da reorganização dos Tribunais Tributários, 
o processo judicial do oponente foi enviado para o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Braga e distribuído à Exmº Senhora Drª Maria da 
Conceição Pereira Soares, Juíza de Direito que proferiu, em finais de 
2005, a sentença de que ora se recorre, alicerçada em argumento de 
ordem puramente formal, já que, por não ter presenciado a produção 
de prova, estava impedida, em todo o caso, de produzir juízos sobre as 
questões de fundo suscitadas.

5. Considera o oponente que invalidar, agora, 4 anos depois, com 
efeitos retroactivos uma citação que lhe foi efectuada pela Administração 
Fiscal é, além de ilegal, uma forma de descredibilizar todo o sistema.

A colher tal tese, nenhum contribuinte estará seguro de que ao receber 
uma qualquer citação ou notificação Administrativa Fiscal ou mesmo dos 
próprios Tribunais ela valha aquilo que diz que vale e que as indicações 
de procedimentos nela contidas sejam, de facto fidedignas.

6. Por nos parecer evidente que assim não pode ser, em prol do 
funcionamento e credibilidade do sistema e porque tal se traduz em 
flagrante injustiça, para além de violar os princípios da legalidade e 
boa fé contratual, é que o oponente recorre da sentença proferida nos 
presentes autos, tendo como assente que os princípios consagrados no 
Código do Procedimento Administrativo serão honrados.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, uma vez que, na sua 
motivação do recurso, o recorrente não indica as razões ou motivos por 
que o levam a imputar à decisão recorrida a violação dos princípios de 
legalidade e da boa fé contidos nos artºs 3º e 6º -A do CPA.

“De resto, ao decidir pela caducidade do direito de deduzir oposição 
a decisão recorrida actuou em conformidade com a lei – art. 203º, nº 1, 
al. a) do Código de Procedimento e Processo Tributário – facto que o 
recorrente nem sequer põe em causa”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 – Foi instaurada a execução fiscal n° 101045.0/96 contra a empresa 

NATURAL CALÇADO, LDA por dívidas de contribuições à Segurança 
Social dos anos de 1994 e 1995, no montante de Esc: 6.278.908$00.

2 – A execução veio a reverter contra o oponente, pelo facto de não 
serem conhecidos à executada originária bens suficientes para pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, cfr. despacho de fls. 21 e que aqui se 
dá por integralmente reproduzido.

3 – O oponente foi citado, através de carta precatória n° 96/700070.7, 
remetida ao 1° Serviço de Finanças de Guimarães, cfr. documento 

de fls. 57, junto pelo oponente, e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

4 – A nota de citação acima referida foi efectuada ao ora oponente 
na qualidade de revertido.

5 – O ora oponente foi citado em 07.03.1997, cfr. documento de fls. 98 
e que aqui se dá por integralmente reproduzido.

6 – Em 17 de Abril de 2001, foi emitida uma nova citação pelo 1° 
Serviço de Finanças de Guimarães, em nome do ora oponente, respei-
tante à dívida em discussão nos presentes autos, cfr. doc. de fls. 117 e 
que aqui se dá por integralmente reproduzido.

7 – A petição foi apresentada em 05.07.2001.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em 

saber se, tendo ocorrido uma citação para a execução fiscal sem ter sido 
deduzida oposição tempestivamente, pode esta ser deduzida na sequência 
de uma segunda citação para a mesma execução.

A decisão recorrida, para rejeitar a oposição afirmou que a segunda 
citação não diz respeito a qualquer outra execução mas à mesma, refere-
-se à mesma dívida exequenda.

“E tal citação nada trouxe de novo à situação jurídica da oponente.
Com efeito, mediante uma segunda citação, o oponente seria por 

uma segunda vez chamado a juízo e, nessa medida, tal conhecimento 
não poderia surtir os efeitos de uma citação”, atento o disposto no 
artº 228º do CPC.

“Aquela segunda citação é pois, indevida, não fazendo por isso re-
nascer um novo prazo para deduzir a oposição”.

E tem razão.
Com efeito, dispõe o artº 285º, nº 1, al. a) do CPT, hoje artº 203º, 

nº 1. al. a) do CPPT, que “a oposição pode ser deduzida no prazo de 30 
dias a contar…da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira 
penhora”.

Resulta do probatório que o oponente foi citado, como revertido, para 
os termos da execução no dia 7/3/97 (vide nº 5) e que, em 17/4/01, “foi 
emitida uma nova citação pelo 1º Serviço de Finanças de Guimarães, em 
nome do ora oponente, respeitante à dívida em discussão nos presentes 
autos” (vide nº 6).

Ora, como se escreveu no Acórdão desta Secção do STA de 17/3/96, 
in rec. nº 19.651, citado pessoal e regularmente o executado dispunha 
do respectivo prazo legal para se opor à execução, pelo que, decorrido 
tal prazo, fica precludido o direito de o executado se opor à execução. 
Se o executado for citado pessoalmente uma segunda vez, tal citação 
não tem a virtualidade de permitir ao executado opor -se à execução, 
pois tal direito precludiu.

Aliás e neste sentido, também se pronunciou o Acórdão desta Secção 
do STA de 20/5/98, in rec. nº 21.094.

Ali se refere que, se forem feitas duas citações na mesma pessoa, no 
mesmo processo e para o mesmo efeito, vale a citação que foi feita em 
primeiro lugar, pelo que se a via judiciária se tiver aberto com a pri-
meira citação e fechado por falta de oposição à execução fiscal, dentro 
do prazo legal, essa via não se pode abrir de novo em virtude de uma 
citação nova, feita sem base legal, pois que tendo precludido o direito 
de oposição à execução fiscal, por se ter esgotado o prazo legal para o 
efeito, em homenagem ao princípio da eventualidade ou da preclusão 
não pode começar a correr novamente esse prazo, por efeito de um 
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erro da Administração Fiscal que fez uma nova citação, acto que a lei 
não permite.

Entende -se, por isso, que a sentença recorrida, ao afirmar que a oposi-
ção deve ser instaurada no respectivo prazo a contar da data da primeira 
citação, estava a fundamentar a impossibilidade de o prazo ser contado a 
partir da segunda citação por força daquele preceito legal que estabelecia 
o prazo de 30 dias a partir da primeira e não das restantes.

No mesmo sentido, pode ver -se, ainda, os Acórdãos desta Secção do 
STA de 16/10/02, in rec. nº 884/02 e de 29/11/05, in rec. nº 17/05, que 
aqui, também, vimos seguindo de perto.

Sendo assim e como bem decidiu o Mmº Juiz “a quo”, a presente 
oposição à execução fiscal não pode deixar de ser intempestiva.

4 – Por último e do que fica exposto, é patente que esta decisão não 
viola o princípio da legalidade e da boa fé, tal como alega o recorrente.

Com efeito e desde logo, como bem anota o Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, no seu douto parecer, o recorrente, na sua motivação do re-
curso, não indica as razões ou motivos por que o levam a imputar à 
decisão recorrida a violação daqueles princípios, contidos nos artºs 3º 
e 6º -A do CPA.

E tanto bastaria para que o recurso também improcedesse, nesta 
parte.

Contudo, sempre acrescentaremos que, em relação ao primeiro da-
queles princípios, o mesmo não foi violado, já que o prazo de 30 dias 
não pode ser contado a partir da segunda citação por força do predito 
artº 285º, nº 1, al. a) do CPT, hoje artº 203º, nº 1, al. a) do CPPT, mas 
sim da primeira.

Por outro lado, também não resulta violado o alegado princípio da 
boa fé, já que e com a primeira citação o recorrente ficou a conhecer, em 
tempo oportuno e legal, o prazo para deduzir a oposição, cabendo -lhe, 
com a sua omissão, única e exclusivamente a responsabilidade de ter 
sido efectuada a segunda citação.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e 
manter a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 21 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 

Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Incompetência em razão 
da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, se o recurso para ela 
interposto, per saltum, de decisão da 1.ª Instância não 
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito.

 II — O recurso não versa exclusivamente matéria de direito 
se nas conclusões das respectivas alegações a recorrente 
invoca factos não contidos no probatório da decisão 
recorrida e que contrariam a sua fundamentação.

Processo n.º 926/06 -30.
Recorrente: CHEIINHO — Cash & Carry, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – CHEIINHO – CASH & CARRY, SA, com sede em Braga, veio impugnar 
judicialmente as liquidações adicionais de IRC, relativas aos exercícios 
de 1999 e 2000, no montante global de € 523.294,55.

Por sentença de 3/2/2006 da Mma. Juíza do TAF de Braga foi a im-
pugnação deduzida julgada improcedente e, em consequência, mantidas 
as liquidações em causa.

Não se conformando com tal decisão, dela interpôs a impugnante 
recurso para o TCA Norte, formulando as seguintes conclusões:

1.ª Na sequência de inspecção efectuada à contabilidade da Recor-
rente, foram desconsiderados custos relativos ao exercício de 1999 no 
valor de € 923.853,11 e custos relativos ao exercício de 2000 no valor 
de € 337.586,42.

2.ª Estes custos não foram aceites pela AF em virtude de se terem 
tratado de operações fictícias, facto este que veio a ser dado como pro-
vado nos presentes autos e ainda na impugnação judicial n.º 203/2002, 
que correu termos na 3.ª Unidade Orgânica do TAF de Braga, processo 
este já transitado em julgado.

3.ª A sentença recorrida julgou provado que as compras em causa 
não existiram e, por isso, não assistia à Recorrente o direito de incluir 
tais custos na sua contabilidade e, inversamente, actuou correctamente 
a AF ao retirá -los da contabilidade.

4.ª As compras julgadas inexistentes deram origem a subsequentes 
vendas, na exacta medida, sendo que as relativas ao exercício de 1999 
totalizaram € 959.429,57 e as relativas ao exercício de 2000 ascenderam 
a € 348.360,45.

5.ª Estas vendas nunca se realizaram, pois nenhuma empresa consegue 
vender produtos que afinal não adquiriu.

6.ª As liquidações impugnadas corrigiram o lucro tributável da Re-
corrente nos exercícios em causa desconsiderando apenas os custos, 
não anulando os consequentes proveitos.

7.ª A AF, inclusivamente, no seu Relatório de Inspecção, reconhece 
que os proveitos não existiram.

8.ª A não anulação dos proveitos em causa (inexistentes) conduziu (na 
sua quase totalidade) às liquidações impugnadas, por via das quais se vê 
a Recorrente obrigada a pagar IRC superior a € 500.000,00.

9.ª Em qualquer normal processo de natureza fiscal, sempre que a AF 
não considera determinados custos e, por isso, altera a matéria colectável 
do contribuinte, também corrige os proveitos.
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10.ª A sentença recorrida não fez a correcta interpretação do direito 
aplicável, violando os artigos 20.º/n.º 1 e 17.º/n.º 3 b) do CIRC, que 
definem que os proveitos derivam da realização de operações reais, o 
que não sucedeu “in casu”.

11.ª A sentença recorrida violou também o artigo 95.º/n.º 1 a) e b) 
do CIRC, segundo o qual a AF, oficiosamente, deveria ter anulado os 
proveitos em causa, e não deixar ao critério do contribuinte fazê -lo.

12.ª A sentença recorrida violou igualmente os artigos 5.º/n.º 2, 55.º e 
58.º da LGT, que consagram os princípios da justiça material, da justiça, 
da boa fé e do inquisitório; o primeiro porque as liquidações impugnadas 
resultam numa situação de verdadeira e objectiva injustiça material 
para a Recorrente, que se vê forçada a pagar IRC sobre proveitos que 
não teve; os restantes porque exige -se a uma AF de boa fé e isenta que, 
ao alterar a contabilidade de um contribuinte, desconsiderando custos, 
anule igualmente os proveitos directamente relacionados com tais custos.

13.ª Violou igualmente a sentença recorrida os artigos 5.º, 6.º e 7.º 
do RCPIT, pelos mesmos argumentos com que se mostram violados os 
princípios e normas da LGT, merecendo especial destaque o princípio 
da verdade material contido no artigo 6.º, que refere que o procedimento 
de inspecção tem por objectivo a descoberta da verdade material, a qual 
só seria atingida se os proveitos tivessem sido anulados, o que estava 
ao alcance da AF.

14.ª Considera ainda a Recorrente que a injustiça (material) resultante 
desta inusitada situação (pagamento de imposto sobre vendas inexis-
tentes), a ter cobertura legal, viola o artigo 2.º da CRP, concretamente 
o princípio da justiça, ínsito na ideia de Estado de Direito Democrático.

15.ª Violou, ainda, a sentença recorrida o artigo 104.º/n.º2 da CRP, 
que consagra o princípio da tributação das empresas pelo seu lucro real 
e efectivo, o qual está igualmente consagrado no CIRC, na medida em 
que a Recorrente não vê a sua actividade tributada pelo lucro real, mas 
antes por um lucro que a própria AF reconhece como inexistente.

Não houve contra alegações.
Por despacho de 13/7/2006 do Exmo. Relator do TCA Norte, declarou-

-se aquele Tribunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer 
do recurso e competente, para o efeito, a Secção de Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo.

Aqui remetidos os autos, o Exmo. PGA suscita também a questão da 
incompetência deste STA, porquanto, em seu entender, o recurso não 
tem por exclusivo fundamento matéria de direito.

Ouvidas as partes sobre a questão prévia suscitada, as mesmas não 
se pronunciaram.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na sentença recorrida, deram -se como provados os seguintes 

factos:
1. A Direcção de Serviço de Prevenção e Inspecção Tributária levou 

a cabo uma acção inspectiva à sociedade impugnante, na sequência da 
qual foi elaborado o Relatório cujo teor consta de fls. 86 a 226 e 369 a 
596 dos autos e que aqui se dá por reproduzido;

2. Na sequência deste Relatório, foi a impugnante notificada das 
liquidações adicionais de IRC nº 8310006992 e 8310007984 relativas 
aos anos de 1999 e 2000, no valor de 376 174.88 € e 147 119.63 €, tendo 

por data limite de pagamento 05.06.2002 e 24.06.2006, respectivamente 
(fls. 227 e 228 dos autos);

3. A liquidação adicional de IRC do ano de 2000, na rubrica 19 
Despesas Confidencias  - consta o valor de 14 150.56 € no quadro da 
“Importâncias Liq. Anterior” e o mesmo valor, no quadro, das “Impor-
tâncias Corrigidas” (fls. 228 dos autos);

4. A impugnante através do modelo 42, do IRC, procedeu ao paga-
mento da quantia de 3 079 177$00, em 31.05.200, sendo 2 836 933$00, 
referentes a despesas confidencias. (fls.292);

5. Com pertinência para as questões suscitadas nos autos, consta do 
Relatório de Inspecção, o seguinte:

«(...) III.  - DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS 
CORRECÇÕES MERAMENTE ARITMÉTICAS A MATÉRIA 
TRIBUTÁVEL.

(...) A.4.4.”Susana Dias Costa Lopes dos Santos”  - NIPC 
819.161.349 e NIF 184.966.531

O s.p. “Susana Dias Costa Lopes dos Santos” facturou ao CHEIINHO 
apenas no último trimestre do ano de 1999, tendo essa facturação sido 
no montante global de 143.369.222$00, conforme podemos observar 
do extracto da sua conta corrente naquele cliente, facturas/ recibos, 
dos meios de pagamento e do mapa -resumo por nós elaborado, em. 
Anexo 6.
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De acordo com o quadro anterior, verificamos que naquelas facturas 
liquidou IVA no montante global de 20.673.302$00, sendo os produtos 
transaccionados, essencialmente, bebidas alcoólicas. É de assinalar 
que no cabeçalho das facturas está timbrado a actividade da “Susana 
Dias C. Lopes como sendo a de “Comércio de Produtos Alimentares, 
Higiene e Limpeza”.

Consultado o sistema informático de gestão do IVA, usando o número 
de contribuinte timbrado naquelas facturas (819.161.349), a informação 
obtida é a de “Contribuinte Inexistente no Cadastro”.

Pela opção do sistema “Visão do Contribuinte”, obtivemos o NIF 
do s.p. “Susana Dias Costa Lopes dos Santos”, 184.966.531, e através 
dele verificamos que se encontra registada para efeitos do IVA na ac-
tividade do C.A.E. “51382  - Comércio por Grosso de Outros Produtos 
Alimentares, N.E.” com data de inicio de 30/06/1998, tendo cessado a 
mesma em 02/12/1999, nos termos da alínea b) do n° 1 do artigo 33° do 
CIVA, ou seja, pelo facto de se ter esgotado o seu activo (ver extractos 
do sistema informático, em Anexo 7). Não deixa de ser curioso que a 
data de cessação seja coincidente com a data das últimas duas facturas 
emitidas ao CHEIINHO.

É de registar que, aquando do início da actividade (30/06/1998), 
aquele s.p. ficou enquadrado no Regime Especial de Isenção (artigo 
53° do CIVA), na actividade do C.A.E. “93050  - Outras Actividades 
de Serviços, N.E. “, tendo passado ao Regime Normal de tributação e 
à actividade já acima mencionada a partir de 17/06/1999.

Consultado ainda o sistema informático do IVA, verificamos que 
a “Susana Dias Costa Lopes dos Santos” nunca apresentou quaisquer 
DP’s do IVA, estando, assim, por ser entregue o IVA por si liquidado nas 
referidas facturas. Para efeitos do IVA apenas entregou as declarações 
de início, alteração e de cessação de actividade.

Em termos do IRS, a última DR entregue é a referente ao ano de 1997 
ano anterior ao do registo para efeitos do IVA.

Aquando da análise interna dos pedidos de reembolso do CHEII-
NHO, e tendo -se verificado a falta de entrega das DP’s do IVA, foi 
enviada correspondência à contribuinte “Susana Santos”, solicitando 
que esclarecesse a situação de falta de entrega do IVA liquidado, para 
o endereço do estabelecimento comercial indicado no cabeçalho das 
facturas que coincide com o dos cadastros do IVA e IRS (Avenida dos 
Maristas, Lote 518, 1.0 E  - 2775 242 Parede  - Cascais), tendo a mesma 
sido devolvida com a indicação “de já não reside nesta morada esta 
pessoa  - 21/ 03/2000”, conforme se pode observar na respectiva carta, 
em Anexo8.

Convém referir que, conforme Informação nº 13  - IAE/01, de 
12/06/2001, da DSPIT, foi efectuada á “Susana Santos” uma acção 
inspectiva pela DSPIT  - Informação nº 17 Acção Especial, de 06/07/2000 
(ver Informação n°. 13  - IAE/01 da DSPJT, em Anexo 9). Para con-
cretizar aquela acção, foram encetadas várias diligências, descritas 
exaustivamente na referida Informação n° 17, não tendo sido possível 
localizar o paradeiro de “Susana Santos”.

Conforme pudemos verificar no decorrer da inspecção, todas as 
mercadorias adquiridas pelo CHEIINHO a “Susana Santos” foram poste-
riormente vendidas a uma empresa espanhola a denominada ‘COAMFE, 
S.A. “, detentora do N.° de IVA Intracomunitário ES -A41277138 e com 
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domicílio fiscal em “Andrés Sánchez deL Alba, 4  - El Cuervo  - 41749 
Sevilla”. Este assunto será desenvolvido mais adiante neste relatório, 
num ponto relacionado com o destino dado á mercadoria adquirida/ 
descrita nas facturas emitidas á CHEIINHO pela “Susana” e “Leila 
Costa Nunes Pereira” (ponto A.5.l; capítulo III).

Meios de Pagamento
Analisados os meios de pagamento das facturas em questão, mais 

concretamente os cheques, verificamos que foram todos emitidos, cru-
zados, á ordem de “Susana Dias Ç. Lopes dos Santos” e que a maior 
parte deles (os emitidos sobre o Banco Totta & Açores) foi depositada 
na conta bancária n.° 40153230/001 do Banco Totta & Açores (BTA), 
à excepção do cheque n.º 8739013013, emitido sobre o Banco Nacional 
de Crédito Imobiliário (BNCI), que foi depositado na conta bancária 
n. ° 604/43236/000. 0 do Banco Espírito Santo (BES)  - ver fotocópia 
dos mesmos, frente e verso, bem como mapa por nós elaborado onde se 
faz a correspondência entre eles e as facturas, em Anexo 6.

Através de informações recolhidas pela DSPIT, verificou -se que 
a conta bancária n° 40153230/0001 do BTA, agência de Carcavelos, 
pertence à sociedade unipessoal “L.M.C.M.  - Comércio de Produtos 
Alimentares, Unipessoal, Lda.”, NIPC 504.643.916, e a conta ban-
cária n.º 604/43236/000.0 do BES, é titulada pela empresa “ARCOL 
 - A. Rodrigues Correia Lopes Bebidas e Alimentação, Lda.”, NIPC 
502.075.090, pelo que se conclui que nenhuma delas diz respeito á 
“Susana Santos”.

De acordo com a Informação n. ° 13  - IAE/01, de 12/06/2001, da 
DSPIT, foi efectuada, em Julho de 2000, uma acção de inspecção dirigida 
à empresa “LMCM” (Informação n° 17 Acção Especial, de 06/07/2000), 
da qual se constatou que:

 -A sociedade unipessoal “LMCM” foi constituída em 25/08/1999, 
como a sua própria denominação indica, por um único sócio, sendo ele 
“Licínia Maria Coelho Marinheiro”, detentora do NIP 225.394.804 e 
NIPC 818.159.960;

 - As únicas obrigações declarativas cumpridas por “Licínia”, em 
nome próprio e no da LMCM”, foram as da entrega das declarações de 
início de actividade;

 - O paradeiro de “Licínia” é desconhecido, não tendo sido possível 
encontrá -la, nem tão pouco as instalações da empresa.

Pelo sistema informático do IVA, constatamos que a “LMCM” está 
registada na actividade de “Comércio por Grosso de Produtos Alimen-
tares, Bebidas e Tabaco” tendo a sua sede localizada na Rua de Lisboa, 
n.1, sala 12  - 2765 Estoril (Cascais), e a “Licínia” pela actividade de 
“Comércio por Grosso de Bebidas Alcoólicas”, sendo o seu domicílio 
fiscal na Rua Vila Velha, n° 21  - 2765 Alcabideche (Cascais).

Sob Anexo 10, apresentamos extractos da base de dados da DGCI que 
comprovam o cadastro e a situação fiscal daqueles dois contribuintes.

Quanto à sociedade “Arcol”, verificamos junto do referido sistema 
informático que tem a sua sede na Quinta da Lama, Lugar da Boavista, 
freguesia de Gondar, estando inscrita na actividade de “Agentes do 
Comércio por Grosso de produtos Alimentares, Bebidas e tabaco”

Segundo aquela Informação n. ° 13  - IAE/01, através da análise da 
conta bancária da “ARCOL”, verificou -se que, em 17/11/1999, existe 
uma entrada no valor de 16.651.440$00, exactamente no mesmo mon-

tante do cheque n. 8739013013, s/ BNCI, do CHEIINHO, conforme 
podemos constatar do extracto bancário em Anexo 11.

Na contabilidade da “ARCOL”, este valor encontra -se registado como 
pagamento da factura n. º 357299, de 16/11/1999, emitida à empresa 
espanhola “COAMFE, SA. “, no

valor de 15.948.330$00, respeitante a 14256 garrafas de Brandy 
Macieira 5 Estrelas, contendo o recibo na sua descrição “depositou a 
mais 703 110$00” (ver extracto da contabilidade da ARCOL, factura, 
CMR e recibo, em Anexo 11).

Analisando todo o movimento financeiro, bem como todas as tran-
sacções referidas nas facturas que deram origem àqueles pagamentos 
(tanto à Susana como à ARCOL), parece que as operações efectuadas 
não fazem qualquer sentido. Senão, vejamos:

 - Em 12/11/1999, através da factura n. ° 139, a CHEIINHO adquire à 
Susana 14232 garrafas de Brandy Macieira 5 Estrelas ao preço unitário 
de 1.000$00 e para o seu pagamento emitiu cheque nº 8739013013, s/ 
BNCI, no montante de 16.651.440$00, à ordem da Susana, tendo o 
mesmo, no entanto, sido depositado na conta bancária da ARCOL

 - Em 15/11/1999, pela factura n. ° 101074, a CHEIINHO vende à 
COAMFE aquela mercadoria comprada à Susana, ao preço unitário de 
1.050$00, tendo recebido para seu pagamento o cheque N° 10116558, s/ 
o Banco Português do Investimento (ver factura, CMR e talão de depó-
sito. em Anexo 12). Foi solicitado àquela entidade bancária pela DSPIT, o 
envio da ficha de assinaturas da conta sobre a qual foi emitido o referido 
cheque, tendo o BPI, em resposta, informado que não foi possível obter 
autorização do seu cliente, uma vez que a carta que lhe foi remetida nesse 
sentido veio devolvida com a indicação de “desconhecido”;

 -Em 17/11/1999, entra na conta da ARCOL o valor de 16.651.440$00, 
como recebimento da factura n° 357299, de 16/11/1999, emitida à 
COAMFE, referente a 14256 garrafas de Brandy Macieira 5 Estrelas, 
ao preço unitário de 1. 118$71, valor aquele superior em 703.110$00 
relativamente ao que foi facturado, e concretizado através do já referido 
cheque emitido pelo CHEIINHO à ordem da Susana.

Pelo que não se compreende a razão da encruzilhada daquelas opera-
ções, dado que a COAMFE adquiriu mercadoria à ARCOL, mercadoria 
essa que foi paga por cheque emitido pelo CHEIINHO para fazer face 
ao pagamento à Susana da compra do mesmo tipo de mercadoria (e 
em quantidade semelhante) que posteriormente revendeu também à 
COAMFE.  - Até porque o dinheiro sai da conta do CHEIINHO directa-
mente para a conta bancária da ARCOL, sem que haja qualquer relação 
comercial entre eles que justifique tal movimento financeiro.

Viaturas de Transporte
Nas facturas está mencionado o número de matrícula das viaturas 

supostamente utilizadas no transporte da mercadoria nelas descrita, 
conforme mapa -resumo elaborado e apresentado em Anexo 6. As viaturas 
utilizadas foram três e têm as seguintes matrículas:

 - QS -69 -13;
 - 74 -24 -GU;
 - 65 -37 -FC.
Da consulta à base de dados da DGCI, referente ao Imposto de Circula-

ção e Camionagem, constatamos que das três viaturas somente uma delas 
se encontra lá registada, a que possui matricula 74 -24 -GU. Essa base de 
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dados dá -nos a informação que se trata de uma viatura de transporte de 
mercadorias, pertencente, em 1999, à empresa de transportes “José M. 
F. Oliveira & Cª, Lda.”, NIPC 502.829.508, com sede na Rua 4 de Ou-
tubro, Urgeses, 4800 Guimarães, e que tem as seguintes características, 
conforme extracto daquele sistema informático em Anexo 13:

Marca: Volvo;
Modelo: FH 12 -37 (4x2) Tractor L2H2 AI;
 - Categoria/Tipo: Tractor/Mercadorias;
 - Peso Bruto: 40.000 Kgs.
Quanto às outras duas viaturas, dado não aparecerem naquela base 

de dados previmos que não se tratavam de viaturas de mercadorias, 
como foi confirmado pela DSPIT junto das Conservatórias do Registo 
de Automóveis do Porto e de Lisboa, ou seja:

 -A viatura de matrícula QS -69 -13 é uma viatura da marca “Toyota”, 
modelo “Corolla”, do ano de 1989, propriedade de Manuel Joaquim 
Peixoto Ferreira, residente no Lugar da Boavista  - Mire de Tibães 
 - 4700 Braga (ver documento do registo de propriedade do veículo, 
em Anexo 13);

 - A viatura de matrícula 65 -3 7 -FC, corresponde à viatura ligeira de 
passageiro da marca “Volvo”, do ano de 1995, pertencente a Fernando 
Ramalho da Silva, residente na Rua do Marreco, n. º 565  - Lavra  - 4450 
Matosinhos (ver informação da Conservatória do Registo de Automó-
veis de Lisboa e cópia do livrete e do título de registo de propriedade, 
em Anexo 13).

Assim sendo, pode concluir -se que estas duas últimas viaturas não 
teriam capacidade para transportar as mercadorias referidas nas facturas 
da Susana, onde vem mencionado as suas matrículas, o que comprova 
que aquelas facturas encontram -se falseadas quanto à menção das via-
turas envolvidas no transporte.

A.4.5. “Leila Costa Nunes Pereira”  - NIPC 818.121.718 e NIF 
225.196.220

Da análise à contabilidade do CHEIINHO, verificamos que o s.p. 
“Leila Costa Nunes Pereira”, NIPC 818.121. 718, emitiu àquele 
apenas duas facturas, ambas em 13/12/1999, no montante global de 
73.148.400$00, conforme observamos do extracto da sua conta corrente 
no CHEIINHO, das facturas, dos recibos, da cópia do meio de pagamento 
e do mapa -resumo, em Anexo 14.
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Do quadro anterior, constatamos que a contribuinte “Leila Pereira” 
vendeu Café Deita no valor global de 73.148.400$00, liquidando IVA 
à taxa de 17 % no montante total de 10.628.400$00.

Da consulta efectuada ao sistema informático do IVA, constatamos 
que a contribuinte encontra -se colectada no regime normal de periodi-
cidade mensal na actividade do C. A. E. “51341  - Comércio por Grosso 
de Bebidas Alcoólicas”, desde 01/11/1997. Inicialmente o seu domicílio 
fiscal situava -se na Rua do Couto, nº 1,R/ C, Esq.º - Aldeia de Joanes 
 - 6230 Fundão, estando actualmente no sistema como domicilio a Rua 
de Nice, Lote 2, R/C, D.to  - 2765 Estoril (Cascais). Esta última morada, 
por coincidência ou não, fica na mesma zona dos domicílios pelos quais 
a “Susana Santos” e a “Licínia Marinheiro” se encontram registadas.

No entanto, a sede que se encontra mencionada no cabeçalho das 
facturas da “Leila Pereira” é distinta das duas atrás referidas, ou seja, 
Quinta de São Pedro  Armazém 3  - Mixilhueira da Carregação  - 8400 
Lagoa.

Daquele sistema informático, constatamos ainda que a “Leila Pereira” 
nunca remeteu á DSCIVA quaisquer DP’s, resultando daí que aquele 
imposto liquidado nunca foi entregue nos cofres do Estado.

Em termos de IRS, o seu comportamento declarativo foi idêntico, 
estando, assim, em falta com a obrigação de apresentação da respectiva 
DR.

É ainda de referir que a Administração Fiscal, ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 33º do CIVA, declarou oficiosamente cessada a actividade do s.p., 
para efeitos do IVA, com data reportada á data de início de actividade 
(01/11/1997), dado que foi manifesto de a mesma nunca ter sido efecti-
vamente exercida nem tão pouco haveria intenção de a exercer.

Em Anexo 15, apresentamos os extractos retirados da base de dados 
da DQCI que comprovam as situações acima descritas.

Acresce que, de acordo com a já citada Informação n. º13  - IAE/01, 
foi também desencadeada pela DSPIT uma acção de inspecção à 
“Leila Costa Nunes Pereira” (Informação n.º 17 Acção Especial, de 
06/ 07/2000), através da qual se constatou que:

 - Em 14/10/1997, entregou a declaração de início de actividade no 
Serviço de Finanças do Fundão;

 - Em 04/12/1998, apresentou nova declaração de início de actividade 
no Serviço de Finanças de Lagoa, acompanhada do cartão de identifi-
cação de empresário em nome individual;

 - Tal como já se afirmou acima, foi verificado que nunca tinha cum-
prido qualquer obrigação declarativa para efeitos do apuramento dos 
impostos do IVA e IRS;

 -Como aconteceu com a “Susana Santos”, foram efectuadas diversas 
diligências no sentido de encontrar a “Leila Pereira”, as quais resultaram 
também em vão, não tendo sido possível localizá -la ou contactá -la.

Tal como aconteceu com as mercadorias adquiridas à “Susana Santos”, 
as mercadorias compradas à “Leila Pereira” foram também facturadas 
na totalidade à empresa espanhola “COAMFE. S.A.” com isenção de 
IVA nos termos da alínea a) do artigo 14º do Regime do IVA nas Tran-
sacções Intracomunitárias (RITI). Sobre este propósito voltaremos a 
falar no ponto reservado ás transmissões realizadas para aquela empresa 
espanhola (ponto A. 5.1; capítulo III).

Contudo, é conveniente desde já aludir que, de acordo com o Oficio 
n.º 51012671, de 13/11/2000, emanado pela Direcção de Finanças de 
Braga (ver oficio, em Anexo 16), relacionado com a “Cooperação 

Administrativa Intracomunitária a Agência Tributária Espanhola in-
formou que nos seus arquivos consta “Leila Costa Nunes Pereira” NIF 
M4100475 N) é a única sócia/representante da sociedade COAMFE, 
S.A.”, Sociedade Uni pessoal (ver também oficio, de 21/11/2000, da 
Agencia Tributária Espanhola. cópia da escritura do Notário de Sevilha 
e cartão de identificação fiscal da COAMFE em Anexo 17).

Desta forma, sendo a “Leila” a única sócia e representante da COA-
MFE, não se compreende a razão por que vendeu mercadoria à CHEII-
NHO, para depois esta revender a um preço mais elevado, com lucro, à 
COAMFE, o que é mesmo que dizer que comprou aquilo que vendeu, 
é paradigmático!!!

Meios de Pagamento
Da análise do cheque que serviu de meio de pagamento daquelas 

duas facturas (cheque cruzado n. º 1344985, sobre o BTA), constatou-
-se que o mesmo foi emitido à ordem de “Leila Costa Nunes Pereira” 
e depositado na agência do BTA em Carcavelos, conforme se pode 
observar da sua cópia frente e verso em Anexo 14. Dessa cópia não 
se consegue discernir qual a conta bancária onde foi depositado. No 
entanto, das informações obtidas pela DSPIT, aquando da acção de 
inspecção efectuada à sociedade “LMCM”, verificou -se, através da 
análise ao extracto bancário da sua conta n. º 40153230/001 do BTA, 
agência de Carcavelos, que aquele cheque, no valor de 73.148.400$00, 
se encontrava lá depositado.

Sendo assim, conclui -se que aquele cheque não foi depositado numa 
conta bancária pertencente à Leila Pereira” mas sim à sociedade uni 
pessoal “LMCM”, detida por “Licínia Maria Coelho Marinheiro”, tal 
como a maioria dos cheques emitidos pelo CHEIINHO à ordem da 
Susana, conforme já abordamos anteriormente.

Viaturas de Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados, não nos foi possível identi-

ficar quais as viaturas eventualmente utilizadas, uma vez que as facturas 
não lhes fazem referência, nem tão pouco o conseguimos apurar junto 
da contabilidade do CHEIINHO.

A.4.6. “MAQUIBRlNDE  - Comércio Internacional, Lda.”  - NIPC 
503.207.551

O contribuinte “MAQUIBRINDE  - Comércio Internacional, Lda.”, 
NIPC 503.207.551, facturou ao CHEIINHO, nos meses de Março e Abril 
do ano de 2000, o valor total de 79.185.600$00, incluindo IVA á taxa de 
17 % no montante de 11.505.600$00, conforme podemos constatar do 
extracto da sua conta corrente naquele cliente, das facturas, das guias 
de transporte, dos recibos, dos meios de pagamento e do mapa -resumo, 
em Anexo 18.
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Do quadro anterior verificamos que a mercadoria facturada pela 
“MAQUIBRINDE” ao CHEIINHO é referente a bebidas alcoólicas, 
nomeadamente whisky e brandy.

Do cruzamento efectuado junto do Sistema. Informático de gestão do 
IVA, constatamos que a MAQUIBRINDE iniciou a sua actividade em 
29/03/1994, tendo -a cessado passado 15 dias, ou seja, em 15/04/1994, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 33º do CIVA  - esgo-
tamento do seu património/ activo. Esta sociedade, durante aquele curto 
período de tempo, esteve enquadrada na actividade do C.A.E. “51700 
Comércio por Grosso, NE.” e no regime normal de periodicidade trimes-
tral. A sua sede social constante do referido sistema informático, bem 
como do cabeçalho das facturas, situa -se na Herdade da Charnequinha, 
Lote 10 Afeiteira  - 7080 Vendas Novas.

Do referido sistema, constatamos também que aquela sociedade nunca 
remeteu qualquer DP do IVA à DSCIVA, não tendo desse modo entregue 
o imposto liquidado naquelas facturas, o que não nos espanta, uma vez 
que se encontra cessada para efeitos do IVA desde 15/04/1994.

Assim, em termos de IVA, apenas cumpriu a obrigação de apresen-
tação das declarações de início e cessação de actividade.

Para efeitos do IRC, verificamos que apenas entregou as DR Mod. 
22 respeitantes aos exercícios de 1996, 1997 e 1998, sem, no entanto, 
apresentarem qualquer movimento.

Ainda da base de dados da DGCI, constatamos que a MAQUIBRINDE 
tem como seu gerente/ administrador, ainda dado como activo e único 
no período em que ocorreu aquela facturação, “Paulo Jorge Ramos 
Henriques”, portador do NIF 158.534.603 e com residência fiscal na 
Rua Barbosa do Bocage, n.º 16, 3º D.To - 2685 Sacavém., sendo o seu 
T. O. C. “Sílvia Ana Gaspar Brochado Soares Correia”detentora do NIF 
138.918.333 e com domicílio na Rua do Canil W Tai’s House  - Vale 
Queimado  - 2120 Salvaterra de Magos.

Apresentamos, em Anexo 19, os extractos do sistema informático da 
DGCI de onde retiramos a informação acima descrita.

De acordo com a já mencionada “Informação n.º 13  - IAE/ 01”, 
foram efectuadas várias diligências pela DSPIT de forma a localizar 
esta empresa, tendo -se constatado que no local declarado como sua 
sede não existe, nem nunca existiu, nenhuma empresa com aquela 
denominação.

Convém salientar que à semelhança da totalidade da mercadoria 
adquirida à “Susana Santos” e à “Leila Pereira” que teve como destino 
um operador espanhol (COAMFE, S.A.), a totalidade da mercadoria 
facturada pela MAQUIBRINDE ao CHEIINHO teve como fim um 
outro operador espanhol denominado “EXCLUSIVAS BORNEO, S.L.” 
com o N.º de IVA Intracomunitário ES -B62159421 e domicílio fiscal 
em “Calle Balmes, 96 -5.o -2A  - 08008 Barcelona”. Sobre este propósito 
debruçar -nos -emos no ponto A.5.2 deste capítulo.

Meios de Pagamento
Da análise dos cheques que serviram de meio de pagamento, cons-

tatamos que os mesmos foram emitidos cruzados, à ordem de “MA-
QUIBRINDE”, e depositados na agência de Carcavelos do BTA, na 
já referida conta n.º 40153230/001, titulada pela sociedade unipessoal 
“LMCM”, conforme se pode ver das suas cópias frente e verso em 
Anexo 18.

O facto destes cheques terem sido depositados na mesma conta ban-
cária onde foram também depositados os cheques à ordem da Susana e 
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da Leila, isto é, na conta pertencente à sociedade unipessoal “LMCM’, 
só vem demonstrar a existência de ligações entre estas quatro supostas 
empresas (MAQUIBRINDE, Susana, Leila e LMCM), todas elas faltosas 
ao nível do cumprimento das obrigações fiscais.

Guias de Transporte / Viaturas de Transporte
Anexado às facturas encontravam -se as respectivas guias de trans-

porte, pertencentes ao transportador “Transportes Luís Simões, S.A “, 
NIPC 500.289.050. Estas guias de transporte mencionam como local 
de carga Vendas Novas e local de descarga o “CHEIINHO  - Cash & 
Carry, S.A”  - Oliveira de Azeméis, e referem a viatura de matricula 
26 -32 -JM como sendo a viatura supostamente utilizada no transporte 
das mercadorias.

Consultado a base de dados da DGCI referente ao Imposto de Cir-
culação e Camionagem, verificamos que com aquela matricula “não 
existe histórico para o veículo”, o que nos levantou sérias dúvidas 
quanto à capacidade de transporte da viatura em causa, pois naquela 
base de dados constam todas as viaturas de mercadorias (ver extracto 
da referida base de dados, em Anexo 20).

Da “Informação n.º 13  - IAE/01”, verificamos que a empresa “Trans-
portes Luís Simões, S.A” foi contactada para esclarecimento desta 
questão, tendo -se constatado, através da análise do registo das guias de 
transporte, que as guias em causa (n.º 0987323, 987322 e 0987320) não 
constavam do sistema, conforme podemos ver do extracto do terminal 
informático daquela empresa em Anexo 20.

Em Auto de Declarações (ver em Anexo 21), o T.O.C. daquela em-
presa, Vítor José Caetano de Sousa, portador do NIF 193.060.361, 
declarou que:

 - É T.O.C. da empresa “Transportes Luís Simões, S.A” desde Janeiro 
de 1999;

 - No que concerne às Guias de Transporte n° 0987323, 987322 e 
0987320, de 29/03/2000, 03/04/2000 e 26/04/2000, respectivamente, as 
mesmas não correspondem a qualquer transporte efectuado pela empresa 
“Transportes Luís Simões, S.A “, ou subcontratado por esta;

 -As guias de transporte são entregues a transportadores habituais que 
efectuam serviços para a empresa através de subcontratos;

 - Pela análise da sequência das guias, verifica -se que as guias ante-
rior e posterior à guia 0.0 0. 987320 foram utilizadas pela empresa de 
transportes “José M. F. Oliveira & Cª, Lda. “, com a indicação da viatura 
que serviu de transporte de matricula 00 -41 -JV (ver cópia das Guias de 
Transporte n. º 987319 e 0987321, em Anexo 21);

 - A empresa não efectua registo das guias entregues aos transporta-
dores subcontratados.

Sendo assim, tudo nos leva a crer que a pessoa que emitiu/utilizou 
aquelas guias de transporte da empresa “Transportes Luís Simões, S.A 
“, foi alguém ligado à empresa de transportes “José M. F. Oliveira & C.ª, 
Lda. “, empresa esta que supostamente também transportou mercadorias 
vendidas pela “Susana Santos” ao CHEIINHO, conforme já referimos 
no ponto A.4.4 deste capítulo do relatório.

Acrescente -se que as guias de transporte com aquela sequência nu-
mérica, que constam na contabilidade da empresa “Transportes Luís 
Simões, S.A “, são respeitantes ao mês de Julho de 2000, não se en-
tendendo, porém, como é que as guias anexas às facturas emitidas pela 
MAQUIBRINDE tenham datas de Março e Abril de 2000.

Como já se referiu acima, a viatura indicada nas guias de transporte 
como sendo a utilizada no transporte das mercadorias facturadas pela 
MAQUIBRINDE é a viatura de matricula 26 -32 -JM, a qual não consta 
da base de dados da DGCI referente ao Imposto de Circulação e Ca-
mionagem.

Da informação obtida pela DSPIT junto da Conservatória do Registo 
de Automóveis de Lisboa, verificou -se que a viatura em causa é uma via-
tura ligeira de passageiros da marca “Mercedes Benz” modelo “108 D”, 
do ano de 1998, propriedade, à data das guias de transporte, da “Socie-
dade Agro Pecuária Pinheiro do Marco, Lda. “, NIPC 502.960.655, com 
sede no Alto da Guarita  - 2890 Alcochete, sociedade esta que se encontra 
cessada para efeitos do IVA desde 24/04/2000 ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n. ° 1 do artigo 33º do CIVA  - esgotamento do seu activo 
(ver informação da Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa, 
requerimento -declaração para registo de propriedade e extractos da base 
de dados da DGCJ, em Anexo 22).

Em Auto de Declarações à DSPIT (ver em Anexo 22) foi ouvido o 
sócio  - gerente daquela sociedade, João Manuel Pereira Afonso, porta-
dor do NIF 195.613.830, tendo declarado o seguinte acerca da referida 
viatura:

 -Que à data do alegado transporte era sócio  - gerente da “Sociedade 
Agro Pecuária Pinheiro do Marco, Lda. “, proprietária da viatura em 
causa;

 -A mesma corresponde a uma viatura ligeira de passageiros adqui-
rida em 1998, da marca “Mercedes Benz”, modelo” 108 D”, de oito 
lugares;

 -A viatura em causa circula habitualmente nas zonas do Montijo e 
Alcochete, nunca se tendo deslocado a Oliveira de Azeméis;

 -A mesma viatura nunca poderia ter transportado as mercadorias 
mencionadas nas guias que lhe foram exibidas;

 - Não conhece nem nunca ouviu falar das empresas MAQUIBRINDE 
e CHEIINHO.

As declarações proferidas pelo Sr. João Afonso, de que na viatura 
26 -32 -JM seria impossível transportar as mercadorias constantes da-
quelas guias, foram confirmadas pela DSPIT através da observação 
“in loco” daquela viatura.

Deste modo, está provado que as guias de transporte respeitantes às 
facturas emitidas pela MAQUIBRINDE ao CHEIINHO encontram -se 
falseadas, uma vez que o transportador nelas indicado, “Transportes 
Luís Simões, S.A”, nunca efectuou tal prestação de serviços nem tão 
pouco a viatura nelas mencionada, de matricula 26 -32 -JM, serviu de 
meio de transporte às respectivas mercadorias.

Face ao exposto, é nossa convicção que a empresa MAQUIBRINDE 
não tem existência física, não podendo às facturas por si emitidas estarem 
subjacentes transacções efectivas, pelo que as mesmas são indiciadas 
de facturas falsas/fictícias. (…).

(...) B.2. Em Sede do IRC
B.2.1. Custos Não Aceites Contabilização de Facturas Fictícias/

Falsas
De acordo com o que já foi referido no ponto B.1.1, tal como não foi 

aceite a dedução de imposto com base em facturas que efectivamente não 
traduzem qualquer aquisição real de mercadoria, também a sua contabili-
zação para efeito de custos (conta 31  - compras) não é admitida, pelo que 
o contribuinte, no exercícios de 1999 e 2000, considerou indevidamente 
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como custos a base tributável daquelas factura fictícias, nos montantes 
de 185.215.920$00 (9.230.853,11€) e 67.680.000$00 (337.586,42 €) 
respectivamente conforme se elucida no quadro seguinte:

(...)
Em resultado da contabilização das facturas indiciadas como falsas, 

o s.p. cometeu inexactidões na sua escrita, bem como nas DR’s Mod. 
22 respeitantes aos exercícios de 1999 e 2000, infringindo o determi-
nado no nº 3 do artigo 17°, nº 1 do artigo 23° e alínea b) do n° 1 do 
artigo 94°, todos do CIRC, tendo como consequência tal actuação, a 
instauração do procedimento criminal, uma vez que a infracção em 
causa tipifica a prática do crime de fraude fiscal previsto e punível nos 
termos do artigo 23° do RJIFNA, disposição esta em vigor ao tempo 
dos factos praticados.

Observação: Quanto às vendas fictícias, para a “COAMFE, S.A.” 
e “EXCLUSIVAS BORNEO, S.L.” das mercadorias cuja compra teve 
suporte nas facturas indiciadas como falsas e acima referidas, não nos 
compete a nós anular a sua contabilização como proveito, porquanto 
cabe ao s.p. fazê -lo se assim o entender. (...)”

6. A Susana Dias C. Lopes Santos não tinha qualquer estabelecimento 
comercial e trabalhava num bar de alterne;

7. A Leila Costa Nunes Pereira, tem nacionalidade brasileira, ai re-
sidente, não tinha qualquer negócio em Portugal a sua identidade foi 
utilizada abusivamente por Eduardo Vegel, seu primo;

8. A Maquibrinde  - Comércio Internacional, Lda., iniciou a actividade 
em 29.03.1994 tendo cessado em 15.04.1994 e tinha por sócio gerente 
Paulo Jorge Ramos Henrique;

9. O Paulo Jorge Ramos Henrique é toxicodependente;
10.A COAMFE, S.A. é uma empresa espanhola, com sede em Sevi-

lha, a cuja totalidade das acções foi comprada por Leila Costa Nunes 
Pereira;

11. A Exclusiva Borneo. SL é uma empresa espanhola, com perfil de 
inactiva, com sede em Barcelona sendo o seu administrador Domingos 
Miguel Agostinho, residente em Angola (fls. 356 a 358);

12. A impugnante recolheu cópia do cartão de contribuinte e da de-
claração de início de actividade da Susana Santos e da Leila Pereira 
(fls. 229 a 239 dos autos);

13. Em relação à COAMFE e Exclusivas Borneo, S.L. recolheu infor-
mação junto da Repartição de Finanças de Oliveira de Azeméis, a qual 
confirmava que o nome e a morada dos contribuintes eram coincidentes 
(fls. 244 a 253 dos autos);

14. As mercadorias quando entravam na impugnante, eram descar-
regadas pelo empregado de armazém, o qual conferia se as mesmas 
correspondiam à guia de remessa ou a factura após era levado os res-
pectivos documentos para o escritório;

15. Quando a impugnante vendia mercadoria era entregue ao em-
pregado do armazém um guia de remessa ou documento equivalente, 
com a descriminação dos produtos, para que este procedesse ao seu 
carregamento;

16. A conta bancária onde eram depositados os cheques da impug-
nante, pertencente a Licínia Maria Coelho Marinheiro, era a mesma onde 
eram emitidos os cheques, dadas as ordem de transferência para pagar 
as compras efectuadas pela COAMFE, S.A e pela Exclusiva Borneo, 
S.L. à impugnante;

17. A presente acção deu entrada no ex -Tribunal Tributário de Braga 
em 02.09.2002 (fls. 2);

III – Importa começar por conhecer da questão suscitada pelo Exmo. 
PGA que contesta a competência deste Tribunal para apreciar o recurso, 
por este se não fundar, exclusivamente em matéria de direito.

Tal questão merece imediata e prioritária apreciação face ao disposto 
nos artigos 16.º, n.º 2, do CPPT e 13.º do CPTA (anteriormente, art.º 3.º 
da LPTA).

Na verdade, o STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdi-
cionais interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância se 
em causa estiver apenas matéria de direito. Versando o recurso, também, 
matéria de facto, competente é, não já o STA, mas o TCA.

É o que dispõem os artigos 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF, 
aprovado pela Lei 107 -D/2003, de 31/12, e já antes estabeleciam os 
artigos 32.º, n.º 1, alínea b) e 41.º, n.º 1, alínea a) do anterior ETAF, 
aprovado pelo DL 128/84, de 21/3, na redacção dada pelo DL 229/86, 
de 29/11.

Diz o Exmo. PGA que a recorrente na 4.ª conclusão das suas alegações 
de recurso afirma que as compras julgadas inexistentes deram origem a 
subsequentes vendas (fictícias) que, no exercício de 1999 totalizaram 
€ 959.429,57 e no exercício de 2000 € 348.360,45.

Tais factos, em seu entender, não estão vertidos no probatório e 
contrariam o juízo conclusivo fáctico enunciado na fundamentação da 
sentença segundo o qual a recorrente não logrou “alegar e provar quais 
as operações que foram efectivamente efectuadas e os consequentes 
proveitos que auferiu ou deixou de auferir”, pelo que neste contexto o 
recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito e, sendo 
assim, é este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para o seu 
conhecimento, e competente para o efeito o TCA Norte.

Notificadas para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão, as 
partes nada disseram.

Vejamos. Para aferir da competência deste Tribunal, em razão da 
hierarquia, há que atentar nas conclusões das alegações do respectivo 
recurso uma vez que são estas que definem e delimitam o objecto do 
mesmo (artigos 684.º, n.º 3 e 690. n.ºs 1 e 3 CPC).

O recurso não versa exclusivamente matéria de direito se nas conclu-
sões do respectivo recurso se divergir quanto à matéria de facto provada 
na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao 
probatório não estão provados quer porque foram omitidos factos rele-
vantes, ou quanto às ilações de facto retiradas da mesma.

Ora, no caso em apreço, como bem salienta o Exmo. PGA junto deste 
Tribunal, a recorrente na 4.ª conclusão das suas alegações de recurso 
alega que a sentença recorrida ao dar como provado que determinadas 
compras não podiam ser consideradas como custos dos respectivos exer-
cícios deveria, em consequência, também ter desconsiderado na exacta 
medida os proveitos resultantes das respectivas vendas, as quais teriam 
totalizado em 1999 € 959.429,57 e em 2000 € 348.360,45.

Só que no probatório não consta fixado que as vendas eventual-
mente resultantes das compras anuladas tenham tido esses valores ou 
quaisquer outros.

Aliás, tal alegação contraria mesmo o que se afirma na decisão re-
corrida a esse respeito.

Com efeito, a Mma. Juíza “a quo” refere expressamente, a fls. 655, que 
«Face às correcções efectuadas pela Administração Fiscal, competia à 
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impugnante, em sede administrativa, proceder se assim o entendesse, à 
correcção dos proveitos o que não fez, ou ainda em sede de impugnação 
alegar e provar quais as operações que foram efectivamente efectuadas 
e os consequentes proveitos que auferiu ou deixou de auferir.

Porém, a impugnante não alegou nem a existência das referidas tran-
sacções nem dos proveitos, que no seu entender deveriam ser excluídos 
da liquidação, pelo que improcede o vício alegado.».

Ou seja, a recorrente alega deverem ser anulados proveitos em deter-
minados montantes mas que a sentença recorrida não deu sequer como 
provados no pressuposto de que a impugnante, ora recorrente, não alegou 
nem a existência das referidas transacções nem dos proveitos que no 
seu entender deveriam ser excluídos da liquidação.

Há, pois, aqui manifesta divergência com a matéria de facto fixada na 
decisão recorrida, decorrente da alegação de factos que dela não constam.

Razão porque o recurso apresentado não tem por exclusivo funda-
mento matéria de direito, pelo que é este Tribunal incompetente em 
razão da hierarquia para dele conhecer, cabendo essa competência ao 
TCA Norte (artigos 21.º, n.º 4, 32.º, n.º 1, al. b) e 41.º, n.º 1, al. a) ETAF 
e 280.º, n.º 1 CPPT), não obstante a posição divergente deste sobre 
esta questão (v. fls. 732 a 734), por dever prevalecer a do tribunal de 
hierarquia superior (artigo 5.º, n.º 2 ETAF).

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso deste STA em julgar este Tribunal incompetente, em 
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, por 
competente ser para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 150 e a 
procuradoria em 1/6.

Lisboa, 21 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Brandão 
de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 21 de Março.

Assunto:

IRS. Gorjetas. Constitucionalidade da alínea h) do n.º 3 do 
artigo 2.º do CIRS.

Sumário:

A alínea h) [actual alínea g)] do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS 
não sofre de inconstitucionalidade orgânica, uma vez que 
o Governo não excedeu os limites da lei de autorização 
legislativa a coberto da qual foi emitida, nem de incons-
titucionalidade material, já que não viola o princípio da 
igualdade contributiva.

Processo n.º 982/06 -30.
Recorrentes: Manuel Cândido Paris e outra
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – Manuel Cândido Paris e Neusa Gomes Rodrigues Paris, melhor 
identificados nos autos, deduziram impugnação judicial contra o acto 
de liquidação de IRS, respeitante a 2000, no valor de € 1.792,16, que 
foi julgada improcedente por sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé.

Inconformados, os impugnantes interpuseram recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:

1) Desconformidade formal do artº 2 nº 3 alínea h) do C.I.R.S. com 
o disposto no art. 168/2 e art. 103/2 todos da C.R.P.

De facto, constata -se que o conceito de retribuição do trabalho pres-
crito na lei de autorização legislativa apenas abrange rendimentos que 
constituem pagamentos ou contraprestações de certo trabalho ou a ele 
equiparado (ex. trabalho à peça, tarefa etc. com subordinação do bene-
ficiário da prestação) e não “gorjetas” enquanto liberalidades atribuídas 
por terceiros e que não têm directamente em vista pagar determinado 
trabalho.

É que, como se sabe, decorre do art. 168/2 da C.R.P. que do sentido da 
lei de autorização legislativa, enquanto seu limite interno, terá que dele 
claramente resultar quais os fins, ainda que genéricos, que o Governo 
deve prosseguir no uso de poderes delegados, conformado assim, a lei 
delegada aos ditames do órgão delegante bem como dar ao contribuinte, 
cidadão, a possibilidade efectiva de calcular, tão aproximadamente 
quanto possível o encargo fiscal que vai suportar, ainda que de forma 
não exaustiva, evidentemente.

Assim, tendo em conta o percurso histórico atribulado da tributação 
das gratificações com sucessivas declarações de inconstitucionalidade 
pelo então Conselho de Revolução, no mínimo o legislador parlamen-
tar teria que definir claramente se as “gorjetas” continuavam ou não a 
integrar o conceito fiscal de rendimento, o que não o fez.

Ora, da leitura de tal omissão necessariamente terá que retirar -se a 
única conclusão constitucionalmente possível, isto é, não permitir in-
tencionalmente o legislador parlamentar a tributação das “gorjetas” pelo 
que o art. 2 nº 3 alínea h) do C.I.R.S. é organicamente inconstitucional 
por violar a lei de autorização legislativa nº 106/88 que lhe serviu de 
suporte, violando assim o art. 168/2 e art. 103/2 todos da C.R.P.

2) Desconformidade material do art. 2 nº 3 alínea h) do C.I.R.S. 
face aos art. 13°, art. 104/1 e 3 da C.R.P. por violação do princípio da 
igualdade tributária neles plasmado.

De facto, é comummente sabido que aquela norma apenas visará a 
tributação das “gorjetas” recebidas por terceiros, pelos profissionais 
de banca dos casinos sabendo -se que tais rendimentos pelo volume 
atingido, não têm natureza acessória, não tributando os demais pro-
fissionais que também as auferem nomeadamente ex. cabeleireiros, 
taxistas, empregados de hotelaria, etc., o que só por si conduz a uma 
desigualdade tributária não justificável, materialmente intolerável, pro-
vocando uma situação de injustiça social grave, não pretendida pelo 
legislador parlamentar.

É que tais rendimentos a tributar não servirão de suporte do regime 
de segurança social nem para o cômputo do valor devido a título de 
indemnização por despedimento sem justa causa, apesar de tributado 
ao contrário dos rendimentos auferidos por via da sua entidade patronal.
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Assim, sabendo de antemão o legislador fiscal que tal norma apenas 
poderá ser aplicada a um número restrito de contribuintes passivos de 
imposto, tal viola o princípio da igualdade constitucionalmente plas-
mado na C.R.P., art. 13° e art. 104/1 e 3 da C.R.P., enquanto permite 
que os sujeitos passivos do imposto sejam iguais perante a realidade e 
desiguais perante a lei.

Por último, sabendo -se que no regime do imposto sobre as sucessões e 
doações português, as doações de bens móveis não são em regra doações 
tributadas, e tendo em conta que as “gorjetas” tratam -se de no fundo 
de doações de bens móveis, logo em termos de justiça da tributação, 
todas as aquisições de igual natureza não deverão ser tributadas já que 
o fundamento que subjaz para a sua incidência legal (art. 2/3 al. h) do 
C.I.R.S.) está apenas no facto de se acharem relacionadas com presta-
ções de serviços.

Ora tal fundamento é por natureza insuficiente para dar tratamento 
desigual a situações que por natureza são de facto iguais.

Em conclusão, o art. 2/3 al. h) viola o princípio de igualdade tributária 
plasmado no art. 13, art. 104/1 e 3 da C.R.P. o que conduz a ser incons-
titucional por vicio material, devendo como tal ser declarado.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao presente recurso, sufragando -se, para o 
efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
 - O impugnante trabalha por conta da sociedade Solverde, como caixa 

na sala do casino que a mesma explora.
 - Auferiu e não declarou em sede de IRS as gratificações que em 

virtude disso ali recebeu no ano de 2000, as quais originaram as liqui-
dações ora impugnadas.

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso foi já apre-
ciada em diversos arestos desta Secção do STA, que se pronunciaram de 
forma pacífica e reiterada pela constitucionalidade orgânica e material 
do artº 2º, nº 3, al. h) (actual al. g)) do CIRS.

Assim sendo e por que não vemos motivo para alterar essa posição e 
ainda por que há todo o interesse em obter uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC), vamos aqui seguir de 
perto a jurisprudência assim fixada, passando a transcrever o acórdão 
de 12/10/05, in rec. nº 725/05, que o agora relator subscreveu.

Escreveu -se, então, no referido aresto que “o recorrente suscita a 
questão da constitucionalidade orgânica e material da alínea h) do n.º 3 
do art. 2.º do C.I.R.S. (actual alínea g)), por violação dos artigos 1°, 
2°, 13°, e 201/ 1 -b) da C.R.P., em articulação com os artºs 168.º, n.º 1, 
alínea i) e 2, e 106.º, n.º 2, b da C.R.P..

Nesta alínea h) (actual alínea g)), consideram -se rendimentos do tra-
balho dependente, para efeitos de I.R.S., “as gratificações auferidas pela 
prestação ou em razão da prestação do trabalho, quando não atribuídas 
pela entidade patronal”.

Nos n.ºs 1 e 2 do art. 2.º do C.I.R.S. estabelece -se que se consideram 
rendimentos do trabalho dependente as remunerações directamente 
derivadas da prestação de trabalho dependente.

No n.º 3 do C.I.R.S., faz -se uma extensão do conceito de rendimen-
tos do trabalho, para efeitos deste imposto, considerando -se como tal 
importâncias e benefícios recebidos a outros títulos.

As situações aqui abrangidas, em alguns casos, constituem remune-
ração de trabalho em situações em que não existe dependência relati-
vamente a uma entidade patronal: é o caso das situações referidas nas 
alíneas a) (remunerações de órgãos estatutários de pessoas colectivas), 
b) (importâncias escrituradas por empresários individuais a título de 
remuneração própria ou de membros do seu agregado familiar) e f) 
(quota -parte devida a pescadores que limitem a sua actividade à prestação 
de trabalho, a título de participação em campanha de pesca).

Noutros casos, consideram -se neste n.º 3 como rendimentos do traba-
lho dependente, proventos que não se consubstanciam, explicitamente, 
em remuneração de trabalho prestado, mas que têm relação com ele, 
por ser a existência de uma prestação de trabalho que proporciona as 
condições para tais rendimentos serem auferidos: estão nessa situação os 
rendimentos referidos nas alíneas c) (benefícios recebidos pela prestação 
ou em razão da prestação de trabalho dependente), d) (abonos para falhas 
que excedam em 5 % a remuneração mensal fixa), e) (ajudas de custo e 
verbas para despesas de deslocação, viagens e representação, em certas 
condições), f) (indemnizações por mudança de local de trabalho) e h) 
(as gratificações referidas).

Assim, à face do art. 2.º do C.I.R.S., não são de considerar como 
rendimentos do trabalho dependente apenas as importâncias atribuídas 
aos sujeitos passivos pelas respectivas entidades patronais a título de 
remunerações do trabalho, sendo como tal consideradas também as 
indicadas naquele n.º 3.

Por isso, o facto de as gratificações referidas nos autos não consti-
tuírem retribuição de serviço ou trabalho por ele prestado não é, por si 
só, um obstáculo ao seu enquadramento no conceito de rendimentos do 
trabalho para efeitos daquele imposto.

Na referida alínea h) (actual alínea g)), prevêem -se como rendimentos 
do trabalho as gratificações auferidas pela prestação ou em razão da 
prestação do trabalho, quando não atribuídas pela entidade patronal, 
hipótese esta em que se enquadram as gratificações referidas nos autos, 
pois o Recorrente…, exerceu funções de empregado de casino e aquelas 
foram -lhe atribuídas pelos respectivos clientes, como ele próprio refere 
nas alegações do presente recurso jurisdicional.

Por isso, é de enquadrar as referidas gratificações na alínea h) (actual 
alínea g)) citada.

No n.º 1 do art. 4.º da Lei n.º 106/88, de 17 de Setembro (diploma que 
autorizou o Governo a emitir o C.I.R.S.), prevê -se que o I.R.S. incida 
sobre o valor global dos rendimentos das categorias aí indicadas, entre 
as quais se inclui os rendimentos do trabalho dependente.

No n.º 2 deste artigo concretiza -se o que deve entender -se por rendi-
mentos do trabalho dependente, indicando -se que como tal se consideram 
“todas as remunerações provenientes do trabalho por conta de outrem, 
prestado quer por servidores do Estado e das demais pessoas colectivas 
de direito público, quer em resultado de contrato de trabalho ou de outro 
a ele legalmente equiparado”.

No n.º 3 do mesmo artigo, remete -se para a lei ordinária o esclare-
cimento dos rendimentos que se incluem em cada uma das categorias 
indicadas no número anterior, e, no n.º 4, estabelece -se que o imposto 
incidirá sobre o rendimento efectivo dos contribuintes.

Assim, o Governo estava autorizado a definir os rendimentos que 
devem considerar -se como rendimentos do trabalho, estando limitado 
na sua fixação apenas pela possibilidade de os rendimentos deverem 
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chegarem à titularidade dos sujeitos passivos em virtude da prestação de 
trabalho e representarem para quem os aufere um rendimento efectivo 
e não meramente aparente.

No caso das gratificações referidas, é inequívoco que elas representam 
para quem as aufere um benefício patrimonial real.

Por outro lado, é a prestação de trabalho que permite que elas sejam 
auferidas.

Com efeito, o próprio Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, que 
ao tempo em que ocorreram os factos regulava o exercício da actividade 
de jogo, estabelecia no seu art. 79.º, o regime da aceitação de gratifica-
ções pelos empregados dos quadros das salas de jogo, proibindo a sua 
percepção individual e a sua distribuição segundo regras que vieram a 
ser fixadas pela Portaria n.º 1159/90, de 27 de Novembro.

Em face deste regime legal, a percepção individual pelos empregados 
das salas de jogos de rendimentos provenientes de gratificações não 
dependia sequer da eventualidade de quem os recebe ter sido contem-
plado com a oferta de alguma gratificação por parte de qualquer dos 
frequentadores das salas de jogos, mas sim, e apenas da detenção dessa 
qualidade de trabalhador dos quadros das salas de jogos e do exercício 
da correspondente actividade profissional.

Nestas condições, dependendo a percepção de tais rendimentos do 
exercício da profissão referida, a qualificação de tais rendimentos como 
provenientes do trabalho não pode considerar -se como desajustada.

Por isso, desde logo, não poderá considerar -se que ao emitir a referida 
alínea h) (actual alínea g)) do n.º 3 do art. 2.º do C.I.R.S., o Governo não 
tenha agido em sintonia com a referida lei de autorização legislativa.

…Por outro lado, a questão do legislador ordinário, ao incluir esta 
alínea no C.I.R.S., ter extravasado os limites da lei de autorização legis-
lativa em que se baseou a emissão do C.I.R.S. pelo Governo foi objecto 
de apreciação, em sede de fiscalização abstracta de constitucionalidade, 
no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 497/97, de 9 -7 -97, publicado 
no Diário da República, II Série, de 10 -10 -97, páginas 12485 -12496, 
sendo -lhe dada resposta negativa.

Como se refere neste aresto, no I.R.S. manteve -se a orientação de 
tributação esgotante dos rendimentos de alguma forma oriundos do 
trabalho, que já vigorava no domínio do imposto profissional, que visava 
dar satisfação à necessidade de assegurar uma repartição igualitária dos 
rendimentos e da riqueza.

Por isso, a actuação do Governo ao incluir os rendimentos prove-
nientes de tais gratificações entre os rendimentos do trabalho, impossi-
bilitando que os rendimentos efectivos com essa origem ficassem fora 
desse regime de repartição, era postulada pela orientação essencial do 
I.R.S. em matéria de tributação dos rendimentos do trabalho.

A actuação do Governo, assim, tem suporte na lei de autorização 
legislativa referida, pelo que não ocorre, aqui, qualquer inconstitucio-
nalidade.

…Refere ainda o Recorrente que o âmbito de aplicação da alínea h) 
(actual alínea g)) do n.º 3 do art. 2.º do C.I.R.S. se circunscreve apenas 
aos profissionais de banca dos casinos, tratando -se desigualmente em 
relação a outras pessoas que também auferem gratificações, embora 
sem regulamentação legal, pessoas essas cujas gratificações não são 

tributadas mas têm capacidade tributária decorrente de realidades iguais, 
pelo que resulta violado o princípio constitucional da igualdade.

A entender -se que o Recorrente alude, neste ponto, a falta de en-
quadramento na referida alínea h) (actual alínea g)) das gratificações 
recebidas, pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, por 
pessoas que não são profissionais de banca de casinos, a sua posição 
não tem suporte legal.

Na verdade, o texto daquela norma contém uma fórmula abrangente 
em que se enquadram todas as gratificações desse tipo, quando não atri-
buídas pela entidade patronal, independentemente do tipo de actividade 
profissional exercido.

Por isso, não existe no texto da disposição qualquer descriminação 
desfavorável das pessoas que exercem a actividade profissional que o 
Recorrente…exerce.

Também não há ofensa do princípio da igualdade se, na prática, ape-
nas os trabalhadores dos casinos forem tributados por gratificações não 
atribuídas pela entidade patronal, se, eventualmente, se demonstrasse 
que isso corresponde à realidade.

Na verdade, como entendeu o Tribunal Constitucional, as eventuais 
dificuldades práticas em controlar, relativamente a outros grupos profis-
sionais, quem recebe gratificações e quanto recebe, não obsta a que se 
tribute os que se encontram em situação em que é possível, por existir 
uma regulamentação, controlar os rendimentos auferidos por essa via, 
pois “na medida em que é possível tributar essas fontes de rendimento, 
estar -se -á a reduzir a margem de desigualdade que a ausência de tributa-
ção implicaria em relação ao universo de todos os contribuintes”. “Não 
pode falar -se de uma desigualdade constitucionalmente censurável se 
uns contribuintes se encontram circunstancialmente mais apertadamente 
controlados do que outros”, pelo que o princípio da igualdade não pode 
ser interpretado “em termos que se projectam na não tributação de al-
guém porque outrem, em situação de igual incidência, não é tributado 
por dificuldades técnicas de aplicação da lei”.

Por isso, ao contrário do que defende o Recorrente, a tributação das 
gratificações referidas em sede de I.R.S., em vez de violar o princípio 
constitucional da igualdade, é por ele reclamada, para lhes dar tratamento 
igual ao da generalidade dos trabalhadores por conta de outrem cujos 
rendimentos e capacidade contributiva pode ser controlada.

Este facto de ser irrelevante para a apreciação do princípio da igual-
dade a eventual tributação de membros de outras categorias profissio-
nais, justifica que se não tivesse realizado diligências instrutórias para 
averiguar se esse facto corresponde ou não à realidade”.

No mesmo sentido, pode ver -se, entre outros, Acórdãos desta Secção 
do STA de 10/5/00, in rec. nº 23.596; de 4/7/00, in rec. nº 23.695; de 
4/10/00, in rec. nº 24.336 e de 16/11/00, in rec. nº 725/05.

4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %, sem 
prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 21 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge 
Lino — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Reclamação graciosa. Impugnação judicial. Petição inicial 
inepta.

Sumário:

 I — O indeferimento de reclamação graciosa deduzida contra 
o acto de liquidação pode constituir objecto de impug-
nação judicial.

 II — E, uma vez que aquele indeferimento consubstancia 
a manutenção de tal acto de liquidação, este integra 
também o objecto da impugnação.

 III — Não é, assim, inepta a petição de impugnação judicial 
onde se reage contra a decisão de indeferimento da 
reclamação apresentada e contra a própria liquidação, 
estando em causa a legalidade desta.

Processo n.º 1073/06 -30.
Recorrente: BASF Portuguesa, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – BASF PORTUGUESA, LDA, com sede em Prior Velho, veio, com 
fundamento na alínea a) do artigo 99.º do CPPT, impugnar judicial-
mente o despacho de indeferimento da reclamação graciosa deduzida 
da liquidação de IRC do exercício de 1994.

Por sentença de 23/02/2006, a Mma. Juíza do TAF de Lisboa 2 julgou 
a petição inepta e, em consequência, absolveu da instância a Fazenda 
Pública.

Inconformada com esta decisão, dela vem agora a impugnante recorrer 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

a) A petição inicial da impugnação judicial apresentada refere -se a dois 
actos da Administração Tributária: mediatamente, o acto de liquidação 
adicional (acto tributário) e, imediatamente, o despacho de indeferimento 
da reclamação graciosa (acto administrativo);

b) O facto de a impugnação judicial apresentada ter como fundamento 
mediato atacar a legalidade do acto tributário – liquidação adicional 
de IRC n.º 8919914368  - , não só não invalida, como inclusivamente 
obriga a Recorrente a discordar igualmente dos fundamentos constantes 
do despacho de indeferimento da reclamação graciosa;

c) Até porque, defender a ilegalidade do acto tributário (liquidação 
adicional) implica, como é evidente, contestar, de forma imediata, todos 
os actos supervenientes produzidos pela Administração Tributária que 
venham defender a legalidade daquele acto;

d) Assim, o meio processual adoptado pela Recorrente afigura -se 
próprio, entendimento este que é propugnado por jurisprudência e pela 
doutrina dominante;

e) Quanto ao facto de o Tribunal a quo ter -se decidido pela ineptidão 
da petição inicial, entende a Recorrente que deverá ser feita uma análise 
objectiva aos respectivos pedido e causa de pedir, sendo que do facto 
de os mesmos terem sido erradamente interpretados pelo Tribunal não 
poderá resultar a conclusão pelo mesmo de que aqueles requisitos da 
petição inicial não são claros e inequívocos e que, como tal, a petição 
deduzida deverá ser considerada inepta.

f) Na petição inicial declarada inepta encontravam -se verificadas as 
condições para que o Tribunal pudesse decidir sobre a matéria de facto 
e de direito subjacente ao pedido, facto que não se veio a verificar, em 
prejuízo dos princípios da economia processual e do favorecimento do 
processo, vigentes no Direito português.

g) Ainda que se verificassem os requisitos que tornassem ininteligível 
o pedido e a causa de pedir, o que se concebe sem conceder, o princípio 
do aproveitamento dos actos exigia que a ora Recorrente fosse convi-
dada a aperfeiçoar o pedido, ou que este fosse convolado na forma de 
processo que o Tribunal considerasse como adequado.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que é de manter o julgado, negando -se, consequentemente, 
provimento ao recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte factualidade:
1. Em 14/10/1997, foi apresentada reclamação graciosa da liquidação 

n.º 8910014368 de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
do ano de 1994;

2. A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 21/11/01, 
que se sustentou na informação proferida no processo e que aqui se dá 
por reproduzida;

3. A reclamante foi notificada da decisão referida no n.º anterior por 
carta registada com aviso de recepção em 27/11/01;

4. Em 11/12/01, apresentou a petição inicial.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela 

Mma. Juíza do TAF de Lisboa 2 que julgou a petição apresentada pela 
ora recorrente inepta, devido à ininteligibilidade do pedido com a causa 
de pedir e, em consequência, absolveu da instância a Fazenda Pública.

A ineptidão da petição inicial é, de facto, nulidade insanável de co-
nhecimento oficioso, nos termos do artigo 98.º CPPT, que só ocorre 
se se verificar alguma das circunstâncias enunciadas no artigo 193.º 
CPC, aplicável em processo judicial tributário, “ex vi” da alínea e) do 
artigo 2.º CPPT.

Assim, será inepta a petição quando falte ou seja ininteligível a in-
dicação do pedido ou da causa de pedir, quando o pedido esteja em 
contradição com a causa de pedir ou quando se cumulem causas de 
pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.

Diz a Mma. Juíza “a quo” que o autor pretende atacar dois actos dis-
tintos, a que correspondem meios processuais autónomos e fundamentos 
distintos, pelo que a petição inicial é inepta devido à ininteligibilidade 
do pedido com a causa de pedir.

Vejamos se assim é.
No caso em apreço, a recorrente veio deduzir a presente impugnação 

judicial da liquidação de IRC de 1994 após a decisão de indeferimento 
que recaiu sobre a reclamação graciosa que apresentara contra aquela 
liquidação, por não concordar com a correcção efectuada pela AF, refe-
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rente a créditos incobráveis e não aceites como custos, defendendo que 
o pedido efectuado na reclamação graciosa de anulação da liquidação 
reclamada deveria ter sido atendido.

Termina pedindo que seja revogado o despacho de indeferimento 
da reclamação graciosa e, em consequência, anulado o referido acto 
de liquidação.

No entender da Mma. Juíza “a quo” se o que a recorrente pretendia 
era atacar a ilegalidade do despacho de indeferimento da reclamação 
graciosa deveria ter utilizado o meio processual adequado, isto é, o 
recurso contencioso e não a impugnação judicial, a qual visaria mais 
o acto de liquidação.

Alega a recorrente, pelo contrário, que a petição inicial de impugnação 
judicial apresentada se refere a dois actos da AF: mediatamente, o acto 
de liquidação adicional e, imediatamente, o despacho de indeferimento 
da reclamação graciosa.

São duas as questões que desde logo aqui se suscitam: primeiro, a 
idoneidade do meio processual utilizado e, segundo, a cumulação dos 
pedidos.

Quanto à primeira, dispõe o artigo 76.º CPPT que do indeferimento 
total ou parcial da reclamação graciosa cabe recurso hierárquico, com 
natureza meramente facultativa, nos termos do artigo 67.º, sendo a de-
cisão daquele passível de recurso contencioso, salvo se de tal decisão 
já tiver sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto, de 
acordo com o artigo 97.º também do CPPT.

Não há dúvida, pois, que o artigo 76.º CPPT fala em recurso con-
tencioso.

Todavia, como se disse já no acórdão deste Tribunal de 19/01/2005, 
no recurso 1021/04, «… tal norma tem de ser entendida em termos 
hábeis, concordantes com o preceituado no art.º 97.º do mesmo código, 
particularmente as als. d) e p) do n.º 1 e n.º 2 e art.º 101.º, als. a) e j) 
da LGT.

Em síntese, pode dizer -se resultar daquele normativo, caber im-
pugnação judicial quer da liquidação stricto sensu quer dos actos ad-
ministrativos em matéria tributária ou relativos a questões tributárias 
que comportem a apreciação da legalidade daquele primeiro acto e 
recurso contencioso dos demais actos tributários que não comportem, 
pois, a apreciação da legalidade do acto de liquidação, sendo tal meio 
impugnatório “regulado pelas normas sobre processo nos tribunais 
administrativos”.

Mas, assim sendo e conjugando o disposto nos ditos arts. 76.º e 97.º, 
conclui -se que, da decisão do recurso hierárquico cabe impugnação 
judicial se estiver em causa a apreciação da legalidade da liquidação 
e recurso contencioso no caso negativo. Cfr., por mais recentes, os 
Acs. do STA de 07/07/2004, rec. 1780/03, 04/02/2004, recs. 1846/03 e 
1259/03, 20/05/2003, recs. 638/03 e 305/03, 20/04/2004, rec. 2031/03, 
24/03/2004, rec. 1588/03.».

Ora, no caso em apreço, tendo a liquidação por fundamento a 
não aceitação como custo fiscal do exercício de 1994 o montante de 
45.312.663$00, referente a créditos incobráveis, é evidente que o que 
está em causa quando a recorrente dela reclama é a legalidade da liqui-
dação, pelo que do indeferimento de tal reclamação cabe impugnação 
judicial.

A questão que se coloca, então, a seguir é, pois, a de saber qual o 
objecto desta impugnação contenciosa do indeferimento da reclamação: 
se a própria liquidação, se a decisão do procedimento gracioso, se ambas.

A esse respeito, se extrai ainda do acórdão deste Tribunal de 19/01/05, 
no recurso 1021/04, supra citado, que «Segundo dispõe o art.º 68, n.º 1 
do CPPT, a reclamação “visa a anulação total ou parcial dos actos 
tributários” e  - art.º 70.º, n.º 1  - “pode ser deduzida com os mesmos 
fundamentos previstos para a impugnação judicial”.

A interligação entre os dois processos é tal que o n.º 2 daquele primeiro 
normativo proíbe a reclamação “quando tiver sido apresentada impug-
nação judicial com o mesmo fundamento”. O que está em sintonia com 
o disposto no art.º 111.º, 3 e 4, donde “resulta uma preferência absoluta 
do processo judicial sobre o processo administrativo de impugnação 
de um mesmo acto tributário, impedindo -se que seja apreciada, por via 
administrativa, a legalidade de um acto tributário que seja objecto de 
impugnação judicial  - cfr. Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4.ª edição, 
pág. 342, nota 11.

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

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

Propendemos, até, ao entendimento de que esta constitui o seu objecto 
imediato e a liquidação o seu objecto mediato  - cfr. o Ac. deste STA de 
07/06/2000, rec. 21556.

Todavia, tal diferenciação não tem relevo uma vez que, assim sendo, 
os dois integram o conhecimento do tribunal: o acórdão do STA de 
06/11/1996, rec. 20519, seguido pelo aresto daquela mesma data pro-
ferido no recurso 24803, considera objecto imediato da impugnação 
o acto de liquidação mas logo acrescenta que aí se conhece tanto dos 
aspectos atinentes aos vícios próprios do indeferimento da reclamação 
como das ilegalidades imputadas ao acto tributário que aquele considerou 
não existirem. Como ali se refere, ainda que a decisão da reclamação 
não constitua um acto tributário “stricto sensu”, “não estava o legisla-
dor impedido de o fazer equivaler a um acto tributário para efeitos de 
escolha do respectivo processo judicial, desde que esse meio processual 
se revelasse como sendo o mais funcionalmente adequado à defesa do 
direito em causa”.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, relativamente à decisão e 
subsequente impugnação contenciosa do recurso hierárquico. Ainda aí 
está em causa a legalidade da liquidação.

E tanto assim é, como se disse, que tal impugnação não é possível 
se tiver sido apresentada impugnação judicial com o mesmo objecto 
 - art.º 76.º, n.º 2 do CPPT.

Ou seja: estando em causa a legalidade da liquidação, na reclamação 
graciosa  - art.º 68.º, n.º 2  - ou no recurso hierárquico  - art.º 76.º, n.º 2  -, 
o objecto é o mesmo da subsequente impugnação judicial pelo que 
esta só é possível se não tiver sido impugnada directamente a mesma 
liquidação.».

A recorrente pode, assim, nos termos expostos, impugnar judicial-
mente a decisão de indeferimento da reclamação graciosa por estar aí 
em causa a legalidade da liquidação.

Sendo igualmente objecto desta impugnação judicial o acto de li-
quidação.

E a petição idónea para o efeito, e os pedidos compatíveis.
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Razão por que a sentença recorrida que assim não entendeu se não 
pode manter.

IV – Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a 
sentença recorrida, baixando os autos à instância para que aí se conheça 
do objecto da impugnação deduzida, se nada mais a isso obstar.

Sem custas.
Lisboa, 21 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Brandão 

de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade concreta da liquida-
ção. Convolação para impugnação judicial.

Sumário

 I — A legalidade, em concreto, da liquidação da dívida exe-
quenda não pode, em princípio, ser apreciada em sede de 
oposição à execução fiscal, mas antes em impugnação 
judicial.

 II — Não é possível a convolação da oposição à execução 
fiscal em impugnação judicial se for manifesta a sua 
intempestividade ou se o oponente já houver deduzido 
impugnação tendo por objecto a liquidação que constitui 
a dívida exequenda, pois tal convolação não deixaria 
de ser um acto inútil e, como tal, proibido por lei.

Processo n.º 1165/06 -30.
Recorrente: Aerocor Produtos de Cortiça, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – AEROCOR PRODUTOS DE CORTIÇA, LDA., com os sinais dos autos, 
não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa 2 
que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal 
que lhe foi movida pela Fazenda Pública, para cobrança da quantia de 
€ 4.805,21, referente a dívidas de IVA do ano de 1999, dela vem recorrer 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. Por sentença de 21 de Setembro de 2006, foi julgada improcedente 
a oposição à execução fiscal deduzida pela recorrente com a motivação 
de que os factos alegados não se podem subsumir em nenhum dos 
fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

2. O Tribunal de que se recorre equivocou -se ao decidir que, com 
os factos alegados, se pretende discutir a legalidade concreta da liqui-
dação, pois o que se discute no âmbito do processo da oposição fiscal 
deduzida é anterior ao próprio momento da liquidação e da sua ou não 
legalidade.

3. Na oposição à execução discute -se a inexistência da dívida exe-
quenda, com a consequente extinção da execução fiscal por falta de 
pressupostos da execução, devido à inexistência da dívida que depois 
gera consequentemente a inexistência de título executivo válido.

4. Discute -se a legalidade de um processo de execução fiscal que tem 
na sua base uma decisão administrativa dos Serviços Fiscais que decidiu 
administrativamente julgar simuladas e falsificadas vendas por facturas 
falsas, quando os próprios Serviços Fiscais dão como certos e correctos 
a correspondência física das existências compradas com as que constam 
das próprias facturas que titulam tais compras.

5. Discute -se a execução fiscal instaurada pelos Serviços Fiscais 
assente não só em acto administrativo abusivo e ilegal, de conhecimento 
oficioso, como assente em acto arbitrário e subjectivo contrário aos 
próprios elementos concretos e objectivos que os próprios Serviços 
Fiscais carrearam para o relatório da inspecção fiscal que fizeram e que 
revela a inexistência de qualquer acto irregular praticado pela oponente 
 - recorrente.

6. Nesta oposição fiscal não se discute a legalidade da liquidação da 
dívida exequenda, mas discute -se a inexistência de acto tributário, a 
falta de competência e capacidade material dos Serviços Fiscais para, 
administrativamente, julgarem condutas de cidadãos declarando e con-
denando um contribuinte administrativamente nos crimes de simulação 
e falsificação de documentos e actuarem arbitrariamente na aplicação 
das regras tributárias que estão na base da liquidação legal de impostos.

7. Discute -se a inexistência de acto tributário, a falta de competência 
e capacidade material dos Serviços Fiscais para, administrativamente, 
julgarem condutas de cidadãos declarando e condenando um contribuinte 
administrativamente nos crimes de simulação e falsificação de docu-
mentos e actuarem arbitrariamente na aplicação das regras tributárias 
que estão na base da liquidação legal de impostos.

8. Os fundamentos apresentados pela oponente  - recorrente na opo-
sição que interpôs não representam qualquer interferência em matéria 
de exclusiva competência da entidade que extraiu o título executivo 
e, pelo contrário, os fundamentos apresentados na oposição deduzida 
evidenciam e demonstram objectivamente a interferência directa e os-
tensiva da entidade que extraiu o título executivo em matérias que são 
de exclusiva competência de outras entidades judiciais.

9. A Administração Fiscal, na presente execução, está a cometer um 
abuso de direito e a violar os mais elementares princípios da Justiça, do 
Direito, da tutela da confiança, assim como, o princípio da boa -fé da Ad-
ministração Fiscal, o princípio da colaboração da Administração Fiscal 
com os particulares, o princípio dos direitos e interesses dos cidadãos, 
o princípio da igualdade e da proporcionalidade, o princípio da certeza 
e segurança jurídicas e o princípio da verdade material.

10. O Sr. Dr. Juiz a quo, na decisão que proferiu, violou as normas 
invocadas para a instauração do processo de oposição à execução fiscal, 
nomeadamente as constantes no artigo 204.º do CPPT.
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11. Deverá ser revogada a decisão proferida pelo Exmo. Senhor Juiz 
do Tribunal “a quo”, devendo os autos de oposição à execução fiscal 
prosseguir para apreciação do pedido da oponente.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. PGA junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que 

o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) A execução fiscal, por dependência da qual foi deduzida a presente 

oposição, respeita a dívidas de IVA do ano de 1999, no montante de 
€ 4.805,21, conforme certidões de dívida cujas cópias constam de fls. 45 
a 47 dos autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, cujo 
prazo de cobrança voluntária terminou em 31/07/2004.

B) Tal execução (n.º 4227 -2004/01084305 do Serviço de Finanças de 
Odivelas) foi instaurada pela Fazenda Pública contra a oponente, que 
veio a ser citada para os seus termos em 03/11/2004.

C) A oponente foi notificada das liquidações exequendas, para efeitos 
de pagamento voluntário, em 13/02/2004.

D) No dia 24/11/2004, deu entrada, no Serviço de Finanças de Odi-
velas, a petição inicial da presente oposição.

III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo 
Mmo. Juiz do TAF de Lisboa 2 que julgou improcedente a oposição 
deduzida pela ora recorrente contra a execução fiscal que lhe foi movida 
para cobrança da quantia de € 4.805,21, referente a dívidas de IVA do 
ano de 1999, por considerar, por um lado, não ser possível discutir 
em sede de oposição a legalidade concreta da liquidação do imposto e 
os factos alegados não se poderem subsumir a qualquer dos restantes 
fundamentos previstos no artigo 204.º CPPT, e, por outro, não se poder 
convolar o processo de oposição para a forma adequada – a impugna-
ção judicial – por intempestividade e, de acordo com o alegado pela 
própria oponente, por esta também já ter oportunamente impugnado as 
liquidações exequendas.

Na oposição deduzida a recorrente alegou, em síntese, a ilegalidade da 
liquidação por falta de fundamentação e a consequente nulidade da respec-
tiva notificação, a incompetência, em razão da matéria, da administração 
fiscal para qualificar facturas como falsas, erro sobre os pressupostos de 
facto e de direito que fundamentaram as correcções que estiveram na base 
da liquidação impugnada e erro na quantificação da matéria colectável.

Como se disse na sentença recorrida, dos factos alegados pela opo-
nente o que resulta é que ela pretende discutir em sede de oposição a 
legalidade em concreto da liquidação do imposto em causa, o que não 
é admissível.

Nas alegações de recurso apresentadas a oponente persiste em discutir 
a inexistência do facto tributário que conduz necessariamente à ilegali-
dade da dívida exequenda, ignorando que a doutrina e a jurisprudência 
são unânimes em considerar que tal só é possível no processo de impug-
nação judicial e não em sede de oposição à execução fiscal.

Ora, a legalidade do acto tributário de liquidação só pode ser funda-
mento de oposição à execução fiscal nos casos de ilegalidade abstracta 
ou, tratando -se de ilegalidade em concreto, quando a lei não assegure 
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação 
(artigo 204.º, n.º 1, alíneas a) e h), do CPPT).

No caso em apreço, estando em causa uma dívida de IVA, a oponente 
sempre poderia impugnar judicialmente o acto de liquidação, nos termos 

do disposto nos artigos 90.º do CIVA e 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, 
como, de resto, ela própria alega ter feito (artigo 4.º da petição inicial).

Assim sendo, nunca poderia a recorrente obter tal apreciação em sede 
de oposição à execução.

Por outro lado, os factos alegados pela recorrente como fundamento 
da oposição deduzida também se não enquadram em nenhum dos outros 
fundamentos previstos no artigo 204.º CPPT como fundamentos da 
oposição à execução fiscal.

Daí que a sentença recorrida nenhum reparo nos mereça neste seg-
mento.

Do mesmo modo, também quanto à impossibilidade de convolação 
deste processo para a forma de processo adequado, a decisão sob recurso 
nenhuma censura merece.

Com efeito, se é verdade que o artigo 97.º, n.º 3 do CPPT dispõe que 
se deverá ordenar a correcção do processo quando o meio usado não for 
o adequado nos termos da lei e o artigo 98.º, n.º 4 do CPPT estabelece 
que em caso de erro na forma de processo este deverá ser convolado na 
forma do processo adequada nos termos da lei, todavia tem vindo esta 
Secção do STA a entender que a convolação só será ordenada quando 
não for manifesta a improcedência ou intempestividade desta e a petição 
apresentada seja idónea para o efeito.

Seguindo este entendimento, então, neste caso, sempre a convolação 
estaria prejudicada não só pela sua intempestividade (basta atentar nas 
alíneas a) e d) do probatório para concluir que, face à data em que termi-
nou o prazo de cobrança voluntária, à data em que deu entrada no serviço 
de finanças a petição inicial da oposição se mostrava já ultrapassado em 
muito o prazo previsto no artigo 102.º CPPT para poder ser impugnada 
judicialmente a liquidação que deu origem à dívida exequenda) mas 
também pelo facto de a própria recorrente afirmar no artigo 4.º da petição 
inicial ter já oportunamente impugnado a liquidação exequenda.

É que, a ser assim, a convolação da presente oposição em impugnação 
judicial não deixaria de ser um acto inútil, e, como tal, proibido por lei 
(artigo 137.º CPC).

No mesmo sentido se decidiu já, de resto, no acórdão desta Secção 
proferido em 15/2/07, no recurso 1166/06.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, 
confirmando -se, assim, a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 21 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Imposto sobre o valor acrescentado. Artigos para ofertas. 
Limitação do valor efectuada por circular. Inconstitu-
cionalidade. Juros indemnizatórios. Circular. Norma de 
incidência.
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Sumário:

 I — É material e organicamente inconstitucional, por ofender 
os artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP, 
a criação por circular da DGCI de um limite máximo, 
calculado em função do volume de negócios do ano 
anterior, para «ofertas de pequeno valor» referidas na 
2.ª parte da alínea f), do n.º 3 do artigo 3.º do CIVA.

 II — Há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, nos 
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 43.º da LGT, no caso de 
ser judicialmente anulada autoliquidação efectuada 
de acordo com instruções genéricas da administração 
tributária, publicadas em circular.

Processo n.º 1180/06 -30.
Recorrente: VPC — Portugal, vendas por correspondência, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – VPC – PORTUGAL, VENDAS POR CORRESPONDÊNCIA, 
LDA, impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa uma 
liquidação de IVA relativa ao mês de Setembro de 2003, no valor de 
€ 26.321,35.

Aquele Tribunal julgou improcedente a impugnação.
Inconformada a impugnante interpôs o presente recurso para este 

Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com as se-
guintes conclusões:

1. A Completa Ausência de Fundamento de Direito e respectivo 
Erro na determinação das Normas Jurídicas aplicáveis

I. A Douta Sentença recorrida refere que “segundo a lei do POC (...), 
as ofertas constituídas por bens adquiridos a terceiros, (...) serão tidas 
como custo fiscal desde que devidamente documentadas e não excedam 
os limites considerados razoáveis pela DGCI.” (sublinhado nosso).

II. Saliente -se que o texto do Plano Oficial de Contabilidade, tal 
como publicado no Diário da República, não refere, uma única vez, 
aquela exigência;

III. Razão pela qual a Douta Sentença recorrida não especifica os 
fundamentos de direito que justificam a decisão, já que a norma que 
a Douta Sentença recorrida pretendia encontrar no Plano Oficial de 
Contabilidade, na verdade não existe, nem nunca existiu;

IV. Face à inexistência de especificação dos fundamentos de direito 
que, alegadamente, justificam a decisão, a Douta Sentença recorrida é 
nula, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 668.º do CPC;

V. Inexistindo, na lei do POC, qualquer norma jurídica que disponha 
que as ofertas “serão tidas como custo fiscal desde que devidamente 
documentadas e não excedam os limites considerados razoáveis pela 
DGCI.”,

2. A Omissão de Pronúncia quanto à Inconstitucionalidade por Vio-
lação do Princípio da Legalidade e a indicação das Normas Jurídicas 
que deveriam ter sido aplicadas

VI. A Circular n.º 19/89, ao limitar a norma de incidência negativa 
prevista na alínea f) in fine, do n.º 3, do art. 3º do Código do IVA, é 
inconstitucional por violação do disposto nos art. 165.º, n.º 1, alínea i) 
e no art. 103.º, n.º 2, da CRP, ferindo o princípio da separação dos 
poderes;

VII. A Administração Fiscal usurpou as funções do legislador;
VIII. Tal inconstitucionalidade não deixaria de verificar -se mesmo 

que a disposição referida na Conclusão I. existisse;
IX. Isto porque “a lei do POC” foi aprovada e posta em vigor sem 

precedência de lei autorizativa;
X. E porque se trata de matéria de reserva relativa da Assembleia 

da República, que apenas pode ser objecto de delegação directa, i.e., 
em Decreto -Lei directamente autorizado;

XI. Não poderia o Governo usar tal autorização para, por sua vez, 
deferir em Decreto -Lei a fixação de tais critérios à Administração 
Fiscal;

XII. Mais, a Circular n.º 19/89 é também ilegal por violação do 
disposto no art. 8.º, n.º 1 da LGT;

XIII. Questão que a ora Recorrente suscitou e sobre a qual a Douta 
Sentença recorrida não se pronuncia;

XIV. Razão pela qual, face a esta omissão de pronúncia a Douta 
Sentença recorrida é nula, nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea d) 
do CPC;

XV. Mas mais, deveria ter aplicado ao caso concreto dos autos as 
normas contidas nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 todos 
da CRP, bem como no art. 8.º, n.º 2 da LGT,

XVI. Ao invés, de pura e simplesmente, violar o disposto nestas 
normas e no art. 112.º, n.º 6 da CRP;

3. A Oposição entre os Fundamentos da Sentença Recorrida e a 
respectiva Decisão e a incorrecta aplicação do Princípio da Igualdade

XVII. Entende, e bem, a Sentença recorrida que “a Administração 
Fiscal não põe em causa a conformidade das ofertas efectuadas pela 
impugnante com os usos comerciais nem que, consideradas individu-
almente, tais ofertas sejam de pequeno valor;

XVIII. Questão que nunca foi controvertida desde o início dos autos 
e que corresponde exactamente aos únicos requisitos constantes do 
art. 3.º, n.º 3, alínea f) in fine.

XIX. Mais refere, em continuação da citação anterior, a Sentença 
recorrida: “A não aplicação, por parte da Administração Fiscal da 
exclusão constante da parte final da alínea f) do nº 3 do art. 3º do CIVA 
assenta, sim, na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 5 %o do 
volume de negócios do ano anterior, fixado administrativamente pela 
Circular nº 19/89 de 18 -12.”

XX. No entanto, veio a Sentença recorrida julgar a impugnação 
judicial improcedente.

XXI. Salvo o devido respeito, existe aqui oposição entre os funda-
mentos e a decisão nesta parte da Sentença recorrida,

XXII. Pois a manutenção da liquidação impugnada é incompatível 
com a verificação de todos os critérios legais.

XXIII. A Sentença recorrida não pode afirmar simultaneamente que 
os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in fine, do Código do IVA es-
tão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração Fiscal 
também está correcta.
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XXIV. Pelo que outra decisão não poderia ser tomada que não o 
reconhecimento da razão que assiste à ora Recorrente, bem como a 
legalidade da sua conduta;

XXV. Razão pela qual os fundamentos de direito aduzidos na Douta 
Sentença recorrida contrariam a decisão da mesma,

XXVI. E, nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC, a Douta 
Sentença recorrida é nula;

XXVII. A formulação legal usada pelo Código do IVA – “usos comer-
ciais” pretendia deliberadamente consagrar o princípio da igualdade ao 
permitir que sectores de actividade diferentes, em virtude dessa mesma 
medida de diferença, fossem tratados de modo diferente;

XXVIII. A Administração Fiscal, através da definição de um valor 
unitário para as ofertas e de um limite em função do volume de negócios, 
desvirtuou a técnica jurídica adoptada pelo legislador, e, em consequên-
cia desse facto, passou a tratar de forma igual sectores económicos 
diferentes, violando, deste modo, o princípio da igualdade;

XXIX. Razão pela qual, a Douta Sentença recorrida aplica incorrec-
tamente o princípio da igualdade previsto no art. 13.º da CRP;

4. A Omissão de Pronúncia quanto ao Reenvio Prejudicial e a In-
correcta interpretação da alínea 6 do art. 5.º da Directiva 77/388/CEE 
de 17 de Maio de 1977

XXX. Estabelece -se no n.º 6 do art. 5.º da Directiva do Conselho 
n.º 77/388/CEE, de 17 de Maio de 1977: “É equiparada a entrega 
efectuada a título oneroso (...) a disposição de bens a título gratuito 
(...), sempre que, relativamente a esses bens ou aos elementos que os 
compõem, tenha havido dedução total ou parcial do imposto sobre o 
valor acrescentado. Todavia, não será assim considerada a afectação a 
ofertas de pequeno valor e a amostras para os fins da própria empresa”.

XXXI. Pelo que, as “normas” contidas na Circular n.º 19/89, de 18 
de Dezembro, são incompatíveis com a citada disposição comunitária.

XXXII. Nestes termos, a ora Recorrente expressamente requereu 
ao Tribunal a quo que procedesse ao reenvio, a título prejudicial, das 
questões relativas a esta incompatibilidade e à respectiva interpretação 
do Direito Comunitário.

XXXIII. Questões sobre as quais a Douta Sentença recorrida não 
se pronuncia;

XXXIV. Razão pela qual, face a esta omissão de pronúncia a Douta 
Sentença recorrida é nula, nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea d) 
do CPC;

XXXV. Mas mais, deveria ter concluído que a correcta transposição 
e interpretação da expressão “ofertas de pequeno valor (...), para os 
fins da própria empresa”, constante da alínea 6 do art. 5.º da Directiva 
77/388/CEE de 17 de Maio de 1977, não é compatível com a limitação 
constante da Circular n.º 19/89;

Pela revogação da Sentença Recorrida
XXXVI. A Recorrente não estava e não está obrigada a liquidar e 

pagar IVA sobre as ofertas de pequeno valor económico praticadas aos 
respectivos clientes em conformidade com a Circular 19/89, de 18 de 
Dezembro, uma vez que o preço daquelas está em conformidade com 
os usos comerciais, logo, de acordo com a lei vigente;

XXXVII. Questões que a Administração Fiscal aceita, que não consti-
tui fundamento das liquidações impugnadas e que o Acórdão proferido 
pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de Maio de 

2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença 
remete dá como assente.

XXXVIII. A Recorrente está tão -somente obrigada ao cumprimento 
da lei.

XXXIX. O Código do IVA, no seu art. 3º, n.º 3, alínea f) in fine, dispõe 
que se encontram excluídas do regime daquela alínea as amostras e as 
ofertas de pequeno valor, em conformidade com os usos comerciais.

XL. Insista -se, o preço das ofertas da Recorrente aos respectivos 
clientes está em conformidade plena com os usos comerciais aplicáveis 
ao sector de actividade daquela;

XLI. O que, repete -se, a Administração Fiscal aceita, não constitui 
fundamento das liquidações impugnadas e o Acórdão proferido pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de Maio de 2004, 
no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete 
dá como assente.

XLII. A incidência do imposto tem de ser regulada por lei ou por 
decreto -lei autorizado.

XLIII. A Circular n.º 19/89, de 18 de Dezembro, ao fixar valores e 
critérios acima dos quais, se verifica a incidência de imposto, está, na 
medida em que é aplicada com eficácia externa, aquando de liquidações 
correctivas de imposto a quem não aja de acordo com a mesma, em 
desconformidade com a Lei.

XLIV. A ora Recorrente, estando tão somente adstrita ao cumpri-
mento da lei, não se pode conformar com critérios administrativos de 
orientação genérica para os serviços, com eficácia meramente interna 
para estes, que, para mais, a afectam grandemente no desenvolvimento 
da sua actividade comercial.

XLV. Mesmo que se venha a entender que o valor fixado para cada 
uma das unidades dos bens objecto de oferta, seja aquele que espelha 
os usos comerciais, o que, apenas por esforçada cautela e imperativo 
de raciocínio se admite, sempre se deverá considerar que o limite de 
5 %o do volume de negócios, com referência ao exercício anterior é 
uma excessiva interpretação, sem qualquer espelho, nem sequer no 
mais imaginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na 
legislação comunitária.

XLVI. Acresce que, nenhuma outra jurisdição europeia consagra tal 
limite, pelo que, ao aceitar -se o mesmo, além do Estado português estar 
a afrontar claramente o disposto na VI Directiva Comunitária, estar-
-se -ão a sujeitar as empresas Portuguesas a um regime jurídico -fiscal 
desvantajoso face a outros agentes localizados noutras jurisdições 
europeias.

XLVII. A Circular 19/89, de 18 de Dezembro é ilegal, pela regulação 
ilegítima que faz da incidência do imposto, pela abusiva transposição 
de Directiva Comunitária e pela respectiva imposição com eficácia 
externa vinculativa aos contribuintes;

XLVIII. Mas também inconstitucional, do ponto de vista formal, por 
violação do princípio da legalidade, previsto nos artigos 165.º, n.º 1, 
alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP e, também, no art. 8.º, n.º 1 da LGT;

XLIX. E, do ponto de vista material, por violação do princípio da 
igualdade, previsto no art. 13.º da CRP;

L. Deverá pois, concluir -se pela revogação da Douta Sentença re-
corrida,

LI. E pela anulação da liquidação impugnada;
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LII. Porquanto, a Sentença recorrida, para além dos vícios supra 
descritos, viola ostensivamente o disposto nos artigos 165.º, n.º 1, 
alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP, no art. 8.º, n.º 1 da LGT e o princípio 
da igualdade, previsto no art. 13.º da CRP; e,

LIII. Pretende aplicar norma inexistente alegadamente constante 
da “lei do POC’;

LIV. A correcta interpretação e aplicação das citadas normas obriga 
a negar que uma circular estabeleça a incidência de um imposto,

LV. E, como tal, que constitua o único fundamente de uma liquida-
ção.

Nestes termos e nos mais de Direito, sempre com o mui Douto su-
primento de Vossas Excelências, Senhores Juízes Conselheiros, deve 
o presente recurso ser julgado procedente por provado, com todas as 
legais consequências, designadamente:

a) Revogando a Douta Sentença recorrida;
b) Procedendo ao reenvio, a título prejudicial, ao Tribunal de Justiça 

das Comunidades Europeias da questão sobre a correcta interpretação 
da Sexta Directiva do Conselho e da desconformidade da Circular 
19/89 com a mesma;

c) Declarando a ilegalidade da liquidação impugnada;
d) Decidindo a indemnização da ora Recorrente, pela Administração 

Fiscal, de todos os prejuízos sofridos por aquela, nomeadamente os re-
sultantes da prestação indevida e em excesso resultante de tal liquidação, 
nos termos do disposto no art. 43.º da LGT e no art. 61.º do CPPT; e,

e) Concluindo pela revogação da Circular n.º 19/89, de 18 de Dezem-
bro, nos termos do art. 79.º da LGT por estar em clara violação da Lei, 
se não na sua totalidade, hipótese que por mera precaução se admite, 
pelo menos na parte respeitante a que “o valor anual de tais ofertas 
não poderá exceder 5/1000 do volume de negócios do ano anterior da 
“empresa ofertante’.

Assim decidindo farão Vossas Excelências, Venerandos, Juízes Con-
selheiros, JUSTIÇA!

Não foram apresentadas contra -alegações.
A Meritíssima Juíza que proferiu a sentença recorrida sustentou a 

posição assumida.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
As questões suscitadas no presente recurso são essencialmente as 

seguintes:
1. Nulidade da sentença recorrida por:
Falta de especificação dos fundamentos e facto e de direito (artº 668º, 

nº l, al. b) do CPC);
Omissão de pronúncia quanto à inconstitucionalidade por violação 

do princípio da legalidade tributária;
Oposição entre os fundamentos da sentença recorrida e a respectiva 

decisão;
Omissão de pronúncia quanto ao reenvio prejudicial e incorrecta 

interpretação da alínea 6 do art. 5.º da Directiva 77/388/CEE de 17 
de Maio de 1977.

2. Violação, por aplicação incorrecta, do princípio da igualdade 
previsto no art. 13.º da CRP;

3. Reenvio prejudicial, ao Tribunal de Justiça das Comunidades Eu-
ropeias da questão sobre a correcta interpretação da Sexta Directiva do 
Conselho e da desconformidade da Circular 19/89 com a mesma.

4. Fundamentação
Da nulidade da sentença:
Vamos em primeiro lugar pronunciar -nos sobre a arguida nulidade da 

sentença recorrida, questão que logicamente precede o conhecimento 
do mérito da decisão e que, a proceder, obsta ao conhecimento das 
demais questões suscitadas.

Nas conclusões das suas alegações de recurso alega a recorrente 
que a sentença recorrida padece de nulidade por omissão de pronúncia 
relativamente a questões de direito suscitadas na petição inicial que 
deveriam ter sido obrigatoriamente apreciadas.

4.1 Concretamente começa por alegar nulidade por falta de espe-
cificação dos fundamentos e facto e de direito (artº 668º, n.º 1, al. b) 
do CPC), nomeadamente porque «não especifica os fundamentos de 
direito que justificam a decisão, já que a norma que a Douta Sentença 
recorrida pretendia encontrar no Plano Oficial de Contabilidade, na 
verdade não existe, nem nunca existiu».

Afigura -se -nos que carece de razão.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário constituem causas de nulidade da sentença a falta 
de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de facto 
e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, 
a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer.

Como se refere no Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, 4ª edição, pag. 564, «a funda-
mentação de direito em regra, será feita por indicação da norma ou 
normas legais em que se baseia, mas poderá também ser constituída 
por mera indicação dos princípios jurídicos ou doutrina jurídica em 
que se baseia (....).

Ora como decorre de fls. 312 e segs., a decisão recorrida mostra -se 
devidamente fundamentada, com indicação das normas e princípios 
jurídicos em que assenta, sendo certo que, como se sublinha no des-
pacho de sustentação, e se constata da própria sentença  - maxime 
de fls. 318  - a referência ao POC é feita por remissão aos princípios 
jurídicos ali consagrados e relativos à contabilidade organizada, e 
não a determinada norma em concreto.

Improcede, pois, a arguida nulidade.
4.2 A segunda questão suscitada é a de omissão de pronúncia quanto 

à inconstitucionalidade por violação do princípio da legalidade tri-
butária.

Alega a recorrente que a circular n.º 19/89, ao limitar a norma de 
incidência negativa prevista na alínea f) in fine, do n.º 3, do art. 3º 
do Código do IVA, é inconstitucional por violação do disposto nos 
art. 165.º, n.º 1, alínea i) e no art. 103.º, nº 2, da CRP, ferindo o prin-
cípio da separação dos poderes sendo também ilegal por violação 
do disposto no art. 8.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária (princípio da 
legalidade tributária), questões essas que suscitou e sobre as quais a 
sentença não se pronunciou.

Esta argumentação não deve também proceder.
Com efeito, refere -se expressamente na decisão sindicada, a fls. 319, 

adoptando a argumentação e fundamentação do Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul de 25.05.2004, recurso 1330/03, que «como 
a lei confere à Administração Fiscal a margem para fixar um critério 
segundo parâmetros de razoabilidade, não colhe a afirmação da im-
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pugnante de que a Circular além de ser ilegal por falta de habilitação 
legal para interpretar extensivamente normas de incidência tributária, 
é ilegal, por violar o princípio da igualdade ao pretender tratar da 
mesma forma situações objectivamente desiguais, tais como os usos 
comerciais (....)É que o critério legal de oferta de pequeno valor é pre-
enchido pela AT dentro do limites que a lei lhe confere (razoabilidade) 
e é objectivo ao fazer variar a matéria tributável em função do volume 
de negócios (5/1000).

Não se verifica, pois, a arguida nulidade.
4.3 Ainda relacionada com esta questão surge a argumentação da 

recorrente no sentido de que a sentença recorrida aplica incorrectamente 
o princípio da igualdade previsto no artº 13.º da CRP.

Isto porque a formulação legal usada pelo Código do IVA  -”usos 
comerciais pretendia deliberadamente consagrar o princípio da igual-
dade ao permitir que sectores de actividade diferentes, em virtude dessa 
mesma medida de diferença, fossem tratados de modo diferente.

E que a Administração Fiscal, sancionada pela sentença recorrida, 
através da definição de um valor unitário para as ofertas e de um limite 
em função do volume de negócios, desvirtuou a técnica jurídica adop-
tada pelo legislador, e, em consequência desse facto, passou a tratar 
de forma igual sectores económicos diferentes, violando, deste modo, 
o princípio da igualdade.

Esta argumentação também não pode colher.
Com efeito como é entendimento jurisprudencial do Tribunal Cons-

titucional (Acórdão. 319/2000 de 18.10.2000 e 335/94 de 30.08.1994, 
ambos publicados no site do Tribunal Constitucional) a observância do 
princípio da igualdade implica «que se dê tratamento igual a situações 
de facto essencialmente iguais e tratamento desigual para as situações 
de facto desiguais» mas «não impede que, tendo em conta a liberdade de 
conformação do legislador, se possam (se devam) estabelecer diferen-
ciações de tratamento, “razoável, racional e objectivamente fundadas”.

Ora no caso, como se salienta na decisão recorrida, o critério legal de 
oferta de pequeno valor é preenchido pela Administração Fiscal dentro 
dos limites que a lei lhe confere (razoabilidade) e é objectivo ao fazer 
variar a matéria tributável em função do volume de negócios (5/1000) 
apurado com referência ao ano anterior e a partir dos elementos de 
contabilidade do sujeito passivo.

Sendo certo que de acordo com o ordenamento constitucional o 
princípio da tributação do rendimento real deverá ser concretizado de 
acordo com a própria capacidade contributiva.

Não merece, pois, nesta parte, censura a decisão recorrida.
4.4 Invoca ainda a recorrente omissão de pronúncia quanto ao reenvio 

prejudicial.
Também por aqui não deverá proceder o recurso.
Com efeito o artº 234º do Tratado CE apenas impõe a obrigação de 

reenviar ao TJCE as questões de interpretação de direito comunitário, 
aos tribunais nacionais, cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso 
judicial de direito interno.

Mas não impõe essa obrigação aos tribunais de primeira instância.
E mesmo em casos em que dada a natureza do processo ou o valor 

da causa não há recurso ordinário, as jurisdições inferiores não estão 
sujeitas à obrigação de reenvio (1)

De qualquer modo, sublinha -se no despacho de sustentação (fls. 417), 
o tribunal entendeu que se justificava a dispensa de reenvio pela evi-

dência da solução e porque «a questão foi amplamente tratada na juris-
prudência dos tribunais superiores daquela jurisdição»

Embora esta seja asserção seja discutível, pelas razões acima adian-
tadas, e também pelas razões abaixo enunciadas em 4.6 – não se encon-
trou jurisprudência clara sobre a matéria  - o certo é que o Tribunal de 
primeira instância não estava sujeito à obrigação de reenvio, pelo que 
não se verifica a arguida nulidade.

4.5 Como último argumento, no que respeita à nulidade da decisão 
recorrida alega -se oposição entre os fundamentos da sentença e a res-
pectiva decisão.

Para tanto alega a recorrente que a manutenção da liquidação im-
pugnada é incompatível com a verificação de todos os critérios legais 
definidos no art. 3.º, n.º 3, alínea f), in fine, do Código do IVA.

Em seu entender a sentença recorrida não pode afirmar simultanea-
mente que os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in fine, do Código do 
IVA estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração 
Fiscal também está correcta, concluindo que há nesta parte uma insanável 
oposição entre os fundamentos e a decisão.

Não se nos afigura que esta argumentação possa obter vencimento.
Em primeiro lugar porque na sentença não se diz expressamente 

que «os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in fine, do Código do IVA 
estão cumpridos».

O que ali se diz é que a não aplicação, por parte da Administração 
Fiscal, da exclusão constante da parte final da alínea f) do nº 3 do 
artigo 3º do CIVA assenta, antes, na verificação de ter sido ultrapassado 
o limite de 5 %o do volume de negócios do ano anterior, fixado admi-
nistrativamente pela Circular nº 19/89, de 18 -12

Depois porque na sentença se acrescenta que a referida Circular foi 
emitida pela Administração Fiscal com o intuito de determinar o que 
sejam ofertas de pequeno valor, sendo que critério legal de oferta de 
pequeno valor contido naquela circular, é preenchido pela Administra-
ção Fiscal dentro dos parâmetros legais da razoabilidade, e é objectivo 
por fazer variar a matéria tributável em função do volume de negócios 
(5 %o).

Não há assim qualquer contradição, pois que o tribunal parte do 
entendimento que a lei confere à Administração Fiscal a margem para 
fixar um critério segundo parâmetros de razoabilidade.

Poderá discordar -se deste entendimento, mas não se lhe poderá im-
putar insanável oposição entre os fundamentos e a decisão.

4.6 Do reenvio prejudicial ao TJCE
Finalmente alega -se no presente recurso que a Circular 19/89, de 18 

de Dezembro é ilegal, pela regulação ilegítima que faz da incidência do 
imposto, pela abusiva transposição de Directiva Comunitária e pela res-
pectiva imposição com eficácia externa vinculativa aos contribuintes.

E que o limite de 5/1000 do volume de negócios, com referência ao 
exercício anterior é uma excessiva interpretação, sem qualquer espelho, 
nem sequer no mais imaginativo esforço de interpretação, no Código 
do IVA e na legislação comunitária.

Sendo que nenhuma outra jurisdição europeia consagra tal limite, pelo 
que, ao aceitar -se o mesmo, além do Estado português estar a afrontar 
claramente o disposto na VI’ Directiva Comunitária, estar -se -ão a sujeitar 
as empresas Portuguesas a um regime jurídico -fiscal desvantajoso face 
a outros agentes localizados noutras jurisdições europeias.
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Subsequentemente pede -se o reenvio, a título prejudicial, ao Tribu-
nal de Justiça das Comunidades Europeias da questão sobre a correcta 
interpretação da Sexta Directiva do Conselho e da desconformidade da 
Circular 19/89 com a mesma.

Suscita -se assim uma questão de interpretação de normas comunitá-
rias, mais concretamente da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, 
de 17 de Maio de 1977, em termos que se nos afiguram justificarem o 
reenvio prejudicial junto do TJCE.

Com efeito o artº 234º do Tratado CE impõe aos tribunais supremos 
dos Estados -membros que recorram ao TJCE sempre que se ponha 
uma questão de interpretação ou de apreciação de validade de actos 
emanados das instituições comunitárias, cuja resolução seja necessária 
ao julgamento da causa.

Nos termos do artº 249º do Tratado CE são actos emanados das insti-
tuições comunitárias os regulamentos, directivas e decisões, bem como 
outros actos que possam produzir um efeito de direito.

E o Tribunal de Justiça apenas admitiu três excepções à obrigação 
de reenvio (2):

 - Falta de pertinência da questão suscitada no processo;
 - Existência de interpretação já anteriormente fornecida pelo TJCE;
– Total clareza da norma em causa (teoria do acto claro);
Ora a questão referida é pertinente já que a respectiva decisão com-

porta aplicação do direito comunitário, estando em causa a interpretação 
da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, 
mormente dos seus artigos 2º, nº 1 e 5º, nº 6 (3), e a conformidade da 
Circular 19/89 com a mesma.

Não existe, por outro lado, interpretação anteriormente fornecida 
pelo TJCE sobre a questão.

Na jurisprudência comunitária apenas se encontrou o Acórdão do 
Tribunal de Justiça de 27.07.1999, proferido no processo C - 48/97, que 
tinha por objecto um sistema de promoção das vendas mediante bens 
entregues em troca de selos, e os conceitos de entrega a título oneroso e 
de descontos e abatimentos de preços no âmbito da Sexta Directiva, mas 
não abordava a questão da existência de um limite global sobre o volume 
de negócios para definição do conceito de ofertas de pequeno valor.

Não se verifica, por outro lado, total clareza das normas em causa, 
nem se pode concluir que a aplicação directa do direito comunitário se 
impõe com tal evidência que não deixa lugar a qualquer dúvida razoável.

Em face do exposto somos de parecer que deve ser deferido o pedido 
de reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça para esclarecimento da 
questão suscitada no presente recurso, e que entendemos ser a seguinte:

A circular 19/89 de 18 de Dezembro da Administração Fiscal Portu-
guesa, ao fixar valores e critérios acima dos quais se verifica a incidência 
de IVA, nomeadamente ao determinar o conceito de ofertas de pequeno 
valor como sendo aquelas que não ultrapassem unitariamente o valor 
de 14,96 6 e globalmente o valor de 5 %o do volume de negócios, é 
incompatível com a Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de 
Maio de 1977, designadamente como o seu artigo e 5º, nº 6?

a) Nomeadamente porque sujeita as empresas portuguesas a um 
regime jurídico -fiscal desvantajoso face a outros agentes localizados 
noutras jurisdições europeias?

b) Contrariando um dos objectivos pretendidos pela directiva ou 
seja «estabelecer uma lista comum de isenções, a fim de que os recur-

sos próprios sejam cobrados de forma uniforme em todos os estados 
membros»?

As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronun-
ciando a Recorrente.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1. A impugnante faz parte do grupo empresarial Trois Suisses In-

ternational e exerce a actividade de “Vendas por Correspondência” de 
artigos para o lar, estando enquadrada no regime normal de periodicidade 
mensal, praticando operações tributadas à taxa normal.

2. No âmbito da sua actividade e para promover as vendas, a impug-
nante procedeu a aquisições intracomunitárias de produtos destinados 
a oferecer aos diversos clientes como brindes, sendo que deduzia o IVA 
correspondente a essas aquisições, mas não o liquidava aquando da sua 
transmissão aos beneficiários desses brindes.

3. Foi sujeita a acções inspectivas aos exercícios de 1996 a 1999, tendo 
sido efectuadas correcções técnicas, em sede de IVA, por a Adminis-
tração Fiscal entender que, por se tratarem de aquisições destinadas a 
serem oferecidas aos clientes como brindes e o valor global das ofertas 
ultrapassar o valor fixado na Circular 19/89, de 18/12, ou seja, 5 %o do 
volume de negócios do ano anterior, as respectivas transmissões devem 
ser consideradas como transmissões gratuitas sujeitas a IVA nos termos 
do artigo 3º, nº 3, alínea f) do CIVA.

4. A fim de evitar procedimento idêntico por parte da Administração 
Fiscal para os exercícios seguintes, a impugnante passou a autoliquidar 
IVA no valor das ofertas que ultrapassa o valor global de 5 %o do volume 
de negócios do ano anterior, que, no mês de Setembro de 2003, em causa 
nos presentes autos, computou no montante de € 26.321,35.

5. A Circular 19/89, de 18/12, foi emitida pela Administração Fiscal 
para determinar o que sejam ofertas de pequeno valor, constando da 
mesma que se considerará como tal o valor que não ultrapasse unitaria-
mente o montante de 3.000$00 (IVA excluído), considerando -se ainda, 
no que ao caso importa, que o valor de tais ofertas não poderá exceder 
5 %o do volume de negócios, com referência ao ano anterior.

6 A impugnante deduziu reclamação graciosa relativamente a esta 
autoliquidação, a qual foi objecto de despacho de indeferimento ex-
presso, em 22/9/2004,

7. A impugnação foi deduzida em 29/6/2004.
3 – A primeira questão colocada pela Recorrente é a da nulidade da 

sentença por «completa ausência de fundamento de direito e respectivo 
erro na determinação das normas aplicáveis».

Esta afirmação contém contradição nos seus próprios termos, pois se 
a sentença tiver errado na determinação das normas é porque algumas 
invocou e, por isso, não se pode falar de ausência absoluta de funda-
mentação de direito.

De qualquer forma, a nulidade por falta de especificação dos fun-
damentos de facto e de direito da decisão, prevista no art. 125.º, n.º 1, 
do CPPT [que reproduz a fórmula da alínea b) do n.º 1 do art. 668.º do 
CPC] ocorre quando na decisão não se especifiquem os fundamentos 
de facto e de direito que justificam a decisão.

Como vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, com apoio no próprio texto desta disposição, só se verifica tal 
nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamentação. (4)
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No caso em apreço, a sentença contém fundamentação jurídica, inclu-
sivamente referência expressa de vários preceitos legais, pelo que não 
pode falar -se em nulidade por falta de fundamentação de direito.

Improcede, assim, a respectiva arguição.
4 – A segunda questão colocada pela Recorrente é a de omissão de 

pronúncia sobre a inconstitucionalidade por violação do princípio da 
legalidade e a indicação das normas jurídicas que deveriam ter sido 
aplicadas.

A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando 
o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões sobre as quais deveria 
ter -se pronunciado [art. 125.º, n.º 1, do CPPT].

Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tri-
bunal, previstos no artigo 660.º, n.º 1, do CPC, em que se estabelece 
que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão 
esteja prejudicada pela solução dada a outras.

No caso em apreço, como bem nota o Excelentíssimo Procurador-
-Geral Adjunto, a questão da violação do princípio da legalidade pela 
Circular n.º 19/89 é apreciada na transcrição que se faz na sentença re-
corrida do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 25 -5 -2004, 
processo n.º 1330/03, em que, depois de outras considerações, se conclui 
expressamente que «não colhe a afirmação da impugnante de que a 
Circular além de ser ilegal por falta de habilitação legal para interpretar 
extensivamente normas de incidência tributária» (fls. 319)

Assim, na sentença recorrida, através da remissão que se faz para 
este acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, tomou -se posição 
sobre a referida questão da compatibilidade da referida Circular com o 
princípio da legalidade tributária, entendendo -se que ela não interpreta 
extensivamente normas de incidência tributária.

É certo que se trata de uma abordagem da questão distinta da que 
é proposta pela Recorrente, e não apreciando a questão sob todas as 
perspectivas possíveis, mas, tendo -se tomado posição sobre a questão, 
bem ou mal, não há nulidade por omissão de pronúncia.

5 – A Recorrente imputa à sentença recorrida outra nulidade por 
omissão de pronúncia quanto às questões do reenvio prejudicial e incor-
recta transposição da alínea 6 do art. 5.º da Directiva n.º 77/388/CEE, 
de 17 -5 -77.

Nas alegações que apresentou na 1.ª instância, a Recorrente suscitou a 
questão da incompatibilidade entre a 6.ª directiva comunitária e o limite 
a 5 %o do volume de negócios imposto na Circular n.º 19/89 (conclusões 
IX e X dessas alegações, a fls. 303 -304).

No acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que se transcreve 
na sentença recorrida aborda -se tal questão da compatibilidade com o 
direito comunitário, entendendo -se que «como a lei confere à AF a 
margem para fixar um critério segundo parâmetros de razoabilidade, 
não colhe a afirmação da impugnante de a Circular (...) (é) ilegal pela 
abusiva desvirtuação de norma comunitária e respectiva transposição 
legal».

Assim, não há omissão de pronúncia sobre tal questão.
Por outro lado, adoptando -se este entendimento no sentido da compa-

tibilidade da Circular referida com o direito comunitário, e não se ma-
nifestando dúvidas sobre ela, ficou naturalmente prejudicada a questão 
do reenvio, que só se colocaria em caso de dúvida sobre a interpretação 
do direito comunitário.

Assim, atento o preceituado na parte final do art. 660.º, n.º 1, do CPC, 
decidida a questão da compatibilidade não havia dever de pronúncia 
quanto à questão da necessidade de reenvio prejudicial.

6 – A Recorrente imputa à sentença recorrida nulidade por oposição 
entre os fundamentos e a decisão, que se consubstanciará em a sentença 
afirmar que os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in fine, do C.I.V.A. 
estão cumpridos e que a limitação efectuado na referida Circular 19/89 
também está correcta.

A nulidade de sentença por contradição entre os fundamentos e a 
decisão ocorre quando há um vício lógico na sentença, por, em face dos 
fundamentos invocados a decisão dever ser oposta à que foi adoptada.

Como a própria designação de tal nulidade deixa perceber, o que está 
em causa é apenas a contradição entre fundamentos a decisão, e não a 
contradição entre fundamentos de uma mesma decisão, por um lado, 
ou a contradição entre duas decisões, por outro.

No caso em apreço, o que a Recorrente invoca é uma contradição 
entre fundamentos da decisão, que não está prevista na lei como ge-
radora de nulidade.

Por isso, não ocorre a invocada nulidade.
7 – A Recorrente suscita a questões de inconstitucionalidade e de 

compatibilidade da referida Circular 19/89 com o direito comunitário.
A questão da constitucionalidade da Circular é prévia em relação à 

questão da compatibilidade com o direito comunitário, pois se se en-
tender que ela não é um acto normativo válido não se colocarão esses 
problemas de compatibilidade.

Assim, abordar -se -á, de seguida, a questão da inconstitucionali-
dade.

8 – A Circular n.º 19/89 da DGCI (5), na parte que interessa para a 
apreciação do presente recurso jurisdicional, estabelece o seguinte:

Conceito de “pequeno valor” e de limite máximo a considerar
3. Para a conceituação do “pequeno valor” a aplicar às ofertas, 

que não às amostras, considerar -se -á tal valor como não podendo 
ultrapassar unitariamente o montante de 3.000$00 (IVA excluído), 
considerando -se ainda, em termos globais, que o valor anual de tais 
ofertas não poderá exceder 5 %o (cinco por mil) do volume de negó-
cios, com referência ao ano anterior, sem qualquer limite em termos 
de valores absolutos. No caso de início de actividade, a permilagem 
referida aplicar -se -á aos valores esperados, sem prejuízo de rectificação 
a efectuar na última declaração periódica a apresentar no ano de início, 
se os valores definitivos forem inferiores aos valores esperados.

No caso em apreço, o que está em causa é a constitucionalidade da 
fixação do valor anual de 5 %o (cinco por mil) do volume de negócios, 
com referência ao ano anterior.

O art. 3.º, n.º 3, e alínea f), do C.I.V.A. estabelece o seguinte:
3  - Consideram -se ainda transmissões de bens, nos termos do n.º 1 

deste artigo:
f) Ressalvado o disposto no artigo 25.º, a afectação permanente de 

bens da empresa, a uso próprio do seu titular, do pessoal, ou em geral 
a fins alheios à mesma, bem como a sua transmissão gratuita, quando, 
relativamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha 
havido dedução total ou parcial do imposto.

Excluem -se do regime estabelecido por esta alínea as amostras e as 
ofertas de pequeno valor, em conformidade com os usos comerciais;
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Esta parte final da alínea f) contém um conceito indeterminado ao 
fazer referência a «ofertas de pequeno valor, em conformidade com os 
usos comerciais».

A referência à conformidade com os usos comerciais aponta no sentido 
de se ter pretendido que o valor das ofertas relevante para preenchimento 
do conceito de «oferta de pequeno valor» fosse determinado não em 
função de um valor objectivo, mas sim tendo em atenção, relativamente 
a cada tipo de actividade comercial, a prática corrente em matéria de 
ofertas.

Por outro lado, não havendo qualquer razão para crer (nem sendo 
alegado nem demonstrado) que em relação a todas as actividades co-
merciais os usos sejam no sentido de não ser excedido o valor de 5 %o 
do volume de negócios do ano anterior não se encontra qualquer suporte 
no texto daquela alínea f) para a fixação de tal limite.

Aliás, como resulta da matéria de facto, a Impugnante repetidamente 
vem excedendo o limite referido, mesmo depois de lhe ser imposto o 
pagamento de IVA na parte excedente, pelo que se indicia que a prática 
comercial no seu ramo de actividade seja no sentido de efectuar ofertas 
em valor superior àquele limite, o que, a ser assim, constituirá um «uso 
comercial» a atender.

Por outro lado, nesta matéria, não há qualquer disposição que permita 
à administração tributária fixar «limites razoáveis», ao contrário do que 
sucede em matéria de IRC, com as taxas de reintegração e amortização 
(art. 30.º, n.º 2, do CIRC) E com repartição de custos para efeitos de 
determinação do lucro tributável imputável a estabelecimento estável 
de sociedades e outras entidades não residentes (art. 50.º, n.º 2, do 
CIRC). (6)

Assim, é de concluir que a referida Circular n.º 19/89, no ponto em 
apreço, é material e organicamente inconstitucional, pois contém uma 
regra de incidência objectiva de IVA que não foi criada por diploma 
emanado da Assembleia da República, em matéria que se insere na 
reserva relativa de competência legislativa da desta (arts. 103.º, n.º 2, 
e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, na redacção vidente, a que correspon-
dem os arts. 106.º, n.º 2, e 168.º, n.º 1, alínea i), respectivamente, nas 
redacções de 1982 e 1989.

Consequentemente, a liquidação de IVA impugnada enferma de vício 
de violação de lei, que justifica a sua anulação (art. 135.º do CPA).

9 – Justificando -se a anulação da liquidação impugnada por vício 
que impede a renovação do acto, fica prejudicado o conhecimento das 
restantes questões colocadas no presente recurso jurisdicional.

10 – A Recorrente formulou na petição de impugnação pedido de 
indemnização «de todos os prejuízos sofridos».

No presente meio processual, apenas é possível condenar no paga-
mento de juros indemnizatórios, no caso de se apurar existência de 
erro imputável aos serviços (art. 43.º, n.º 1, da LGT), considerando -se 
«também haver erro imputável aos serviços no casos em que, apesar 
da liquidação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, 
este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações genéricas da 
administração tributária, devidamente publicadas» (n.º 2 do mesmo 
artigo).

No caso em apreço, o IVA foi autoliquidado, mas a liquidação foi 
efectuada de acordo com a orientação genérica constante da referida 
Circular 19/89, pelo que se está perante uma situação que, por interpre-

tação extensiva (se não mesmo meramente declarativa), se enquadra 
na previsão daquele n.º 2.

Por isso, há lugar ao pagamento de juros desde a data em que ocorreu 
o pagamento indevido até à data em que vier a ser emitida nota de crédito 
respeitante ao imposto em causa.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– julgar procedente a impugnação;
– anular a liquidação impugnada;
– condenar a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios 

contados desde a data do pagamento do imposto que foi objecto da 
liquidação anulada, até à data em que vier a ser emitida nota de crédito.

Custas pela Fazenda Pública, com procuradoria que se fixa em 
15 %.

Lisboa, 21 de Março de 2007. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Vide neste sentido João Mota de Campos e João Luís Mota de Campos, Manual de 
Direito Comunitário, 4.ª edição, pag. 427 -428.

(2) Vide neste sentido João Mota de Campos e João Luís Mota de Campos, Manual de 
Direito Comunitário, 4’ edição, pag. 427 -428.

(3) Dispõe o artigo 2.º, n.º 1, da Sexta Directiva que: «Estão sujeitas ao imposto sobre o 
valor acrescentado: 1. As entregas de bens e as prestações de serviços, efectuadas a título 
oneroso, no território do país, por um sujeito passivo agindo nessa qualidade;...»

E resulta do artigo 5.º, n.º 6, do mesmo diploma que «É equiparada a entrega efectuada a 
título oneroso a afectação, por um sujeito passivo, de bens da própria empresa a seu uso privado 
ou do seu pessoal, ou a disposição de bens a título gratuito, ou, em geral, a sua afectação a 
fins estranhos à empresa, sempre que, relativamente a esses bens ou aos elementos que os 
compõem, tenha havido dedução total ou parcial do imposto sobre o valor acrescentado. 
Todavia, não será assim considerada a afectação a ofertas de pequeno valor e a amostras, 
para os fins da própria empresa.»

(4) Neste sentido, entre muitos, podem ver -se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo:

– de 9 -3 -1989, proferido no recurso n.º 26531, publicado em Apêndice ao Diário da 
República de 14 -11 -94, página 1965;

– de 7 -12 -1989, proferido no recurso n.º 22854, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 30 -12 -94, página 7016;

– de 29 -5 -1991, proferido no recurso n.º 24722, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 15 -9 -95, página 3414;

– de 26 -9 -1991, proferido no recurso n.º 27802, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 29 -9 -95, página 5101;

– de 17 -3 -1994, proferido no recurso n.º 33329, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 20 -12 -96, página 2094;

– de 2 -11 -1994, proferido no recurso n.º 36039, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 18 -4 -97, página 7588;

– de 18 -1 -1996, proferido no recurso n.º 34945, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 31 -8 -98, página 303;

– de 23 -5 -1996, proferido no recurso n.º 39216, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 23 -10 -98, página 3957;

– de 27 -5 -1998, proferido no recurso n.º 37068, publicado em Cadernos de Justiça 
Administrativa n.º 20, página 18;

– de 21 -3 -2000, proferido no recurso n.º 41027;
– de 25 -10 -2000, proferido no recurso n.º 29760;
– de 14 -11 -2000, proferido no recurso n.º 46046;
– de 27 -6 -2001, proferido no recurso n.º 37410.
(5)  Disponível em http://www.dgci.min -financas.pt/NR/rdonlyres/0F22FB57 -1ADD -4D69-

-9DE3 -951458B11A08/0/circular_19_de_18 -12 -1989_direccao_de_servicos_do_iva.pdf.
(6) O Plano Oficial de Contabilidade também não contém qualquer indicação nesse sentido, 

nomeadamente relacionada com os «Artigos para ofertas».
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Acórdão de 21 de Março de 2007.

Assunto:

Recurso hierárquico. Reclamação graciosa. Indeferimento 
tácito.

Sumário:

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, cabe recurso 
hierárquico de decisão de reclamação graciosa, tanto de 
decisão de indeferimento expresso, como de decisão de 
indeferimento tácito.

Processo n.º 1201/06 -30.
Recorrente: José António Garcia Pereira de Lima.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 José António Garcia Pereira de Lima vem interpor recurso do 

despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 7 -7 -2005, 
que, nos presentes autos de impugnação judicial da liquidação de IRS do 
ano de 2001, «rejeita liminarmente a Impugnação, por intempestividade 
da sua apresentação» – cf. fls. 38 e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 46 a 50.

1. A decisão recorrida, desde logo e frontalmente, violou o Princípio 
do Juíz Natural, pois, a quem competia, em primeira linha, a pronúncia 
sobre a deduzida impugnação judicial da liquidação não era ao Mmº 
Juíz que a proferiu, mas sim ao Mmº Juíz do processo a que foi reque-
rida a apensação.

2. Além disso, teria que haver pronúncia prévia sobre a requerida 
apensação, o que não ocorreu ou, pelo menos, o recorrente jamais foi 
notificado de qualquer despacho a tal propósito.

3. A omissão de tal formalidade constitui inequívoca nulidade, com 
indubitável influência no exame e na decisão da causa  - art° 201°, do 
C.P.C., ex vi art° 2°, al. e), do CPPT.

4. A ocorrência das invocadas nulidades gera, naturalmente, a in-
supríve1 nulidade de todos os actos processuais ocorridos posterior-
mente.

5. Para além destas, uma outra nulidade é manifesta, por omissão de 
pronúncia: é que, o recorrente invocou como fundamentos da impug-
nação, entre outros, a inexistência do acto tributário, a prescrição e a 
caducidade, que a decisão recorrida, por completo, ignorou.

6. Ora, o n° 3, do art° 102°, do CPPT, ao não fazer depender de qual-
quer prazo a invocação dos citados fundamentos, desde logo, impedia 
a intempestividade da impugnação.

7. De uma assentada, pois, a decisão recorrida padece da nulidade 
prevista no art° 668°, n° 1, al. d), do CPC, e viola directamente o n° 3, 
do art° 102°, do CPPT.

8. Por outro lado, naquilo que a decisão recorrida “nos oferece”, 
verifica -se, desde logo, a violação da lei, ao não admitir -se a interposição 
de um recurso hierárquico do indeferimento tácito da reclamação gra-

ciosa, o que contraria o disposto no n° 5, do art° 57°, da LGT, conjugado 
com o art° 66°, do CPPT.

9. Ocorre, igualmente, violação da lei, ao considerar intempestiva a 
impugnação judicial interposta em 25/07/2005, do indeferimento tácito 
do recurso hierárquico, o qual se verificou em 18 de Maio, de 2005, 
pois a al. d), do n° 1, do art° 102°, do CPPT, não restringe à reclamação 
graciosa, a possibilidade de impugnar judicialmente.

10. Como corolário do exposto, da violação do princípio da decisão, 
por parte da AT  - art° 56°, da LGT, a decisão recorrida retira conclusões 
lesivas dos direitos do impugnante, ao interpretar as normas legais 
mencionadas erroneamente.

11. Ao ponto de não respeitar os nobres e fundamentais princípios 
consagrados no n° 2, do art° 18°, da CRP, nomeadamente, o princípio 
da necessidade, da proporcionalidade e da proibição excessiva no con-
dicionalismo dos mais elementares direitos individuais.

Termos em que deve o presente recurso obter cabal provimento, 
revogando -se a decisão recorrida, considerando -se a impugnação tem-
pestiva e ordenando -se a apensação da mesma conforme o requerido.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 74.
Na parte Final da petição inicial o Recorrente pediu ao Tribunal “a 

quo” a apensação desta impugnação judicial à “acção de reconhecimento 
de direito sob o nº 279/04 BEBRG, unidade orgânica 1…”

Não obstante a diligência de fls. 37, o Exmº Juiz “a quo”, não conheceu 
dessa questão, nem antes, nem na decisão recorrida.

Ocorre, assim, omissão de pronúncia (art.º 660º nº 2 do CPC), nulidade 
que foi alegada (artº 668º nº 1 d) e 3) na 2ª conclusão das alegações de 
recurso, o qual, para isso tem de proceder.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Liminarmente diremos que não tem razão de ser vir aqui alegar que 

«a pronúncia sobre a deduzida impugnação judicial da liquidação» 
«não era ao Mmº Juíz que a proferiu» «a quem competia» – quando 
o ora recorrente não indica a norma legal (inexistente, de resto) que 
atribua competência para o efeito «ao Mmº Juíz do processo a que foi 
requerida a apensação».

Também não tem sentido vir falar -se aqui em omissão de pronúncia, 
nem quanto a «fundamentos da impugnação, entre outros, a inexistência 
do acto tributário, a prescrição e a caducidade», nem a (des)propósito 
da «apensação desta impugnação judicial à “acção de reconhecimento 
de direito sob o nº 279/04 BEBRG, unidade orgânica 1…”» –, quando é 
certo que pelo Tribunal a quo foi decidido que é intempestiva a petição 
inicial deste processo de impugnação judicial.

Na realidade, as questões da «inexistência do acto tributário, a pres-
crição e a caducidade», e da «apensação desta impugnação judicial» 
só poderiam ter obtido conhecimento, se, no presente processo, em que 
se pretende ver operado o conhecimento de tais aventadas questões, o 
Tribunal recorrido não tivesse, in limine, julgado intempestiva a res-
pectiva petição inicial.

E, então, a questão essencial que aqui se coloca – perante o teor do 
despacho recorrido, e em face das conclusões da alegação, bem como 
da posição do Ministério Público –, é a de saber se deve ser mantido, 
ou não, o despacho de indeferimento liminar, por intempestividade da 



694 695

petição inicial de impugnação, fundado em que não é possível recurso 
hierárquico de decisão silente de reclamação graciosa.

2.1 Em matéria de facto, o despacho recorrido assentou o seguinte.
1. O Impugnante foi notificado da liquidação de IRS n.º 2004 

5000013196, relativa ao ano de 2001, a qual continha como data limite 
de pagamento o dia 19/05/2004;

2. Em 18/08/2004, o Impugnante apresentou Reclamação Graciosa 
contra aquela liquidação da qual não recebeu qualquer resposta até ao 
dia 18/02/2005;

3. No dia 21/03/2005, o Impugnante apresentou Recurso Hierárquico 
com base no indeferimento tácito da Reclamação Graciosa;

4. Em 25/07/2005, foi apresentada a presente Impugnação Judicial.
2.2 No Código de Procedimento e de Processo Tributário, Comentado 

e Anotado, Almedina, 2000, Alfredo José de Sousa, e José da Silva 
Paixão, em notas ao artigo 66.º, dizem, a respeito do recurso hierár-
quico, que «(…) o recurso hierárquico pode ser interposto também de 
actos tributários, em regra a liquidação. Mas esses actos tributários 
podem ser também objecto de reclamação graciosa pela entidade que 
os praticou  - art.º 68.°; cfr. ainda o art.º78.° da LGT. O que significa 
que o sujeito passivo tem ao seu dispor duas vias administrativas para 
obter a revogação total ou parcial (n.° 4), ou a reforma, ratificação ou 
conversão (art.º 79.° da LGT) de acto tributário. (…) Agravando esta 
duplicação, o recurso hierárquico ainda é admitido do indeferimento 
total ou parcial da reclamação graciosa (art.º 76.°, n.° 1). Indeferimento 
da reclamação graciosa que abre a via da impugnação judicial para 
o tribunal tributário de 1.ª instância (artigos 102.°, n.° 2 e 106.°). A 
decisão do recurso hierárquico sobre o indeferimento da reclamação 
graciosa abre a via de recurso contencioso também, em regra, para o 
tribunal tributário de 1.ª instância (arts. 62.°, n.° 1, alínea d), e 62.º -A, 
n.° 1, alínea b), do ETAF). Afigura -se -nos, «de iure constituendo», que 
deveria consagrar -se apenas uma única via de impugnação adminis-
trativa dos actos tributários. A reclamação graciosa, sem possibilidade 
de recurso hierárquico da respectiva decisão, nos casos em que ela é 
condição de impugnação judicial do acto tributário (arts. 131.°, n.° 1, 
132.°, n.° 3, 133.º, n.º 2 e 134.°, n.° 7). (…) As razões do Relatório da 
Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal (Silva Lopes), 
pág. 252, recomendando a eliminação da dupla via de acesso aos tribu-
nais  - impugnação judicial ou recurso hierárquico seguido de recurso 
contencioso  -, embora hajam sido alteradas as competências do STA e 
dos tribunais tributários de 1.ª instância pela criação do Tribunal Central 
Administrativo, mantêm plena actualidade».

Por outro lado, dir -se -á que a falta de decisão administrativa não 
corresponde a um “indefiro”, que estivesse escrito no acto, ou seja, à 
denegação da pretensão formulada, não tem os mesmos efeitos desse 
“indefiro”, mas permite ao requerente presumi -lo, para assim poder 
obter, em sede de impugnação, uma decisão correctiva daquela que 
faltou. Enquanto no deferimento tácito haveria sempre um acto adminis-
trativo com os seus efeitos normais e plenos, já no indeferimento só se 
presume a existência de um acto para efeitos de exercício do respectivo 
meio de impugnação: é uma faculdade dada ao requerente de presumir 
a existência de um indeferimento para, ao menos assim, poder suscitar 
a tomada de decisões administrativas ou contenciosas que supram a 
falta de decisão administrativa primária. Não existindo essa faculdade, 
o requerente não teria outro remédio senão o de continuar a aguardar 

indefinidamente por uma decisão do seu procedimento, não dispondo de 
nenhum meio para reagir à violação pela Administração do “sagrado” 
dever de decisão, que a esta incumbe – cf. Mário Esteves de Oliveira, e 
outros, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, volume 1, 
em anotação ao artigo 109.º.

A decisão do procedimento tributário admite recurso hierárquico, 
quando não for praticado pelo mais elevado superior hierárquico do 
autor daquela. Na falta de disposição em contrário, os recursos hierár-
quicos são facultativos e têm efeito meramente devolutivo (art.º 80.º da 
L.G.T. e 67.º, n.º 1, do C.P.P.T.). Por isso, na falta de disposição especial, 
as decisões dos procedimentos tributários são actos horizontalmente 
definitivos, directamente impugnáveis por via contenciosa. A decisão 
proferida em apreciação do recurso hierárquico, sendo posterior ao 
acto horizontalmente definitivo, carecerá de definitividade, pelo que 
não será, em regra, contenciosamente impugnável. Uma excepção a 
esta regra consagra -se no art.º 76.°, n.º 2, do C.P.P.T., para os recursos 
hierárquicos de decisões de reclamações graciosas, em que, não obstante 
o carácter facultativo do recurso hierárquico, se admite a possibilidade 
de impugnação judicial da decisão do recurso, se não tiver sido já de-
duzida impugnação judicial com o mesmo objecto. No artigo 66.º do 
C.P.P.T., reafirma -se a regra da admissibilidade de recurso hierárquico 
das decisões dos procedimentos tributários, prevendo -se, no entanto, 
que tal regra deve subordinar -se ao princípio do duplo grau de decisão. 
Este princípio está enunciado no art.º 47.°, n.º 1, do C.P.P.T., onde se 
estabelece que a mesma pretensão não pode ser apreciada sucessivamente 
por mais de dois órgãos integrando a mesma administração tributária. 
Não há também possibilidade de interposição de recurso hierárquico 
directo dos actos de liquidação.

Com efeito, o regime de impugnação graciosa destes actos consiste, 
num primeiro plano, numa reclamação graciosa (art.º 68.º do C.P.P.T.), 
só da decisão desta cabendo recurso hierárquico (art.º 76.º, n.º 1, do 
mesmo diploma).

De harmonia com o preceituado no art.º 174.º do C.P.A., o órgão 
competente para conhecer do recurso pode, sem sujeição ao pedido do 
recorrente confirmar ou revogar o acto recorrido e, se a competência 
do autor do acto recorrido não for exclusiva, pode também modificá -lo 
ou substituí -lo, podendo também anular, no todo ou em parte, o proce-
dimento administrativo e determinar a realização de nova instrução ou 
de diligências complementares.

No caso de se tratar de reclamação graciosa, comportando esta e o 
subsequente recurso hierárquico a apreciação da legalidade de actos de li-
quidação, o meio processual adequado para impugnar contenciosamente 
a decisão proferida em recurso é a impugnação judicial [art.º 97.º, n.º 1, 
alínea d), deste Código]. Esta impugnação judicial, no caso de decisão 
expressa de indeferimento do recurso hierárquico pode ser deduzida no 
prazo de 90 dias a contar da notificação [art.º 102.°, n.° l, alínea e), do 
C.P.P.T.]. No caso de indeferimento tácito, pode ser deduzida no prazo de 
90 dias a contar do momento em que o recurso se considera tacitamente 
indeferido [art.º 102.º, n.º l, alínea d), do C.P.P.T.].

Cf. Diogo Leite de Campos, e outros, na Lei Geral Tributária Co-
mentada e Anotada, Setembro 2003, 3.ª edição, em anotação ao ar-
tigo 80.º.

Sob a epígrafe “Recurso hierárquico”, reza o artigo 80.º da Lei Geral 
Tributária que «A decisão do procedimento é susceptível de recurso 
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hierárquico para o mais elevado superior hierárquico do autor do 
acto mas, salvo disposição legal em sentido contrário, este é sempre 
facultativo».

De modo idêntico, dispõe o n.º 1 do artigo 66.º do mesmo Código de 
Procedimento e de Processo Tributário que, «Sem prejuízo do princípio 
do duplo grau de decisão, as decisões dos órgãos da administração 
tributária são susceptíveis de recurso hierárquico».

De maneira semelhante, o artigo 76.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário estabelece, no seu n.º 1, que «Do indeferimento total ou 
parcial da reclamação graciosa cabe recurso hierárquico no prazo previsto 
no artigo 66.º, n.º 2, com os efeitos previstos no artigo 67.º, n.º 1».

Em suma: de tudo o que vem a dizer -se, e, em especial do que se 
retira das disposições legais acabadas de citar, podemos concluir que, 
embora, de lege ferenda, outra solução pudesse ser mais recomendável 
– como disso nos dão nota Alfredo de Sousa, e Silva Paixão – o que é 
certo é que, de lege lata, é admissível recurso hierárquico da decisão de 
indeferimento tácito de reclamação graciosa, e, por sua vez, da decisão 
desse recurso, é admissível impugnação judicial, conquanto possa ser 
deduzida impugnação judicial imediatamente da decisão de indeferi-
mento silente da reclamação graciosa.

2.3 No caso sub judicio, e como logo se vê, o despacho liminar 
recorrido não enfrenta a questão da (in)tempestividade da impugnação 
judicial à luz da formação de eventual indeferimento tácito do recurso 
hierárquico. O despacho recorrido não examina nem refere eventual 
indeferimento (tácito ou expresso) do recurso hierárquico.

O despacho recorrido, para julgar ter caducado o prazo de dedução 
da impugnação judicial, aprecia a questão com referência apenas ao 
momento do indeferimento tácito da interposta reclamação graciosa.

Com efeito, para rejeitar liminarmente a impugnação, «por intem-
pestividade da sua apresentação», defende o Tribunal a quo que «o 
Impugnante devia ter apresentado Impugnação Judicial nos 90 dias 
posteriores à formação do indeferimento tácito da reclamação graciosa 
(nos termos da alínea c)  - do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT), ou seja, 
nos 90 dias posteriores a 18/02/2005. Prazo esse que terminava no dia 
19/05/2005 (quinta -feira). Conforme acima se deu por assente, a Petição 
Inicial que originou a presente Impugnação deu entrada a 25/07/2005, 
quando deveria ter dado entrada até ao dia 19/05/2005. Face ao ex-
posto, verifica -se que a presente Impugnação é intempestiva, uma vez 
que deveria ter sido apresentada até ao dia 19 de Maio de 2005, tendo 
apenas sido apresentada no dia 25 de Julho de 2005.».

Para tanto, o despacho recorrido parte do princípio de que «não é 
possível apresentar Recurso Hierárquico do indeferimento tácito da 
Reclamação Graciosa», porquanto «Refere o n.º 2 do artigo 66.° do 
Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT) que o Recurso 
Hierárquico é apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados após 
a notificação do acto respectivo, ou seja, 30 após a notificação do acto 
expresso de indeferimento da Reclamação Graciosa»; que «Em caso 
de silêncio da Administração, não há notificação do qualquer acto, 
daí que se tenha criado a figura do acto tácito de indeferimento para 
abertura da via judicial e não para nova abertura de via administrativa 
 - ainda que de hierarquia superior»; e que, «Por sua vez, determina o 
n.º 1 do artigo 76.° do CPPT que do indeferimento total ou parcial da 
reclamação graciosa (entenda -se indeferimento expresso), cabe recurso 
hierárquico no prazo previsto no artigo 66.°, n.º 2».

No entanto, e segundo julgamos, nada autoriza a interpretação res-
tritiva que o despacho recorrido faz, sem justificação convincente, do 
disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, no sentido de que cabe recurso hierárquico da decisão da 
reclamação graciosa, não, também, em caso de indeferimento tácito, 
mas apenas em caso de indeferimento expresso.

Na verdade, o despacho recorrido não convence de que a possibilidade 
de recurso hierárquico em caso de indeferimento tácito da reclamação 
graciosa se posiciona para além da mens legis.

E o certo e indubitável é que, do ponto de vista objectivo, a letra da lei 
não veda o recurso hierárquico em caso de indeferimento tácito de recla-
mação graciosa – o que seria absolutamente necessário que fizesse, se, 
hipoteticamente, o “espírito” da lei tivesse sido o de exclusão de aplicação 
da regra geral do artigo 166.º do Código de Procedimento Administrativo, 
de sujeição de todos os actos administrativos ao poder hierárquico.

Razão por que, em nosso modo de ver, labora em erro o despacho re-
corrido a julgar intempestiva a impugnação judicial na base da cogitação 
de que é inadmissível o recurso hierárquico da decisão de indeferimento 
tácito da reclamação graciosa.

Como assim, e em resposta ao thema decidendum, estamos a dizer 
que não pode ser mantido, mas antes que deve revogar -se, o despacho 
de indeferimento liminar, por intempestividade da petição inicial de 
impugnação, fundado em que não é possível recurso hierárquico de 
decisão silente de reclamação graciosa.

E, então, havemos de convir que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, cabe 
recurso hierárquico de decisão de reclamação graciosa, tanto de decisão 
de indeferimento expresso, como de decisão de indeferimento tácito.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se o despacho recorrido, a ser substituído por decisão que 
não seja de indeferimento liminar pelo fundamento agora afastado.

Sem custas.
Lisboa, 21 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Bar-

bosa — António Calhau.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Execução fiscal. Venda. Anulação. Aplicação subsidiária 
dos artigos 886.º -A, n.º 4, e 904.º, alínea a), do Código 
de Processo Civil.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 2.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, as normas do CPC só serão 
subsidiariamente aplicáveis se houver uma lacuna, de 
natureza adjectiva, na regulamentação do CPPT e dos 
diplomas a que se refere o seu artigo 1.º
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 II — O legislador fiscal preceituou integral e imperativamente 
no CPPT o regime da venda no processo de execução 
fiscal, excluindo, ao contrário do que acontece na exe-
cução comum, a audição do credor com garantia sobre 
a modalidade da venda (e consequente notificação da 
decisão do agente de execução) e a necessária aceita-
ção, do dito credor, no caso de negociação particular, 
do comprador ou do preço proposto pelo exequente.

 III — O que se compreende se se atender à natureza e ca-
racterísticas da execução fiscal: uma vez que está em 
causa a cobrança de receitas tributárias que visam “a 
satisfação das necessidades financeiras do Estado e 
de outras entidades públicas” e a promoção da justiça 
social, da igualdade de oportunidades e das necessá-
rias correcções das desigualdades na distribuição da 
riqueza e do rendimento — artigo 5.º, n.º 1, da Lei Geral 
Tributária —, a execução fiscal caracteriza -se pela sua 
celeridade.

 IV — Falecendo o requisito da omissão previsto no artigo 2.º 
do CPPT, as normas do Código de Processo Civil rela-
tivas à notificação da decisão sobre a venda ao credor 
com garantia sobre os bens a vender — artigo 886.º -A, 
n.º 4 — e à audição do credor com garantia real sobre o 
comprador e o preço de venda por negociação particular 
— artigo 904.º, alínea a) — não são subsidiariamente 
aplicáveis ao processo de execução fiscal.

Processo n.º 26/07 -30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorridos: Rui Alexandre de Sousa Peixoto e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Caixa Económica Montepio Geral vem recorrer da sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente o pedido de 
“anulação ou invalidade da venda do imóvel” que deduzira no processo 
de execução fiscal n.º 3506200201006410, instaurado pelo Serviço de 
Finanças da Maia 2, contra Rui Alexandre de Sousa Peixoto.

Fundamentou -se a decisão em que dos artigos 201.º e 909.º, alínea c), 
do Código de Processo Civil, “resulta que a anulação da venda depende 
de ter ocorrido relativamente ao acto de venda ou actos prévios a ela 
respeitantes, qualquer omissão de um acto ou de formalidade legal, 
desde que essa(s) irregularidade(s) possa(m) ter influência na venda”, 
sendo que, no que concerne a este último requisito, “o requerente nada 
alegou (…) e, pour cause, também nada provou”, além de que o exe-
quente não foi o único e exclusivo beneficiário da venda: “Assim, 
mesmo a entender -se que o disposto no artigo 886.º -A do CPC era de 
aplicação subsidiária à execução fiscal (e entendemos que não é), o não 
cumprimento das formalidades legais prescritas em tal normativo legal 
não seriam susceptíveis de conduzir à anulação do imóvel em causa nos 
autos, uma vez que o Requerente nada alegou, nem provou, quanto à 
susceptibilidade de tais irregularidades influenciarem a referida venda 

(cfr. artigo 201.º, n.º 1, do CPC) e, por outro lado, a exequente não é a 
única beneficiária da venda (cfr. artigo 864.º, n.º 10, do CPC)”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
A. - O artigo 886 -A do Cód. Proc. Civil (na redacção anterior à do 

Dec. Lei n° 38/2003, de 8 de Março, ex vi do seu artº 21), que determina 
a notificação do despacho que ordena a venda de um bem penhorado, 
ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com 
garantia sobre os bens a vender, é de aplicação subsidiária à execução 
fiscal.

B. - De igual modo, o despacho a ordenar a venda por meio de ne-
gociação particular e o preço mínimo por que ia ser realizada, deviam 
ser notificados à credora com garantia real, nos termos do disposto no 
artº 904°, al. a) do Cód. Proc. Civil (na sua redacção anterior), também 
de aplicação subsidiária à execução fiscal.

C. - Estas omissões e faltas de notificações constituem nulidades, 
nos termos aplicáveis do disposto no artº 201° do Cód. Proc. Civil, que 
têm, manifesta e necessariamente, relevância e influência na decisão 
do processo, que é a própria execução fiscal.

D. - Tanto mais que, da venda por meio de propostas em carta fechada 
não foi efectuada a devida publicidade, em conformidade com o disposto 
no artº 249°, n°s 1 e 4 do C.P.P.T.

E. - E o despacho que ordenou a venda mediante negociação particular, 
reduziu o preço mínimo de venda a 50 % do determinado na avaliação 
dos autos. Assim,

F. - Vedada ficou qualquer possibilidade para a credora impugnar 
ou reclamar da modalidade da venda e do valor do bem a vender, ou 
mesmo acompanhar a praça, evitar que ocorresse a degradação do preço 
da venda ou providenciar na defesa dos seus interesses.

G. - A prévia informação de que o bem penhorado iria ser posto à venda 
e a prática das formalidades exigidas poderia ter como consequências 
que a venda não fosse praticada, que o bem não fosse vendido à pessoa 
a quem foi e, sobretudo, pelo preço por que foi.

H. - A sentença recorrida violou, com erro de interpretação e de apli-
cação, todas as citadas disposições legais.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis que V. Excelências 
doutamente suprirão, deve dar -se provimento ao recurso e, por conse-
quência, ordenada a anulação da venda e dos actos subsequentes, assim 
se cumprindo a lei e fazendo única Justiça!

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso pois as normas do Código de Processo 
Civil relativas à notificação da decisão sobre a venda ao credor com 
garantia sobre os bens a vender – artigo 886.ºA, n.º 4 – e à audição do 
credor com garantia real sobre o comprador e o preço de venda por ne-
gociação particular – artigo 904.º, alínea a) – não são subsidiariamente 
aplicáveis no processo de execução fiscal, já que “a matéria se encontra 
regulada sem lacuna no CPPT” – artigos 248.º, 250.º e 252.º.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem, no ponto, apurado que:
A). Pelo Serviço de Finanças da Maia 2 foi instaurada execução fiscal 

contra Rui Alexandre de Sousa Peixoto, por dívida proveniente de IRS 
referente ao exercício de 1997, no montante de €5.105,27.

B). No âmbito desse processo, foi penhorado o prédio urbano inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Águas Santas, Maia, sob o 
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artigo n° 7106, fracção G, descrito na CRP da Maia sob o n° 02560/
140794 -G.

C). Relativamente ao prédio identificado em B), foram inscritas na 
competente Conservatória do Registo Predial, hipoteca voluntária a 
favor da Caixa Económica Montepio Geral e penhoras a favor do Banco 
Internacional de Crédito (em 10/7/2002 para garantia de € 14.041,64) 
e da Fazenda Nacional {(em 24/10/2000 para garantia da quantia de 
25.564.398$00 (F -1) e em 17/3/2004 para garantia de € 4.299,23 (F -3) 
e de € 8.874,04 (F -4)}

D). Por despacho do Sr. Chefe de Finanças datado de 16/6/2004, foi 
determinada a venda do imóvel penhorado, através de propostas em 
carta fechada, designando -se o dia 8/9/2004 para o efeito.

E). Em 19/7/2004, o Serviço de Finanças da Maia 2 procedeu à citação 
da Caixa Económica Montepio Geral, nos termos e para os efeitos do 
disposto no art. 239° do CPPT.

F). A Caixa Económica Montepio Geral apresentou reclamação de 
créditos nos autos de execução a que se reporta o presente incidente.

G). Na data designada para a venda do imóvel penhorado  - 8/9/2004 
 - não se procedeu à venda do imóvel devido à inexistência de pro-
postas, tendo sido nomeado, por sorteio, encarregado da venda, por 
negociação particular, a firma Predimarânius  - Sociedade de Mediação 
Imobiliária, Lda.

H). Em 10/12/2004, foi aceite pelo Serviço de Finanças da Maia 2 a 
proposta de compra do imóvel, pelo valor de € 55.505,00, apresentada 
por Hugo Alexandre Fernandes da Silva Cruz.

I). Em 3/1/2005, o comprador procedeu ao pagamento do preço porque 
adquiriu o bem penhorado.

J). Pelo executado Rui Alexandre de Sousa Peixoto foi também apre-
sentado pedido de anulação de venda do mesmo imóvel.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se as normas do Código de Processo 

Civil relativas à notificação da decisão sobre a venda ao credor com 
garantia sobre os bens a vender – artigo 886.º -A, n.º 4 – e à audição 
do credor com garantia real sobre o comprador e o preço de venda por 
negociação particular – artigo 904.º, alínea a) – são, ou não, subsidia-
riamente aplicáveis no processo de execução fiscal.

Dispõe o artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, que o Código de Processo Civil é “de aplicação su-
pletiva ao procedimento e processo judicial tributário, de acordo com 
a natureza dos casos omissos”.

Ou seja, ainda que o caso omisso tenha natureza adjectiva, as normas 
do CPC só serão aplicáveis quando exista falta de regulamentação no 
CPPT e nos diplomas a que se refere o seu artigo 1.º.

Ora, aquelas normas do CPC, invocadas pela recorrente, são algumas 
das que regulam a venda no processo de execução para pagamento de 
quantia certa.

Matéria que se encontra especialmente prevista na legislação fiscal 
– cfr. secção IX (Da venda de bens penhorados) do capítulo II (Do 
processo) do título IV (Da execução fiscal) do CPPT, artigos 248.º a 
258.º, onde se define todo o regime da venda dos bens penhorados, 
nomeadamente a publicidade e as formalidades a que esta está sujeita 
(artigos 249.º e 256.º), bem como o valor base dos bens e as modalidades 
de venda (artigos 248.º, 250.º, 252.º e 255.º).

Ou seja, o legislador fiscal preceituou integralmente no CPPT o regime 
da venda no processo de execução fiscal.

Ao contrário do que acontece no processo de execução comum (onde, 
quando a lei não disponha diversamente, a venda pode revestir uma de várias 
modalidades, de acordo com a decisão do agente de execução, “ouvidos o 
exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender” 
sendo estes depois notificados da decisão tomada por aquele – artigos 886.º 
e 886.º -A, n.os 1 e 4, do CPC), no processo de execução fiscal, “regra geral” 
– artigo 248.º do CPPT  -, “a venda é feita por meio de propostas em carta 
fechada, salvo quando diversamente se disponha na presente lei”.

Estatuindo o artigo 252.º, n.º 1, alínea a), primeira parte, do CPPT, 
que “a venda por outra das modalidades previstas no Código de Pro-
cesso Civil só é efectuada (…) quando a modalidade de venda for a 
de propostas em carta fechada e no dia designado para a abertura de 
propostas se verificar a inexistência de proponentes”.

Isto é, o CPC exige a notificação do credor com garantia (e do exe-
quente e do executado), por parte do agente de execução, porque este 
tem liberdade para escolher a modalidade de venda mais rentável, depois 
de os ouvir. Trata -se, pois, de informar os interessados da decisão final, 
depois de recolher os seus contributos.

O que não acontece no processo de execução fiscal, onde não há lugar 
a tal escolha nem, consequentemente, a tal audição ou notificação: “regra 
geral”, “a venda é feita por meio de propostas em carta fechada” e se não 
houver proponentes no dia designado para a abertura das propostas, como 
aconteceu no caso dos autos, a venda é efectuada por outra das modalida-
des previstas no CPC, nomeadamente por negociação particular – artigo 
886.º, n.º 3, alínea c)  -, se o órgão de execução fiscal não quiser adquirir 
os bens para a Fazenda Pública, nos termos do artigo 255.º do CPPT.

E, no caso de negociação particular, o legislador fiscal, ao contrário 
do ordinário, não exigiu que o executado e demais credores aceitassem 
o comprador ou o preço acordado – artigo 904.º, alínea a), do CPC 
– antes se bastou com a publicação na internet, nos termos definidos pela 
Portaria n.º 352/2002, de 3 de Abril, do nome ou firma do executado, 
do órgão onde corre o processo, da identificação sumária dos bens, do 
local, prazo e horas em que estes podem ser examinados, do valor base 
da venda e do nome ou firma do negociador, bem como da residência 
ou sede deste – artigo 252.º, n.º 3, do CPPT.

Foi, portanto, opção do legislador excluir do processo de execução 
fiscal a audição do credor com garantia sobre a modalidade da venda 
e consequente notificação da decisão, o mesmo acontecendo com a 
necessária aceitação, do dito credor, no caso de negociação particular, 
do comprador ou do preço.

O que se compreende se se atender às características da execução 
fiscal.

“A execução fiscal, dado o seu fim de arrecadação coerciva de dívida 
ao Estado ou entidades equiparadas, caracteriza -se, em primeira linha, 
pela sua celeridade (…) [, tendo] este princípio geral (…) uma notável 
premência nesta forma de processo” – cfr. LAURENTINO DA SILVA ARAÚJO, 
Processo de Execução Fiscal, Almedina, p. 27.

Com efeito, “o processo comum de execução foi estruturado em 
termos menos simples, e menos rápidos, por motivos amplamente aten-
díveis” – SOARES MARTINEZ, Direito Fiscal, 7.ª edição, p. 444  -, maxime, 
interesses privados, pelo que se compreende a audição, a notificação e 
até a aprovação dos interessados.
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Já no processo de execução fiscal está em causa a cobrança de receitas 
tributárias que visam “a satisfação das necessidades financeiras do Estado e 
de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade de 
oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição 
da riqueza e do rendimento – artigo 5.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

E é “em consonância com a maior celeridade que se pretende com 
o processo de execução fiscal” que neste processo “não se prevê ex-
pressamente tal audição prévia” do credor com garantia – cfr. JORGE 
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado, 
4.ª edição, nota 4 ao artigo 248.º  - nem a notificação subsequente, nem 
a aceitação do comprador ou do preço acordado.

Aliás, o próprio CPC prevê que a venda seja feita por negociação parti-
cular, sem necessidade da dita aceitação do credor, “quando haja urgência 
na realização da venda, reconhecida pelo juiz” – artigo 904.º, alínea c).

Assim, em vista de tal interesse público e celeridade processual, 
o legislador fiscal regulou integral e imperativamente os regimes da 
modalidade da venda (ditos artigos 248.º, 252.º e 255.º do CPPT) e do 
valor base dos bens (artigo 250.º do mesmo diploma), pelo que, fale-
cendo o requisito da omissão previsto no artigo 2.º do CPPT, as normas 
do Código de Processo Civil relativas à notificação da decisão sobre a 
venda ao credor com garantia sobre os bens a vender – artigo 886.º -A, 
n.º 4 – e à audição do credor com garantia real sobre o comprador e o 
preço de venda por negociação particular – artigo 904.º, alínea a)  - não 
são subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução fiscal.

Cfr., neste sentido, ainda que apenas relativamente ao artigo 886.º -A, 
n.º 4, do CPC, mas por razões idênticas, o acórdão deste Supremo Tribu-
nal Administrativo de 17 de Dezembro de 2003, processo n.º 01951/03.

Por fim, como é sabido e a jurisprudência vem insistentemente re-
afirmando, os recursos destinam -se a reapreciar questões já decididas 
pelos tribunais a quo, que não meio de obter novas pronúncias sobre 
matérias novas, suprimindo, por tal via, o respectivo grau de jurisdição 
– arts. 676.º e 690.º do Código de Processo Civil.

Pelo que não tendo sido invocada na petição inicial, a questão vertida na 
conclusão D das alegações de recurso (que da venda por meio de propostas 
em carta fechada não foi efectuada a devida publicidade) não pode ser co-
nhecido por este tribunal ad quem, pois que não é de conhecimento oficioso.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pela requerente, com procuradoria de 1/5.
Lisboa, 28 de Março de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Impugnação judicial. Prescrição. Inutilidade da lide. Con-
tagem do prazo. Interrupção. Suspensão. Pagamento em 
prestações. Decreto-Lei n.º 124/96.

Sumário

 I — Não obstante não constituir um vício do acto de liquida-
ção que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficácia, 
não servindo, por isso, de fundamento à impugnação 
judicial, é de conhecer da prescrição no processo de 
impugnação judicial do acto de liquidação com vista não 
à sua procedência e consequente anulação da liquidação 
mas à eventual declaração de extinção da instância, por 
inutilidade superveniente da lide.

 II — O prazo de prescrição das dívidas fiscais suspende -se du-
rante o período de pagamento em prestações legalmente 
autorizado ao abrigo do regime previsto no Decreto-Lei 
n.º 124/96, de 10 de Agosto.

Processo n.º 34/07 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Constromec — Construções Metalomecânicas, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – Constromec – Construções Metalomecânicas, Lda., com sede na 
Figueira da Foz, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do 
TAF de Coimbra que julgou improcedente a impugnação judicial por 
si deduzida contra a liquidação do IVA dos anos de 1991 a 1996, dela 
interpôs recurso para o TCA Norte, o qual, por acórdão de 14/6/06, julgou 
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, por prescrição 
das dívidas liquidadas e referentes aos exercícios de 1991 a Fevereiro de 
1995, e negou, no mais, provimento ao recurso, confirmando a decisão 
recorrida nessa parte.

Inconformada com esta decisão, dela vem a representante da Fazenda 
Pública interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1. Do ofício de fls. 514 e informação anexa resulta que a impugnante 
aderiu ao Dec. -Lei 124/96, de 10 de Agosto, e que os impostos impug-
nados foram incluídos no plano de adesão.

2. Do mesmo ofício decorre ainda que a impugnante se encontra a 
cumprir regularmente o esquema prescricional estabelecido no âmbito 
do seu pedido de adesão.

3. O tribunal recorrido, embora tenha feito constar que a execução para 
cobrança dos impostos impugnados estava suspensa por força da adesão 
ao Plano Mateus, não extraiu desse facto as necessárias consequências 
em sede de contagem da prescrição.

4. Na verdade, estando a impugnante a cumprir regularmente o plano 
prestacional, o prazo de prescrição encontra -se suspenso por força do 
disposto no art.º 5.º, n.º 5 do Dec. -Lei 124/96, de 10 de Agosto.

5. Assim sendo, o IVA relativo aos anos de 1991 e seguintes, até 
Fevereiro de 1996, não podem ser considerados prescritos, porque o 
prazo prescricional nem sequer se encontra em curso.

6. Ainda que assim se não entendesse, o que se admite apenas por 
mera hipótese, o tribunal não podia decidir a questão da prescrição 
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sem averiguar se as prestações arrecadadas podiam ser aplicadas no 
pagamento dos impostos impugnados.

7. Ao fazê -lo, decidiu sem o necessário conhecimento de todos os 
elementos necessários a uma perfeita decisão sobre o decurso do prazo 
prescricional.

8. A decisão recorrida deve, pois, ser anulada por insuficiência da 
matéria de facto e ordenada a baixa dos autos ao tribunal recorrido com 
vista à sua ampliação, nos termos do art.º 729.º, n.º 3 do CPC.

9. Foi violado o art.º 5.º, n.º 5 do Dec. -Lei 124/96, de 10 de Agosto, 
e os art.ºs 42.º e 40.º, n.º 4 da LGT e ainda o art.º 262.º, n.º 2 do CPPT.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se fixados os seguintes factos:
a) As empresas Alumani, Lda., Jofema, Lda., Organizações Marimel, 

Lda., Oliveira & Costa, Lda., EPCI, Lda., juntamente com a impugnante 
Constromec – Construções Electromecânicas, Lda., apresentam parti-
cipação omissa no capital social das várias firmas;

b) com o capital social de todas elas a ser controlado pela mesma 
pessoa;

c) que também e sobre elas exerce ou exerceu funções de gerência, 
o senhor Oliveira Maurício;

d) as empresas referenciadas não tinham trabalhadores para executar 
os serviços prestados à impugnante;

e) a EPCI, individualizada, referida como empresa de trabalho tem-
porário, não tinha à data dos documentos o necessário alvará;

f) e o senhor Chuva, que emitiu as ditas facturas, ainda não era ge-
rente dessa firma;

g) sendo que as cópias das facturas juntas ao relatório como ane-
xo XIX, que foram encontradas na contabilidade da impugnante, não 
cumprem os requisitos enumerados no art.º 35.º do CIVA;

h) no que respeita à firma Oliveira & Costa, Lda., a contabilidade da 
mesma foi também objecto de arrolamento judicial, em, 28.08.1996;

i) evidenciam os autos a contabilização de duas facturas do ano de 
1991 emitidas pela Oliveira & Costa, Lda., relativas à cedência de um 
escriturário e curso de formação de soldadores;

j) sendo que era a Oliveira & Costa; Lda., que executava a contabi-
lidade da impugnante;

k) pela qual recebia 30.000$00 mensais;
l) a Oliveira & Costa, Lda., não tinha como objecto social dar cursos 

de formação, nem de soldadores;
m) antes era um gabinete de contabilidade e auditoria;
n) a Constromec emitiu diversos cheques para pagamento de factu-

ração sem correspondência real;
o) cujo valor era depois objecto de retorno através das contas bancárias 

de Carla Patrícia, filha do sr. Oliveira Maurício;
p) a que corresponde a evidenciada correcção efectiva em sede de 

IVA, de 1991;
q) a impugnante apenas teve trabalhadores em 1991 e 1992;
r) quem recebeu os referenciados retornos foi a filha do sócio gerente 

da impugnante, Carla Patrícia;
s) sem que tivesse prestado qualquer serviço a essa empresa que 

justificasse esses pagamentos;

t) tendo assim sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade 
do imposto devido;

u) a apreciação administrativa encontrava -se expressa a págs. 137 
a 143;

v) algumas condutas utilizadas, designadamente pagamentos da fac-
turação por meio de cheques e retorno de parte de importâncias pagas 
através de cheques de contas particulares, dificultam qualquer tipo de 
análise aos meios monetários;

x) a dívida objecto da impugnação ainda não se encontra paga;
z) em 25.06.97 foi instaurada a execução fiscal n.º 0744 -97/101368.8 

para cobrança coerciva da mesma dívida;
z1) a execução referida na alínea anterior encontra -se suspensa em 

virtude de a impugnante ter aderido ao regime do pagamento em pres-
tações ao abrigo do DL 124/96, de 10 de Agosto;

z2) a presente impugnação foi instaurada em 30.05.97;
z3) os autos estiveram parados na Direcção Distrital de Finanças de 

Coimbra, sem qualquer responsabilidade da impugnante, desde 24.07.97 
a 12.05.2000.

III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCA Norte no 
segmento em que este julgou prescritas as dívidas de IVA respeitantes 
aos anos de 1991 até Fevereiro de 1995.

Para tanto considerou aquele acórdão de 14/5/2006 que, somando o 
tempo decorrido desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu 
o facto tributário até à data da instauração da impugnação judicial com 
o que decorreu após a paragem deste processo por mais de um ano por 
motivo não imputável ao contribuinte, se verificava que àquela data já 
haviam decorrido mais do que os dez anos previstos no artigo 34.º do 
CPT necessários para se julgarem prescritas as dívidas em causa.

Não há dúvida que não obstante a prescrição não constituir um vício 
do acto de liquidação, que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficá-
cia, não servindo, por isso, de fundamento à impugnação judicial do 
acto de liquidação, a jurisprudência tem admitido que no processo de 
impugnação judicial do acto de liquidação se aprecie, mesmo oficiosa-
mente, a prescrição, não como questão de fundo, tendente à procedência 
da demanda, mas com vista à eventual declaração da inutilidade da 
lide impugnatória: é que, se a dívida decorrente do acto de liquidação 
estiver prescrita, nem o credor a pode exigir, nem o devedor pode ser 
constrangido a pagá -la, o que vale por dizer que não é útil, para este 
último, a anulação do acto de liquidação, pois esse acto, mesmo sub-
sistindo, é inconsequente (v., entre outros, os acórdãos desta Secção de 
9/2/05, 12/12/06 e 7/2/07, nos recursos n.ºs 939/04, 520/06 e 980/06, 
respectivamente).

Daí que nenhum reparo haja a fazer ao acórdão recorrido pelo facto 
de, muito embora se estar no âmbito de um processo de impugnação 
judicial, conhecer da prescrição das dívidas impugnadas.

Do mesmo modo, também se mostra correcta a afirmação de que, 
tratando -se de dívidas de IVA dos anos de 1991 a Fevereiro de 1995, 
impugnadas em 30/5/97, e tendo estado este processo parado, sem qual-
quer responsabilidade da impugnante, de 24/7/97 a 12/5/00 (v. fls. 384 
e 385), muito embora o prazo de prescrição ter passado a ser apenas de 
oito anos, por força da entrada em vigor da LGT em 1/1/99, o regime 
aplicável neste caso é o previsto no artigo 34.º do CPT, nos termos do 
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artigo 297.º, n.º 1 do CC, ou seja, o prazo de prescrição das dívidas em 
causa é de dez anos, contando -se desde o início do ano seguinte ao da 
ocorrência do facto tributário (artigo 34.º, n.º 2 do CPT) – 1992, para 
as dívidas mais antigas, e 1996, para as mais recentes.

Tal prazo interromper -se -ia, porém, nos termos do n.º 3 do artigo 
34.º do CPT, com a instauração da impugnação judicial em 30/5/97 
(v. fls. 2), não fora antes a impugnante ter aderido em 15/1/97 ao DL 
124/96, de 10/8, conforme consta a fls. 514 dos autos e, de resto, foi 
levado ao probatório no acórdão recorrido, ao abrigo do disposto no 
artigo 712.º do CPC (v. alínea z1 da matéria de facto fixada no acórdão 
recorrido).

É que, de acordo com o n.º 5 do artigo 5.º do citado DL 124/96, 
o prazo de prescrição das dívidas suspende -se durante o período de 
pagamento em prestações.

E, conforme informação prestada pelo serviços de finanças compe-
tente, a impugnante, ora recorrida, não só aderiu ao plano de regulari-
zação das suas dívidas fiscais, incluindo as de IVA aqui impugnadas, 
previsto naquele DL, como até à data em que aquela informação foi 
prestada e junta aos autos, em 29/5/06, se encontrava a cumprir com o 
plano de pagamentos prestacionais superiormente aprovado por despacho 
do DGI (v. fls. 514 a 515 verso).

A regularização das dívidas fiscais ao abrigo deste DL, com o conse-
quente benefício das medidas excepcionais nele previstas, determina a 
suspensão dos processos de execução fiscal em curso bem como, após 
a instauração, de novos processos, nos termos do n.º 10 do artigo 14.º 
do DL 124/96, tendo como contrapartida a suspensão do prazo de pres-
crição das dívidas abrangidas durante o período do seu pagamento em 
prestações (n.º 5 do artigo 5.º DL 124/96).

Aliás, idêntico regime ao previsto neste diploma, viria a ser consa-
grado na LGT (v. artigo 49.º, n.º 3).

Assim sendo, o prazo de prescrição das dívidas impugnadas mostrava-
-se já suspenso à data da instauração da impugnação judicial deduzida 
em 30/5/97 por força daquele citado normativo legal.

Neste contexto, é manifesto que o prazo de prescrição destas dívidas 
se não mostra esgotado pelo que o acórdão recorrido que a isso não 
atendeu se não possa, pois, manter nesta parte, impondo -se a apreciação 
pelo tribunal “a quo” das questões prejudicadas pela solução da questão 
da prescrição.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando o acórdão recorrido no segmento em que julgou prescritas as 
dívidas impugnadas, respeitantes a IVA dos anos de 1991 a Fevereiro 
de 1995, baixando os autos ao TCA Norte para apreciação das questões 
colocadas no recurso da sentença relativamente às liquidações corres-
pondentes àqueles anos e ainda as equacionadas cujo conhecimento 
ficou prejudicado pela solução dada à questão da prescrição, se a tal 
nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Brandão 
de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Acção para reconhecimento de um direito ou interesse legí-
timo em matéria tributária. Erro na forma de processo.

Sumário:

 I — A acção para reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária constitui um meio com-
plementar dos restantes meios previstos no contencioso 
tributário, apenas podendo ser proposta quando for o 
mais adequado para assegurar um tutela plena, eficaz 
e efectiva do direito ou interesse respectivo, face à glo-
balidade de meios ali existentes.

 II — Dado o seu carácter complementar, esta acção não é 
o meio processual mais adequado para assegurar tal 
tutela se o contribuinte deixou precludir o direito de 
acesso a outra(s) garantia(s) prevista(s) no contencioso 
tributário.

Processo n.º 41/07 -30.
Recorrente: Maria José Magalhães Mota Van Zeller Osswald.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Maria José Magalhães Mota Van Zeller Osswald vem recorrer da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou pro-
cedente a excepção de erro na forma do processo e, em consequência, 
absolveu a Fazenda Pública da instância.

Fundamentou -se a decisão em que a acção para reconhecimento de 
direito não era “o meio mais adequado a assegurar à Autora uma tutela 
plena, eficaz e efectiva do direito que pretende fazer valer através dela”, 
uma vez que há outros meios processuais que lhe permitiriam concre-
tizar tal desiderato, não sendo possível convolar o processo por não se 
verificar o requisito da tempestividade.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1.ª  - Vem o presente recurso interposto da douta sentença de 

fls. 145/154 que julgou procedente a excepção de erro na forma de 
processo e, em consequência, absolveu a AF da instância.

2.ª  - Com a propositura da acção em que foi assim absolvida da 
instância a AF, visou a Autora/Recorrente obter pela via judicial o que 
não conseguiu pela via administrativa, na sequência do que foi decidido 
pela sentença proferida no processo de impugnação judicial que correu 
termos pelo 2.° Juízo, 2.ª Secção, do extinto Tribunal Tributário de 
1.ª Instância do Porto sob o n.º 38/94.

3.ª  - A ora Recorrente, com efeito, impugnou a liquidação do imposto 
sucessório que lhe foi feita pela 2ª Repartição de Finanças de Vila Nova 
de Gaia (proc. 454) de que resultou o valor a pagar de Esc. 1.332.916$/ 
€ 6.648,56 (cfr. I  - 4 e 5 supra).
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4.ª  - Pagou o imposto liquidado, em 26 -01 -1987, antes de apresentar 
a respectiva impugnação (cfr. I  - 6 e 7 supra).

5.ª  - Na petição de impugnação, pediu a Impugnante/Recorrente, 
expressamente, que fossem contados a seu favor os juros (ao tempo) 
previstos nos §§ 1.º e 2.º do (também ao tempo) CSISSD  - cfr. 1 -8 supra.

6.ª  - Julgada procedente a impugnação e transitada em julgado a 
decisão, com a consequente obrigação de pagamento dos juros peticio-
nados (art. 145.º do CPT), a Impugnante/Recorrente não recebia nem o 
imposto anulado nem os juros que peticionou,

7.ª  - pelo que requereu esses pagamentos à Repartição de Finanças 
competente (cfr. I  -10 supra).

8.ª  - Veio a receber, em restituição, o imposto pago a mais 
(Esc. 915.309$/€ 4.565,54) e a recusa de pagamento dos juros (cfr. I 
 -13 supra).

9.ª  - A utilização, no caso, da acção prevista no art. 145° do CPPT 
é, no entendimento da Recorrente, o meio processual adequado para 
lhe poder assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do seu direito 
a juros, respeitando -se o disposto no art. 266.°/2 da CRP  - princípio 
da justiça).

10.ª  - A utilização desta acção (para reconhecimento de direitos) não 
pode já fazer -se hoje nos termos restritivos afirmados pela sentença 
sob recurso.

11.ª  - A evolução verificada na lei e na doutrina (timidamente na 
jurisprudência) é claramente no sentido do alargamento do campo de 
aplicação da acção para o reconhecimento de direitos, por forma a dar 
cumprimento ao princípio constitucional da tutela plena e efectiva 
dos direitos dos particulares (arts. 20.º/1 e 2, 205.º/1 e 2 268.º/4 e 5 
da CRP),

12.ª  - pelo que, contrariamente ao decidido na sentença sob recurso, 
a utilização pela Recorrente da acção para o reconhecimento do seu 
direito não consubstancia erro na forma de processo.

13.ª  - De resto, o recurso à acção do art. 145. ° do CPPT fê -lo a 
Recorrente na sequência e em cumprimento necessário da impugnação 
judicial que deduziu e que foi julgada procedente.

14.ª  - A sentença recorrida enferma, aliás, de um vício de raciocínio 
ao conferir ao interessado a possibilidade de fazer uso da acção do 
art. 145. ° do CPPT apenas quando esse é o único meio processual sus-
ceptível de lhe assegurar a tutela efectiva do seu direito e ao reconhecer 
que, no caso, não lhe é possível a convolação porque nem o recurso 
contencioso, nem a execução de julgado são viáveis, já só o sendo a 
acção para o reconhecimento de direitos do art. 145. ° do CPPT, o que 
torna a convolação desnecessária.

15.º  - Decidindo como decidiu, a sentença sob recurso não fez a me-
lhor interpretação do art. 145. ° do CPPT, nomeadamente do seu n. ° 3; 
e violou os arts. 266.º/2, 20.º/1 e 2, 205.º/1 e 2 e 268. °/4 e 5 da CRP, 
privando a Recorrente da justiça e da garantia que nestas disposições 
lhe é atribuída.

Nestes termos e nos mais, de direito, que sempre serão supridos 
no provimento do presente recurso, deve ser proferido acórdão que 
revogue a sentença de fls. 145/154, para que assim se cumpra a LEI e 
se faça JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso uma vez que, “o Exmo. Juiz a quo omitiu 

pronúncia sobre a questão dos juros e a recorrente conformou -se com 
a omissão, na medida em que não arguiu essa nulidade de sentença” e, 
“assim, na questão dos juros, a sentença passou em julgado (artigo 684.º 
do CPC)”, sendo que “o trânsito em julgado obsta ao uso de qualquer 
outra acção para obter o reconhecimento daqueles juros (artigos 494.º 
e 497.º do CPC)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1) Por sentença transitada em julgado, proferida no âmbito do processo 

de impugnação que correu os respectivos termos sob o n° 38/94, no 2° 
Juízo, 2a Secção do extinto Tribunal Tributário do Porto, em que era 
impugnante, entre outros, a ora Autora, foi julgada procedente a impug-
nação e anuladas parcialmente as liquidações do imposto sobre sucessões 
e doações em causa naqueles autos (cfr. doc. de fls. 20 a 22);

2) Na sentença supra identificada em l foi, ainda, declarado o 
seguinte:”Ora, o valor assim acrescentado não podia ser atendido na 
liquidação do imposto, tendo -o sido, incorreu -se em erro na determinação 
da matéria colectável, erro esse que fere a liquidação de ilegalidade a 
impor a sua anulação.” (cfr. fls. 22 dos autos, último parágrafo a fls. 5 
da referida sentença);

3) Em 18.05.1999, a Autora requereu, no Serviço de Finanças de Vila 
Nova de Gaia l, a restituição do imposto anulado e pago, acrescido dos 
juros peticionados, vencidos até à data do efectivo e integral pagamento 
das quantias que lhe eram devidas (cfr. doc. de fls. 23 a 25);

4) Em 31.05.1999, foi proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças 
de Vila Nova de Gaia  - l um despacho nos seguintes termos: “... proceda-
-se à anulação do sobre as sucessões e as doações na importância de 
915.309$00 liquidado no processo n°454 que correu os seus termos na 
2a Repartição de Finanças deste concelho e consequente restituição ao 
interessado MARIA JOSÉ MAGALHÃES DA MOTA VAN ZELLER... 
“e relativamente ao pedido de juros foi decidido que “...tendo ficado 
provado nos autos que não existiu erro de facto, mas sim de direito, 
imputável aos serviços, não tem aplicabilidade o citado preceito legal, 
pelo que indefiro a pretensão no que se refere à restituição de juros.” 
(cfr. doc. a fls. 27 dos autos);

5) Em 25.08.1999, foi a Autora notificada do teor do despacho referido 
na alínea 4) (cfr. doc. a fls.41 a 43 verso dos autos);

6) A presente acção foi apresentada neste Tribunal em 21.08.2003 
(cfr. petição inicial a fls.2 dos autos);

Vejamos, pois:
A questão dos autos é, pois, a de saber se existe, ou não, erro na 

forma do processo.
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em 

matéria tributária, previsto no artigo 145.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, insere -se na necessidade de tutela judicial efec-
tiva, postulada no artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República.

Tais acções, como tem sido acentuado na jurisprudência e na doutrina, 
assumem um carácter complementar, que não alternativo ou subsidiário, 
só podendo ser utilizadas quando forem o meio mais adequado para 
assegurar essa tutela, de modo plenamente eficaz e efectivo.

O que, aliás, logo resulta do disposto no n.º 3 do mesmo artigo 145.º: 
“as acções apenas podem ser propostas sempre que esse meio processual 
for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva 
do direito” respectivo.
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É o que se tem designado por teoria do alcance médio.
Cfr., desenvolvidamente, sobre o ponto, JORGE DE SOUSA, Código de 

Procedimento e de Processo Tributário Anotado, 3.ª edição, p. 694 e 
ss..

Como se refere no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 435/98, 
de 16 de Julho de 1998, in Diário da República, II série, de 10 de 
Dezembro de 1998, p. 17.477, “o legislador constitucional pretendeu 
assim criar, na quadro da justiça administrativa, um modelo garantístico 
completo, de forma a facultar ao administrado uma tutela jurisdicional 
adequada sempre que esteja em causa um interesse ou direito legalmente 
protegido.

Porém, não pode afirmar -se que o legislador constitucional tenha 
pretendido uma duplicação dos mecanismos contenciosos utilizáveis. 
Com efeito, o que decorre do n.º 5 do artigo 268.º da Constituição é 
que qualquer procedimento da Administração que produza uma ofensa 
de situações juridicamente reconhecidas tem de poder ser sindicado 
jurisdicionalmente. É nesta total abrangência da tutela jurisdicional 
que se traduz a plena efectivação das garantias jurisdicionais dos ad-
ministrados”.

Cfr., ainda, VASCO PEREIRA DA SILVA, Em Busca do Acto Administrativo 
Perdido, 1996, p. 666.

Ora, nos autos, está em causa o não pagamento de juros indemni-
zatórios pedidos em sede de impugnação judicial (mas não apreciados 
na sentença respectiva) e, mais tarde, no requerimento, a que alude o 
ponto 3 do probatório, apresentado no Serviço de Finanças de Vila 
Nova de Gaia – I.

Contra o que a contribuinte podia reagir, desde logo, através de 
recurso jurisdicional com fundamento na nulidade da dita sentença por 
omissão de pronúncia propiciando, até, desde logo, a respectiva sanação 
– artigos 668.º, n.º 4, e 744.º do Código de Processo Civil.

Ou, então, através do processo de execução de julgado, como é juris-
prudência constante deste Supremo Tribunal Administrativo.

Como podia igualmente fazê -lo através de impugnação contenciosa 
do despacho de indeferimento do Chefe do Serviço de Finanças que 
recaiu sobre o predito requerimento.

Não pode, pois, dizer -se que, no caso concreto, a acção proposta seja 
o meio mais adequado para assegurar ao contribuinte a “tutela plena, 
eficaz e efectiva” do direito pretendido fazer valer através da presente 
acção, uma vez que os meios processuais acima referidos permitiam 
perfeitamente concretizar tais objectivos.

De outro modo, estaria irremediavelmente prejudicado o carácter 
“complementar” das ditas acções, carácter assegurado pelo vocábulo 
“apenas” inserto no dito n.º 3 do artigo 145.º do CPPT.

Como refere JORGE DE SOUSA, cit., pp. 700 -702, a “possibilidade de 
utilizar a acção para obter o reconhecimento judicial de um direito não 
reconhecido, por força da referida regra da complementaridade, estará 
condicionada à inexistência de outro meio contencioso, que permita 
assegurar adequadamente a obtenção dos efeitos jurídicos pretendi-
dos”. (…)

“Assim, à face do preceituado no n.º 3 deste artigo 145.º, só quando, 
por estes meios, não for possível obter uma tutela judicial efectiva, nos 
termos atrás indicados, poderá utilizar -se a acção para obter a tutela 
judicial do direito ou interesse legítimo em matéria tributária”.

Pelo que não colhe o argumento da recorrente – conclusão 14.ª  -, de que 
a acção era o único meio processual susceptível de lhe assegurar a tutela 
efectiva do seu direito por ser impossível, por intempestiva, a convolação 
do processo para recurso contencioso ou execução de julgado.

É que o cerne da questão não reside aí mas, como se assinalou, no 
carácter complementar da acção para reconhecimento de direitos ou 
interesses legítimos face à globalidade dos restantes meios processuais 
ao dispor do contribuinte.

Como se disse, as acções para reconhecimento de direitos ou interes-
ses legalmente protegidos só têm cabimento quando os restantes meios 
contenciosos não assegurem a efectiva tutela jurisdicional dos direitos 
ou interesses em causa. E o contribuinte dispunha de outros meios para 
reagir contra o não pagamento dos juros. Só que não o fez.

E, com essa omissão, fez precludir as suas garantias de defesa que 
não podem ressuscitar por força da acção para o reconhecimento de um 
direito, dado o seu assinalado carácter complementar.

Verifica -se, pois, a existência de erro na forma de processo, pelo que 
não merece censura a sentença sob recurso.

Por outro lado, uma vez que na decisão que decidiu a impugnação 
judicial houve uma omissão de pronúncia quanto à questão dos juros, 
não pode haver, aqui, caso julgado.

Nos termos do artigo 673.º do Código de Processo Civil, epigrafado 
“Alcance do caso julgado”, “a sentença constitui caso julgado nos pre-
cisos limites e termos em que julga”, pelo que, não havendo pronúncia, 
a sentença não pode, no ponto, transitar em julgado, pois a extensão 
objectiva do caso julgado mede -se pelo próprio teor da decisão.

Se esta “não estatuir de modo exaustivo sobre a pretensão do Autor (o 
thema decidendum), não excluindo portanto toda a possibilidade de outra 
decisão útil, essa pretensão poderá ser novamente deduzida em juízo” 
– MANUEL ANDRADE, Noções elementares de processo civil, 1979, p. 325.

Isto é, “se a sentença transitada não esgotou o thema decidendum, 
se uma parte da pretensão ficou ainda em aberto, não há dúvida de que 
essa parte pode, de novo, ser submetida à consideração do tribunal. Mas 
uma coisa é não ter sido apreciada uma parte da pretensão deduzida 
em juízo, outra, completamente diferente, não terem sido apresentados 
ou deduzidos alguns meios de defesa do réu, ou algumas razões ou 
fundamentos do autor”  - ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil 
anotado, volume V, reimpressão, nota 1 ao artigo 673.º.

Ou seja: o caso julgado preclude “todos os meios de defesa do Réu, 
mesmo os que ele não chegou a deduzir, e até os que ele poderia ter 
deduzido com base num direito seu (…)[, pelo que] vale a máxima 
segundo a qual o caso julgado «cobre o deduzido e o dedutível» ou 
tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat.” – Cfr. 
MANUEL DE ANDRADE, cit., p. 324.

Ora, no caso dos autos, a sentença que decidiu a impugnação não se 
pronunciou sobre a questão dos juros que, todavia e como se disse, foi 
suscitada na petição inicial, pelo que, não havendo decisão quanto a esta 
questão, não pode, no ponto, haver trânsito em julgado.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 60 %.
Lisboa, 28 de Março de 2007. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Reclamação de créditos. Hipoteca. Penhora. Juros.

Sumário:

 I — Gozando quer o crédito exequendo de IVA quer o cré-
dito exequendo respeitante a coimas fiscais apenas da 
garantia resultante da mesma penhora, nenhum deles 
deve preferir ao outro, antes sendo graduados a par.

 II — A hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo 
produto da venda do imóvel penhorado, com preferência 
sobre os demais credores que não gozem de privilégio 
especial ou de prioridade de registo, mas tal garantia 
só abrange os juros relativos a três anos.

 III — Os juros não abrangidos por hipoteca não devem, por 
isso, ser admitidos ou graduados.

Processo n.º 72/07 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Manuel Eduardo de Jesus Henriques e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Exma. Procuradora da República junto do TAF de Lisboa 2 
não concordando com a sentença de verificação e graduação de créditos 
proferida em 18/10/2006 pelo Mmo. Juiz daquele Tribunal nos autos de 
reclamação de créditos que correm seus termos por apenso à execução 
fiscal n.º 1589 -02/101019.0 instaurada no 1.º Serviço de Finanças de 
Torres Vedras dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

1 - Na sentença sob recurso foram graduados os créditos reclamados 
e exequendos para serem pagos pelo produto da venda do imóvel pe-
nhorado da seguinte forma:

“1.º - Crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, no 
montante de € 168.708,97, acrescido de juros de mora relativos a três 
anos;

2.º - Crédito exequendo relativo a IVA;
3.º - Crédito exequendo relativo a coimas fiscais;
4.º - Crédito restante reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, 

relativo a juros de mora vencidos até à data da venda e não abrangidos 
pela hipoteca.”

2 - Ora, quer o crédito exequendo de IVA quer o crédito exequendo 
respeitante a coimas fiscais gozam da garantia resultante da mesma 
penhora, pelo que um não deve preferir ao outro.

3 - Por outro lado, o “crédito restante reclamado pelo Banco Comercial 
Português, SA, relativo a juros de mora vencidos até à data da venda e 
não abrangidos pela hipoteca” não está abrangido por qualquer garan-
tia real ou privilégio creditório sobre os bens penhorados no processo 

executivo fiscal de que os presentes autos de verificação de créditos 
são um apenso.

4 - E da matéria de facto dada como provada na sentença não constam 
factos demonstrativos deste crédito gozar de qualquer garantia real ou 
privilégio creditório.

5 - Sendo assim, este crédito não pode, desde logo, ser graduado.
6 - Face ao exposto, deve a douta sentença em apreço ser revogada 

e substituída por outra que, decidindo que os créditos exequendos de 
IVA e de coimas fiscais gozam da garantia da mesma penhora e que o 
crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, relativo a juros 
de mora superiores a três anos, não goza de qualquer garantia real ou 
privilégio creditório pelo que não pode ser admitido, não tem direito 
a ser graduado e não pode ser graduado, proceda à graduação dos 
créditos reclamados e dos exequendos com vista ao seu pagamento 
pelo produto da venda do imóvel penhorado da seguinte forma:

1.º  - Crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, no 
montante de € 168.708,97, acrescido de juros de mora relativos a três 
anos;

2.º  - A par, créditos exequendos de IVA e coimas fiscais, procedendo-
-se a rateio se necessário.

7 - Normas jurídicas violadas: art.º 240.º, n.º 1 do CPPT, art.º 693.º, 
n.º 2 do C. Civil, art.º 822.º do CPC.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – A. - Vem fixada a seguinte factualidade:
1 - Em 17/12/1999, foi registada definitivamente uma hipoteca a 

favor do reclamante “Banco Mello Imobiliário, SA”, incidente sobre o 
imóvel urbano penhorado no processo de execução de que o presente 
constitui apenso, com vista à garantia de empréstimos concedidos ao 
executado por reversão e outra, no montante de € 174.080,47, juro 
anual de 5,1210  %, acrescido de 4  % em caso de mora, e despesas 
emergentes do contrato de mútuo, tudo no montante máximo global 
de € 227.586,27;

2 - O “Banco Mello Imobiliário, SA” extinguiu -se através de fusão 
por incorporação no “Banco Comercial Português, SA”, ora reclamante;

3 - A Fazenda Pública instaurou a execução fiscal n.º 1589 -02/101019.0 
e apensos, a qual corre seus termos no 1.º Serviço de Finanças de Torres 
Vedras, na qual surge como executada a empresa “Renovinfor – Presta-
ção de Serviços de Informática e Reciclagem Unipessoal, Lda.” E, por 
reversão, Manuel Eduardo de Jesus Henriques, tendo por objecto dívidas 
de IVA e coimas fiscais, relativas aos anos de 2001 e 2002, no montante 
global de € 18.141,56 e de que os presentes autos de reclamação de 
créditos constituem apenso;

4 - Em 8/10/2004, no âmbito do processo de execução identificado no 
n.º 3, para pagamento da dívida nele referida, foi penhorada ½ indivisa do 
imóvel urbano descrito no auto de penhora cuja cópia se encontra a fls. 41 
e 42 dos autos, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;

5 - Em 12/10/2004, a penhora identificada no n.º 4 foi registada a 
favor da Fazenda Nacional;

6 - Em 16/3/2006, foi autorizada a venda através de negociação parti-
cular do imóvel identificado no n.º 4, pelo preço de € 44.110,00;

7 - O executado por reversão é devedor à reclamante “Banco Comercial 
Português, SA” de crédito derivado de empréstimos concedidos, garan-
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tidos pela hipoteca identificada no n.º 1, no montante de € 168.708,97, 
acrescido de despesas e juros de mora vencidos e vincendos.

B. - Na sentença recorrida, procedeu -se à graduação dos créditos 
exequendos e reclamado pela ordem seguinte:

“1.º - Crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, no 
montante de € 168.708,97, acrescido de juros de mora relativos a três 
anos;

2.º - Crédito exequendo relativo a IVA;
3.º - Crédito exequendo relativo a coimas fiscais;
4.º - Crédito restante reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, 

relativo a juros de mora vencidos até à data da venda e não abrangidos 
pela hipoteca.”

III – Vem a Exma. Procuradora da República junto do TAF de Lis-
boa 2 recorrer da sentença do Mmo. Juiz daquele tribunal que graduou 
os créditos nos presentes autos de reclamação de créditos alegando que 
os créditos graduados em segundo e terceiro lugares, respectivamente, 
referentes a IVA e coimas fiscais, por gozarem da mesma garantia, de-
vem ser graduados a par e que os créditos graduados em último lugar, 
relativos a juros de mora não abrangidos pela hipoteca, por não gozarem 
de qualquer garantia, nem sequer devem ser graduados.

Vejamos. No caso em apreço, foi penhorado apenas um imóvel. A 
dívida exequenda respeita a IVA e coimas fiscais. Foi reclamado apenas 
um crédito pelo BCP garantido por hipoteca incidente sobre o imóvel 
penhorado.

Os créditos exequendos, como, de resto, se diz na própria sentença 
recorrida, não gozam de qualquer privilégio imobiliário, usufruindo 
apenas da garantia resultante da penhora (artigo 822.º CC).

E, assim sendo, não se compreende porque razão há -de um preferir 
em relação ao outro em vez de serem graduados a par.

O crédito de IVA não goza, pois, de qualquer preferência que lhe 
permita que seja graduado antes do crédito exequendo referente a coi-
mas fiscais.

O recurso procede, assim, nesta parte.
Quanto ao crédito reclamado pelo BCP, já vimos que o mesmo se 

mostra garantido por hipoteca incidente sobre o imóvel penhorado.
Esta garantia real confere -lhe, por isso, o direito de ser pago pelo 

produto da venda do bem penhorado, com preferência sobre os de-
mais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade 
de registo, abrangendo tal garantia a obrigação de juros até três anos 
(artigos 686.º, 687.º, 691.º e 693.º, todos do CC).

Os juros não abrangidos por esta garantia não podem, por isso, ser 
graduados.

É que, nos termos do artigo 240.º do CPPT, só podem reclamar os 
seus créditos no âmbito da execução fiscal os credores que gozem de 
garantia real sobre os bens penhorados, ou seja, só podem ser admitidos 
ao concurso de credores, e consequentemente nele graduados, os que 
tenham créditos que usufruam de garantia real incidente sobre os bens 
penhorados na execução fiscal.

Razão por que, também quanto a esta questão, o recurso merece 
provimento.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando a sentença recorrida, e, em consequência, proceder à gra-

duação dos créditos, com vista ao seu pagamento pelo produto do bem 
penhorado, pela ordem seguinte:

1.º - Crédito reclamado pelo Banco Comercial Português, SA, no 
montante de € 168.708,97, acrescido de juros de mora relativos a três 
anos;

2.º - Créditos exequendos relativos a IVA e coimas fiscais;
Custas pelo reclamante BCP, na proporção do seu decaimento, apenas 

na 1.ª instância.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Reclamação de créditos. Graduação. Privilégios imobiliário 
geral e especial. IRC, CA e contribuições para a segurança 
social.

Sumário:

 I — O crédito referente a contribuição autárquica, inscrita 
para cobrança no ano corrente da data da penhora e nos 
dois anos anteriores tem privilégio imobiliário especial 
sobre os imóveis a que aquela respeita.

 II — O privilégio imobiliário criado pelo artigo 108.º do CIRC 
é um privilégio imobiliário geral pelo que no concurso 
com o privilégio imobiliário especial que a CA tem é 
este que prevalece.

 III — Os créditos da segurança social gozam de privilégio 
imobiliário geral sobre os bens imóveis do devedor à 
data da instauração da execução, graduando -se logo 
após os referidos no artigo 748.º do CC, preferindo, 
portanto, e nomeadamente, ao IRC.

Processo n.º 132/07 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social e 

Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Exma. Procuradora da República junto do TAF de Lisboa 2, 
não se conformando com a sentença proferida nos autos de verifica-
ção e graduação de créditos apensos ao processo de execução fiscal 
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n.º 1546 -96/100003.9 do Serviço de Finanças de Mafra, dela vem recor-
rer para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - A contribuição autárquica é um imposto municipal de carácter 
patrimonial que incide sobre o valor tributável dos prédios situados no 
território de um município, qualificável de rústica ou urbana consoante 
a classificação dos prédios em causa (cfr. art.º 1.º do CCA).

2.ª - O crédito derivado do incumprimento da obrigação de pagamento 
do referido imposto, da titularidade das autarquias locais, inscrito para 
cobrança no ano corrente da data da penhora, ou acto equivalente, e 
nos dois anos anteriores, tem privilégio imobiliário especial sobre os 
imóveis cujos rendimentos a ele estejam sujeitos.

3.ª - O privilégio imobiliário criado pelo art.º 93.º do CIRC (a que 
corresponde o art.º 108.º após a revisão efectuada pelo Dec. -Lei 
n.º 198/2001, de 3 de Julho) é um privilégio imobiliário geral, já que 
não se restringe a determinados bens imóveis, abrangendo, antes, o valor 
de todos os imóveis existentes no património do sujeito passivo à data 
da penhora ou outro acto equivalente.

4.ª - No concurso entre um direito de crédito garantido por um privilé-
gio imobiliário geral e um direito de crédito garantido por um privilégio 
imobiliário especial, é este que prevalece.

5.ª - Os direitos de crédito da titularidade das instituições de segurança 
social derivados de taxa contributiva estão envolvidos de privilégio 
imobiliário geral sobre os bens imóveis do devedor à data da instauração 
da acção executiva, nos termos do art.º 11.º do Dec. -Lei n.º 103/80, de 
9 de Maio.

6.ª - Do referido art.º 11.º do Dec. -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio – que, 
como lei especial, prevalece sobre a lei geral – resulta que os créditos 
respectivos se graduam logo após os referidos no art.º 748.º do Cód. 
Civil, preferindo, portanto, e nomeadamente, ao IRC.

7.ª - A sentença errou na aplicação do direito, tendo violado o disposto 
nos arts. 744.º, n.º 1, 748.º do Código Civil, bem como nos arts. 24.º, 
n.º 1 do CCA, 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio e 108.º do CIRC.

8.ª - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça 
e gradue os créditos pela seguinte ordem:

 - Quanto ao produto da venda do prédio a que corresponde o artigo 
rústico n.º 00166 – M: em primeiro lugar, o crédito exequendo corres-
pondente a contribuição autárquica inscrita para cobrança no ano de 
1995 e respectivos juros de mora; em segundo lugar, o crédito reclamado 
pelo Instituto de Segurança Social, IP e respectivos juros de mora; em 
terceiro lugar, o crédito exequendo correspondente a dívidas de IRC dos 
anos de 1993 e 1995 e respectivos juros de mora; em quarto e último 
lugar, a par, os restantes créditos exequendos.

 - Quanto ao produto da venda do prédio a que corresponde o artigo 
urbano n.º 3913 da freguesia de Mafra: em primeiro lugar, o crédito 
reclamado pelo Instituo de Segurança Social, IP e respectivos juros de 
mora; em segundo lugar, os créditos reclamados pela Fazenda Pública 
correspondentes a dívidas de IRC dos anos de 2000 e 2001 e respectivos 
juros de mora; em terceiro e último lugar, a par, os restantes créditos 
exequendos.

Não houve contra -alegações.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na sentença recorrida, mostram -se graduados os créditos da 

seguinte forma:
“I – QUANTO AO PRODUTO DA VENDA DO PRÉDIO PENHORADO POR AUTO 

CUJA CÓPIA CONSTA DE FLS. 9 DO APENSO:
1.º - O crédito EXEQUENDO correspondente a dívidas de IRC dos 

anos de 1993 e 1995, postas à cobrança em 1995 e 1996, e respectivos 
juros de mora, e correspondente a dívidas de Contribuição Autárquica 
do ano de 1994, postas à cobrança em 1995, referentes ao artigo rústico 
n.º 00166 -M da freguesia de Mafra, e respectivos juros de mora;

2.º - O crédito reclamado pelo Instituto de Segurança Social, IP, e 
respectivos juros de mora;

3.º - O crédito EXEQUENDO, correspondente a dívidas de Contribui-
ção Autárquica do ano de 1994, postas à cobrança em 1995, referentes 
ao artigo urbano n.º 03913, da freguesia de Mafra, e respectivo juros 
de mora, e correspondente a dívidas de IVA e respectivos juros de mora.

II – QUANTO AO PRODUTO DA VENDA DO PRÉDIO PENHORADO POR AUTO 
CUJA CÓPIA CONSTA DE FLS. 47 DO APENSO:

1.º - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, correspondentes a 
dívidas de IRC dos anos de 2000 e 2001, e respectivos juros de mora;

2.º - O crédito reclamado pelo Instituto de Segurança Social, IP, e 
respectivos juros de mora;

3.º - O crédito EXEQUENDO, correspondente a dívidas de IRC 
dos anos de 1993 e 1995 e respectivos juros de mora, correspondente 
a dívidas de Contribuição Autárquica do ano de 1994, referente ao 
artigo urbano n.º 03913 e ao artigo rústico n.º 00166 -M, ambos da 
freguesia de Mafra e respectivos juros de mora, e correspondente a 
dívidas de IVA e respectivos juros de mora.”

III – Vem o presente recurso interposto pela Exma. Procuradora da 
República do TAF de Lisboa 2 da sentença do Mmo. Juiz daquele tribunal 
que graduou os créditos nos presentes autos de verificação e graduação 
de créditos que correm por apenso à execução fiscal movida pela Fazenda 
Pública contra a sociedade AFI – Indústria de Fibras de Vidro, Lda., 
por dívidas de IVA, IRC dos anos de 1993 e 1995 e de contribuição 
autárquica de 1994, referente aos prédios rústico e urbano, inscritos na 
matriz predial respectiva com os n.ºs 166 -M e 3913.

A Exma. Magistrada do MP discorda da graduação feita pelo Mmo. 
Juiz “a quo” porquanto, em seu entender, os créditos reclamados pelo 
ISS relativos a contribuições para a segurança social que gozam de privi-
légio imobiliário geral sobre os bens imóveis do devedor, graduando -se 
logo após os referidos no artigo 748.º do CC, nos termos do artigo 11.º 
do DL 103/80, de 9 de Maio, devem ser graduados antes dos créditos 
referentes a IRC.

Por outro lado, também os créditos de contribuição autárquica, que 
gozam de privilégio imobiliário especial, nos termos dos artigos 24.º, 
n.º 1 do CCA e 744.º, n.º 1 do CC, devem preferir aos créditos respei-
tantes a IRC, que apenas gozam de privilégio imobiliário geral.

Vejamos. No caso dos autos, por apenso à execução fiscal em que se 
cobram dividas de IVA, IRC e CA dos prédios inscritos com os n.ºs 166 
e 3913, os quais foram penhorados, vieram o ISS e a Fazenda Pública 
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reclamar créditos respeitantes a contribuições para a segurança social 
e IRC, respectivamente.

Os créditos reclamados pelo ISS gozam, nos termos do artigo 11.º do 
DL 103/80, de 9/5, de privilégio imobiliário geral, graduando -se logo 
após os créditos referidos no artigo 748.º do CC.

Também os créditos respeitantes a IRC gozam, nos termos do ar-
tigo 108.º do CIRC, de privilégio imobiliário geral; só que, por força 
do que dispõe o artigo 11.º do DL 103/80, de 9/5, devem ceder perante 
os créditos da segurança social.

Por seu turno, os créditos referentes a contribuição autárquica gozam, 
nos termos dos artigos 24.º, n.º 1 do CCA e 744.º, n.º 1 do CC, de pri-
vilégio imobiliário especial sobre os imóveis cujos rendimentos a ela 
estejam sujeitos, tendo, por isso, preferência relativamente aos créditos 
que apenas gozam de privilégio imobiliário geral, como é o caso dos que 
dizem respeito a IRC e contribuições para a segurança social.

Daí que na sentença recorrida o Mmo. Juiz “a quo” tenha, pois, errado 
ao graduar no mesmo nível os créditos referentes a CA e IRC, quando 
aqueles prevalecem em relação a estes, e ao graduar primeiro os créditos 
de IRC e depois os créditos da segurança social, quando deveriam ser 
estes a ser graduados antes.

O recurso merece, assim, provimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do STA em conceder provimento ao recurso, 
revogando a sentença recorrida, e, em consequência, graduar os créditos 
verificados pela seguinte ordem:

A – Quanto ao produto da venda do prédio a que corresponde o 
artigo matricial rústico n.º 166 -M da freguesia de Mafra, penhorado 
em 1996:

1.º - o crédito exequendo referente a contribuição autárquica do ano 
de 1994, inscrita para cobrança em 1995, respeitante ao artigo rústico 
166 -M da freguesia de Mafra, e respectivos juros de mora;

2.º - o crédito reclamado pelo ISS, e respectivos juros de mora;
3.º - o crédito exequendo referente a IRC dos anos de 1993 e 1995, 

inscrito para cobrança em 1995 e 1996, e respectivos juros de mora;
4.º - os restantes créditos exequendos referentes a contribuição autár-

quica do ano de 1994 respeitante ao artigo urbano 3913 da freguesia 
de Mafra e IVA, e respectivos juros de mora.

B – Quanto ao produto da venda do prédio a que corresponde o artigo 
matricial urbano 3913 da freguesia de Mafra, penhorado em 2002:

1.º - o crédito reclamado pelo ISS, e respectivos juros de mora;
2.º - o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente a IRC dos 

anos de 2000 e 2001, e respectivos juros de mora;
3.º - os créditos exequendos referentes a IRC de 1993 e 1995, CA de 

1994 dos prédios inscritos com os artigos matriciais rústico 166 -M e 
urbano 3913 da freguesia de Mafra, e IVA, e respectivos juros de mora.

Sem custas.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — António Calhau (relator) — Baeta 
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Sigilo bancário. Derrogação. Artigo 63.º -B, n.º 2, alínea 
c) da LGT, na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de 
Dezembro. Crime doloso em matéria tributária. Indícios 
da prática desse crime.

Sumário:

 I — A derrogação do sigilo bancário, nos termos do disposto 
no artigo 63.º -B, n.º 2, alínea c) da LGT, na redacção 
da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, só é possível 
quando existam indícios da prática de crime doloso em 
matéria tributária.

 II — Não existem indícios da prática de tal crime se apenas 
vem comprovada a existência de dois empréstimos sobre 
o mesmo imóvel e que o interessado não colaborou com 
a Administração Tributária.

 III — Em tal caso, não é de conceder a derrogação do sigilo 
bancário.

Processo n.º 202/07 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorridos: Paulo Jorge Fraga da Costa e outra.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – O Director -Geral dos Impostos, não se conformando com a sen-
tença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que concedeu pro-
vimento ao recurso, que Paulo Jorge Fraga da Costa e Marlene Maria 
Tourais Barros, melhor identificados nos autos, interpuseram da sua 
decisão que determinou o acesso directo a todas as contas e documentos 
bancários, em sociedades financeiras ou instituições de crédito portu-
guesas, de que estes são titulares, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida padece de erro de julgamento ao con-
siderar que o direito de liquidação do Imposto Municipal de Sisa se 
encontra caducado;

2. De resto, e contrariamente ao que foi entendido na douta sentença 
recorrida, não é pelo facto de existir ou não caducidade do direito à 
liquidação, face à insuficiência dos indícios de crime fiscal – que tem 
outros prazos de caducidade – que impede a Administração Fiscal de 
apurar a concreta situação tributária do contribuinte;

3. Mesmo que assim se não entenda, o prazo de caducidade do Im-
posto Municipal de Sisa é de oito anos, pelo que a sentença recorrida 
está em desconformidade com o disposto nos artigos 45.º da LGT e 
92.º do CIMSISD;

4. E não estando a douta sentença recorrida em conformidade com 
a legalidade vigente, é ilegal e, em consequência, não merece ser con-
firmada.
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Os recorridos não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso, remetendo -se para o parecer 
de fls. 151 e 152, “sendo certo, ademais, que ao caso não se aplica 
o prazo de caducidade para liquidar de 8 anos previsto no artº 92ºdo 
CIMSISD, como pretende o Recorrente, mas o de 4 anos previsto no 
artº 11º, parágrafo 3º daquele compêndio, já que se trata de uma liqui-
dação adicional”.

Atento o carácter urgente do presente processo, não foram colhidos 
vistos.

2 – No que diz respeito à matéria de facto e uma vez que a mesma 
não vem posta em causa no presente recurso, remete -se para a fixada 
na sentença recorrida (cfr. artºs 713º, nº 6 e 726º do CPC).

3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em 
saber qual a interpretação que deve ser dada à al. c) do n. 2 do art. 63° -B 
da LGT, na redacção da Lei n. 30 -G/2000, de 29/12.

Dispunha o citado normativo que: “A administração tem o poder 
de aceder a todos os documentos bancários, excepto as informações 
prestadas para justificar o recurso ao crédito, nas situações de recusa 
de exibição daqueles documentos ou autorização para a sua consulta…
quando existam indícios da prática de crime doloso em matéria tribu-
tária, designadamente nos casos de utilização de facturas falsas, e, em 
geral, nas situações em que existam factos concretamente identificados 
gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado”.

A propósito deste preceito legal, tem vindo esta Secção a entender 
de forma pacífica, uniforme e reiterada que “a derrogação do sigilo 
bancário, nos termos da al. c) do nº 2 do art. 63° -B da LGT, por acto 
da Administração Fiscal, só pode ter lugar “quando existam indícios 
da prática de crime doloso em matéria tributária” designadamente nos 
“casos de utilização de facturas falsas” e, em geral, nas “situações em 
que existam factos concretamente identificados gravemente indiciadores 
da falta de veracidade do declarado”.

O vocábulo de carácter exemplificativo “designadamente” abrange 
e refere -se tanto às facturas falsas como às situações referidas na parte 
final do mesmo segmento normativo.

Pelo que a dita derrogação só pode ser admitida quando e sempre 
que “existam indícios da prática de crime doloso em matéria tributária”.

E relacionados com a quantificação ou determinação da matéria 
colectável do contribuinte, como logo resulta da inserção do preceito, 
no título III da LGT, referente ao procedimento tributário, e não no 
título V, relativo às infracções fiscais” (vide, por todos Acórdão de 
13/10/04, in rec. nº 950/04).

Posto isto, vejamos se, no caso em apreço, existem indícios da prática 
de crime doloso em matéria tributária.

4 – Também sobre esta questão e em situação em tudo idêntica à 
agora em apreço, se pronunciou já e muito recentemente, esta Secção do 
STA, no Acórdão de 13/9/06, rec. nº 866/06 que, por isso, vamos aqui 
seguir de perto, com as alterações julgadas necessárias e que resultam 
dos elementos recolhidos nos presentes autos.

E sobre ela, o recorrente respondeu afirmativamente.
“E retira esta sua ilação do facto das respectivas escrituras públicas 

indicarem a concessão de dois empréstimos, sendo que o reclamante, 
ora recorrido, não prestou a colaboração solicitada pela AT.

O que pediu a AT?

Vejamos.
Foram pedidos os seguintes elementos:
• Extractos das contas de depósitos à ordem, bem como de outras 

contas onde tenham sido creditados os produtos dos empréstimos con-
cedidos ao abrigo das escrituras notariais de 02/10/2002, nos montantes 
de € 97.300,00 e € 93.000,00, movimentada a utilização desses fundos, 
bem como cópia de cheques ou transferências bancárias para o vendedor.

• Contrato promessa de compra e venda.
• Cópia das escrituras notariais.
• Outros elementos e meios de prova julgados relevantes para com-

provar a transacção efectuada.
Em resposta, os reclamantes, ora recorridos, juntaram apenas a es-

critura pública de compra e venda.
Assim, e porque o recorrido não deu cumprimento total ao pretendido, 

a AF pretende a derrogação do sigilo bancário.
Que dizer?
Anotemos primeiro, como aspecto relevante, que da escritura pú-

blica de compra e venda e mútuo, com hipoteca e fiança, celebrada em 
02/10/2002, consta o valor da venda: € 97.3000,00.

E que, nesta mesma escritura, foi outorgado um contrato de mútuo 
com hipoteca e fiança, com o valor de € 121.654,19, com o mesmo 
devedor, a mesma credora e o mesmo objecto.

Vejamos agora a fundamentação da AT para a derrogação do sigilo 
bancário:

• A não autorização de acesso da AT a extractos bancários e / ou a 
cópias de documentos neles referidos.

• A não entrega voluntária de cópia de documentos solicitados por 
notificação, nos termos da lei, que permitissem a este serviço validar 
o valor da aquisição do imóvel constante da respectiva escritura de 
aquisição.

• A não declaração voluntária, em auto de declaração ou outra forma 
escrita, do valor real da transmissão, que na nossa análise fosse con-
sentâneo com o valor dos empréstimos contraídos.

E daí a conclusão final, propiciadora da pretensão de derrogação do 
sigilo bancário:

“Como tal consideram -se reunidos os pressupostos da última parte da 
alínea e) do n. 2, do art. 63° -B, da Lei Geral Tributária (redacção dada 
pela Lei 30 -G/2000, de 29 de Dezembro), para que a Administração Tri-
butária possa aceder a documentos bancários, única forma de comprovar 
a situação de fraude, bem como proceder ao apuramento da realidade da 
situação tributária do sujeito passivo objecta da auditoria”…

O que importa saber é se há indícios bastantes da prática de crime 
doloso em matéria tributária.

Ou seja: importa saber se os factos imputados pela administração, 
com tradução nos autos, indiciam ou não um crime doloso em matéria 
tributária.

E a pergunta que se faz é esta: qual o crime que a AT imputa ao 
recorrido?

A resposta é -nos dada pela alínea F) do probatório: art. 103° do 
RGIT.

Vejamos então a lei.
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Dispõe o citado normativo, inscrito no Capítulo III  - Crimes Fis-
cais:

“Constituem fraude fiscal, punível...as condutas ilegítimas tipificadas 
no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento 
da prestação tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, 
reembolsos ou outras vantagens patrimoniais susceptíveis de causarem 
diminuição das receitas tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por:

“a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar 
dos livros de contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresen-
tadas ou prestadas, a fim de que a administração fiscal especificamente 
fiscalize, determine avalie ou controle a matéria colectável;

“b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser 
revelados à administração tributária;

“Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto 
à natureza, quer por interposição, omissão ou substituição de pessoas”.

E o n. 2 deste artigo, acrescenta:
“Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a 

vantagem patrimonial ilegítima for inferior a € 15.000”.
E a pergunta que se tem que fazer é esta: os factos recolhidos pela AT 

constituem indícios da prática de crime doloso em matéria tributária?
Compreensivelmente a lei não define o que são indícios suficientes 

do facto punível.
A melhor definição é aquela que os elege como um conjunto de ele-

mentos convincentes de que o arguido praticou os factos incrimináveis 
que lhe são imputados.

Trata -se daquele conjunto de elementos que, relacionados e conjuga-
dos, persuadem da culpabilidade do agente, fazendo nascer a convicção 
de que virá a ser condenado pelo crime que lhe é imputado.

E que nos dizem os autos?
Da sua análise é possível surpreender apenas duas coisas, a partir das 

quais a AT pretende ver indícios de crime fiscal: que foram contraídos 
dois empréstimos, com hipoteca sobre o mesmo imóvel, e que o recorrido 
não prestou a colaboração devida.

Mas, como é evidente, a falta de colaboração não constitui infracção 
penal autónoma, nem pode ser arvorada, por si, em indício de crime fis-
cal. Por outro lado, o facto de existirem dois empréstimos sobre o mesmo 
prédio, contraídos no mesmo dia, não significa, nem indiciariamente, 
que o produto de ambos os empréstimos foi utilizado para pagamento 
integral do preço acordado entre comprador e vendedor.

O que o recorrente pretende é encontrar eventualmente esses indícios 
de crime fiscal através do varejo da conta bancária do reclamante.

Ou seja: só após a análise das contas bancárias era eventualmente 
possível dizer se havia ou não indícios do crime.

Ora, a lei não lho consente.
Dito de um modo preciso e conclusivo: a falta de colaboração do 

reclamante e a existência de dois empréstimos, contraídos no mesmo 
dia e sobre o mesmo imóvel, não constituem, por si só, indícios de 
crime fiscal.

Tanto basta para concluir que não estão reunidos os pressupostos, para 
que seja concedida a pretendida derrogação do sigilo fiscal.

Assim, a pretensão do recorrente não pode obter acolhimento”.
Em síntese: a derrogação do sigilo bancário só pode ter lugar quando 

existam indícios da prática de crime doloso em matéria tributária e, no 
caso dos autos, tal não se verifica: embora se tenha celebrado apenas um 

mútuo, que não dois como no acórdão transcrito, a situação de direito 
é a mesma  - a falta de colaboração dos contribuintes não constitui, nos 
termos enunciados, indício de crime fiscal.

E por que assim é não importa saber se caducou ou não o direito à 
liquidação e as consequências dessa eventual caducidade, bem como 
saber se face ao disposto no n. 2 do citado art. 103º do RGIT estamos 
aqui ainda perante um elemento integrador da ilicitude ou se, ao invés, 
estamos perante uma mera condição de punibilidade.

No mesmo sentido pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 
14/3/07, in rec. nº 189/07.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 28 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão 

de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Pagamento em prestações. Suspensão do prazo de prescri-
ção.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 124/96, de 10 de Agosto («Lei Mateus»), ocorre a 
suspensão do prazo de prescrição das dívidas durante 
o período de pagamento em prestações.

 II — E, assim, pela subsistência do factor de suspensão do 
prazo, seguramente que não se verifica a prescrição 
enquanto estiver a decorrer o período de pagamento 
em prestações das obrigações prescribendas.

 III — Pelo que manifestamente não ocorre a prescrição de 
obrigações tributárias cujo pagamento em prestações 
tenha sido requerido e autorizado de maneira a terminar 
no mês de Junho de 2009.

Processo n.º 587/05 -30.
Recorrente: M. Costa Dias, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “M. Costa Dias, L.da” vem interpor recurso do acórdão do Tribunal 

Central Administrativo Norte, de 24 -2 -2005, que negou provimento ao 
recurso da sentença a julgar improcedente a impugnação judicial que 
deduzira contra «as liquidações adicionais de IRC e de IVA referentes aos 
exercícios de 1993 e 1994, e respectivos juros compensatórios, no mon-
tante total de 40.209.900$00 (200.566,14€)» – cf. fls. 217 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as conclusões seguintes – cf. 
fls. 248 a 251.
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A. Os factos tributários imputados à ora recorrente já prescreveram, 
dado que já decorreram mais de 10 anos desde o momento em que 
ocorreram.

B. A referida prescrição resulta do disposto no artigo 34.º do CPT. 
Ou seja,

C. Apesar de ter havido interrupção/suspensão da prescrição, os 
processos estiveram parados mais de 1 ano, daí que comece a correr o 
tempo para a prescrição a partir dessa data, somando -se ainda o tempo 
que decorreu desde o início até à data da suspensão.

D. Encontrando -se esgotado o prazo de 10 anos previsto no artigo 34.º 
do Código de Processo Tributário.

E. Assim, o douto acórdão em recurso violou, entre outros, o princípio 
da legalidade, segurança e certeza jurídicas e ainda as disposições legais 
contidas no artigo 34.º do CPT.

Nestes termos, e nos melhores de direito, com o sempre mui douto 
suprimento de Vossas Excelências, deverá ser concedido provimento 
ao presente recurso e, em consequência, revogado o acórdão recorrido, 
devendo a final ser julgada procedente a impugnação oportunamente 
deduzida pela ora recorrente (…).

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos – cf. fls. 256 verso.
Este STA, no caso, apenas conhece de direito (art. 21.º n.º 4 do ETAF 

96).
Como assim, não pode apurar factos donde resulte estar prescrita a 

dívida tributária (cf. ac. de 16.6.04, r. 1740/03), sendo certo que eles 
não foram estabelecidos no acórdão recorrido (até porque perante ele 
não foram alegados: cf. as conclusões das alegações de fls. 199 e segs.).

Vale o exposto para dizer que, tendo em conta os respectivos poderes 
de cognição, no caso, este STA não pode conhecer da prescrição.

Há, assim, que confirmar o julgado, negando -se, consequentemente, 
provimento ao recurso.

1.5 Então, o ora relator proferiu o seguinte despacho – cf. fls. 260.
A ora recorrente conclui que «apesar de ter havido interrupção/sus-

pensão da prescrição, os processos estiveram parados mais de 1 ano, 
daí que comece a correr o tempo para a prescrição a partir dessa data, 
somando -se ainda o tempo que decorreu desde o início até à data da 
suspensão» – conclusão C.

Deste modo, a ora recorrente invoca a prescrição das obrigações 
tributárias relativas às liquidações impugnadas nos presentes autos.

A prescrição da obrigação tributária constitui questão de conhecimento 
oficioso, até ao trânsito em julgado da decisão final.

E não constitui questão de facto, mas antes matéria de direito, sa-
ber dos actos processuais praticados em qualquer processo judicial, 
necessários ao conhecimento da prescrição – cf. neste sentido, por 
exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 31 -05 -2006, proferido no recurso n.° 0156/06; porém, em sentido 
contrário, com voto de vencido, cf. o acórdão desta mesma Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -06 -2004, proferido no recurso 
n.° 01740/03.

Assim sendo, requisite ao competente Serviço de Finanças o envio 
para estes autos de recurso jurisdicional do respectivo processo de 
execução fiscal.

Uma vez junto, por linha, o respectivo processo executivo, notifique 
as partes para, em 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer, querendo.

1.6 Ao que as partes nada vieram dizer.
1.7 O Ministério Público neste Tribunal, porém, em nova vista que 

lhe foi oferecida, veio desta vez emitir o parecer que segue – 269 e 270.
Objecto do recurso: apreciação do juízo de inutilidade superveniente 

da lide por prescrição da dívida exequenda.
Nas conclusões das sua alegações de recurso a recorrente M. Costa 

Dias, Ldª sustenta que os factos tributários já prescreveram dado que 
já decorreram mais de 10 anos desde o momento em que ocorreram, 
sendo que os processos estiveram parados por mais de um ano por 
facto não lhe é imputável.

Este será o único fundamento do recurso, tanto quanto se constata 
das conclusões que delimitam o respectivo objecto.

Fundamentação:
A nosso ver não assiste razão à recorrente.
Considerando a regra do artº 297º do Código Civil será de aplicar 

ao caso subjudice o regime do artº 34º do Código de Processo Tribu-
tário.

Nos termos do nº 3 daquele normativo a reclamação, o recurso hie-
rárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a 
prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por 
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação.

A recorrente alega que a impugnação judicial de IVA e juros compen-
satórios (processo 105/98) não teve qualquer tramitação até 23.09.1998, 
data em que foi proferido despacho a remeter o processo ao tribunal 
tributário de 1ª instância. E que a impugnação de IRC e juros compen-
satórios não teve também qualquer tramitação desde a sua autuação 
até 24.09.1998.

Mas não é essa a realidade dos autos como se constata da análise 
dos processos apensos, nomeadamente de fls. 92 a 122 do processo 
103/98 e de fls. 71 a 95 do processo 105/98.

Efectivamente os processos em causa estiveram parados por facto 
não imputável à recorrente, mas noutros períodos: de 16.12.1999 a 
31.01.2002, o processo 105/1998 — vide fls. 126, e de 16.02.2000 a 
31.01.2002, o processo 103/98  - vide fls. 156.

Ora contabilizando o prazo de prescrição nestas circunstâncias, à 
luz do referido artº 34º nº 3 do Código de Processo Tributário, vemos 
que, em relação ao prazo de prescrição da dívida de IVA de 1993 só 
decorreram, até à presente data, 8 anos 9 meses e 11 dias e em relação 
à dívida de IVA de 1994 só decorreram 7 anos 9 meses e 11 dias.

Do mesmo, em relação às dívidas de IRC de 1993 e 1994 constata-
-se que só decorreram, respectivamente, 7 anos 8 meses e 22 dias e 6 
anos 8 meses e 22 dias.

Não se verifica, pois, a invocada prescrição da obrigação tributária 
pelo que somos de parecer que o recurso deve ser julgado improcedente, 
confirmando -se o julgado recorrido.

1.8 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se 
ocorre, ou não, a prescrição das obrigações tributárias correspondentes 
às liquidações impugnadas.
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2.1 Em matéria de facto, remete -se para os termos do acórdão recor-
rido, ao abrigo do n.º 6 do artigo 713.º do Código de Processo Civil 
– cf. fls. 217 a 230.

2.2 Completada a prescrição, tem o beneficiário dela a faculdade de 
recusar o cumprimento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao 
exercício do direito prescrito. Um direito prescreve quando o seu titular 
o não exerce durante um certo período de tempo, legalmente fixado, o 
que faz presumir uma renúncia ao direito, ou, pelo menos, uma atitude 
que o torna indigno de protecção jurídica – dormientibus non sucurrit 
jus. A doutrina justifica o instituto prescricional com argumentos de vária 
ordem, nomeadamente de certeza e segurança jurídicas. E, se o instituto 
não será justo, coonesta -se, no entanto, com razões de conveniência ou 
oportunidade – cf. o parecer da Procuradoria Geral da República, no 
Diário da República de 24 -04 -1995, II série, p. 4441 e ss.

Hoje em dia, é já pacífico na jurisprudência que a prescrição da 
obrigação tributária constitui questão de natureza substantiva, e de 
conhecimento oficioso em qualquer degrau de jurisdição, até ao trânsito 
em julgado da decisão final sobre o objecto da causa, e que os factos, ou 
actos processuais, necessários ao julgamento da prescrição, constituem 
matéria de direito, incluída nos poderes de cognição do Supremo Tri-
bunal Administrativo – cf., neste sentido, por exemplo, o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31 -5 -2006, proferido 
no recurso n.º 156/06.

Hoje não há qualquer limitação ao conhecimento oficioso da prescri-
ção. O juiz conhece oficiosamente da prescrição, sempre que o Chefe da 
Repartição de Finanças o não tiver feito – dizem Alfredo José de Sousa, 
e José da Silva Paixão, no Código de Processo Tributário, Comentado 
e Anotado, Almedina, Coimbra, 1991, em anotação 7. ao artigo 259.º.

Para conhecimento da prescrição, porém – como, de resto, para o 
conhecimento de qualquer outra questão respeitante à matéria da causa –, 
é necessário que não se ache esgotado o poder jurisdicional do Tribunal, 
nos termos do disposto no artigo 666.º do Código de Processo Civil.

Sob a epígrafe “(Prescrição das dívidas de contribuições e impostos. 
Prazo. Interrupção. Conhecimento oficioso)”, o artigo 27.º do Código 
de Processo das Contribuições e Impostos, no seu corpo, dispõe que «É 
de vinte anos, sem distinção de boa ou má fé, o prazo de prescrição das 
contribuições e impostos em dívida ao Estado, se prazo mais curto não 
estiver fixado na lei. A prescrição conta -se do início do ano seguinte 
àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial». 
E o seu § 1.º acrescenta que «A reclamação, a impugnação, o recurso 
e a execução interrompem a prescrição. Cessa, porém, este efeito se o 
processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte, durante 
mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período com o que tiver decorrido até à data da autuação».

Correspondentemente ao artigo 27.º do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, o artigo 34.º do Código de Processo Tributário 
(diploma entrado em vigor em 1 de Julho de 1991, conforme o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, da respectiva aprovação), veio 
dispor, sob a epígrafe de “Prescrição das obrigações tributárias”, que 
«A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro 
mais curto estiver fixado na lei» (n.º 1); que «O prazo de prescrição 
conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 
facto tributário, salvo regime especial» (n.º 2); e que «A reclamação, 
o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução 

interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo 
estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de 
um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação» (n.º 3).

E, sucedendo a este artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o 
artigo 48.º da Lei Geral Tributária (em vigor desde o dia 1 de Janeiro 
de 1999), dispõe, no seu n.º 1, que «As dívidas tributárias prescrevem, 
salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos 
impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto 
tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que 
o facto tributário ocorreu». Em correspondência essencial com o n.º 3 
do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 49.º da Lei 
Geral Tributária, sob a epígrafe de “Interrupção e suspensão da pres-
crição” estabelece que “A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, 
a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo 
interrompem a prescrição» (n.º 1); que «A paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo 
faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, 
o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data 
da autuação» (n.º 2); e que «O prazo de prescrição legal suspende -se 
por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de 
pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, 
impugnação ou recurso» (n.º 3).

Verificando -se uma sucessão de leis no tempo no que respeita ao 
prazo de prescrição, para saber qual a lei aplicável, há que convocar 
o artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, que dispõe que «a lei que esta-
belecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na 
lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, 
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a 
não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se 
completar».

Isto é, se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na lei 
antiga, então, se, segundo a lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado 
pela lei nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei antiga; mas, 
se, segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, a 
lei nova é aplicável aos prazos que já estiverem em curso, sendo que o 
prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei. O que bem se 
compreende, já que assim se concretiza a intenção do legislador: reduzir 
o prazo, sem operar qualquer efeito retroactivo – cf., por exemplo, e por 
mais recente, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administra-
tivo, de 17 -1 -2007, proferido no recurso n.º 112/06.

Como referem Ruben Carvalho e Francisco Pardal, citando Manuel 
Andrade, a situação em causa “reconduz -se a uma suspensão e reata-
mento do curso da prescrição” – cfr. Código de Processo das Contri-
buições e Impostos anotado, 2.ª edição, pp. 182/183. Em tal hipótese, 
e ao contrário do que acontece no Código Civil – artigo 326.º  -, não 
começa a correr um novo prazo de prescrição a partir do acto inter-
ruptivo, inutilizando -se todo o tempo decorrido anteriormente. Uma 
vez que a lei faz cessar o efeito interruptivo, não se inutiliza o prazo 
já decorrido, procedendo -se à contagem do prazo em termos da dita 
suspensão e reatamento do prazo prescricional. Como refere Benjamim 
Rodrigues, Problemas Fundamentais de Direito Tributário, p. 285, na 
dita hipótese, o efeito interruptivo – que, de outro modo, inutilizaria 
todo o tempo decorrido anteriormente – degenerou -se em simples sus-



728 729

pensão por um ano. Ou, de outro modo: aí, a interrupção da prescrição 
converte -se em mera suspensão (cf., ainda o mesmo acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 17 -1 -2007, proferido 
no recurso n.º 112/06).

Como se vê, para julgar decorrido o prazo de prescrição, é necessário 
fazer -se a prova de um facto positivo: o de se ter escoado o lapso de 
tempo fixado na lei para a prescrição; e a prova de um facto negativo: o 
de inexistência de causa de interrupção ou de suspensão da prescrição, 
durante esse lapso de tempo indicado na lei.

A aplicação pura e simples do prazo prescricional conduziria à ex-
tinção do direito sobre que a prescrição opera logo que se verificasse 
o completo decurso daquele prazo. Como assim, na base do instituto 
da suspensão e da interrupção da prescrição está a ideia de que, não 
obstante as necessidades de certeza e de segurança, a atitude passiva 
do credor se justifica em virtude das especiais circunstâncias em que 
se encontra. A lei impede que o tempo exerça a sua eficácia destrutiva 
sobre o direito durante todo o período por que duram as causas justi-
ficativas daquela passividade: dá -se uma suspensão ou interrupção do 
prazo. A suspensão, ou interrupção, da prescrição traduz -se assim no 
aparecimento dum facto ou duma qualidade que retira ao prazo a sua 
relevância prescricional durante todo o tempo da sua duração. Uma 
vez desaparecida esta qualidade impeditiva, o prazo volta a correr, e 
na sua contagem inclui -se aquele que decorreu antes do aparecimento 
da causa suspensiva com o que vai decorrer após a sua cessação – cf. 
José Dias Marques, Prescrição Extintiva, Coimbra Editora, Limitada, 
1953, pp. 94 e 95.

A “Lei Mateus” – Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto – veio 
estabelecer, relativamente à generalidade dos devedores do Estado, além 
do mais, «um regime geral de pagamento em prestações mensais iguais, 
até um máximo de 150, com redução, nos casos normais, de juros de 
mora vencidos e vincendos, à taxa média de juros praticada na colocação 
da dívida interna» (cf. o respectivo preâmbulo).

E, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do dito Decreto -Lei n.º 124/96, 
de 10 de Agosto (“Lei Mateus”), «O prazo de prescrição das dívidas 
suspende -se durante o período de pagamento em prestações».

2.3 No caso sub judicio, a impugnante, ora recorrente, pede no pre-
sente recurso jurisdicional, com base na prescrição que invoca, a re-
vogação do acórdão recorrido e a procedência da impugnação judicial.

Mas o que é certo é que o acórdão recorrido, tão -somente, confirma, 
por remissão, a sentença da 1.ª instância, e esta não se pronuncia, nem 
tinha que se pronunciar, sobre a prescrição das obrigações respeitantes às 
liquidações impugnadas. Aliás, como é sabido, a prescrição da obrigação 
tributária não constitui ilegalidade da liquidação, mas pode ser invocada 
unicamente em termos processuais, ou seja, em termos de possível re-
flexo na lide impugnatória, mormente por poder provocar a inutilidade da 
continuação desta, em caso de verificação da prescrição das obrigações 
tributárias subjacentes às liquidações impugnandas – cf., entre muitos 
outros, por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 12 -12 -2006, proferido no recurso n.º 955/06.

Ora, verifica -se que, no dia 16 -3 -1999, a impugnante -recorrente assi-
nou o aviso de recepção de uma carta existente no respectivo processo de 
execução fiscal, em que, relativamente ao assunto “D.L. 124/96 – Novo 
Plano Prestacional de Pagamento”, se diz que «Tendo como referência 
o requerimento apresentado nesta Repartição em 4.12.98, fica por este 

meio V. Ex.a notificado de que, por despacho de 19.02.99, do Ex.mo Sr. 
Subdirector -Geral dos Impostos, foi autorizado o pagamento das dívidas 
em 150 prestações mensais e suspenso o pagamento prestacional até ao 
trânsito em julgado da decisão sobre as impugnações apresentadas, ou 
até ao mês de vencimento da última prestação, consoante o que ocorrer 
primeiro»; e, em informação oficial, nunca contrariada, diz -se também 
que «Reformulado o plano prestacional para 150 prestações, verifica -se 
que o mesmo termina em Junho de 2009» – cf. especialmente fls. 26 e 
verso, e 40 da execução fiscal em apenso.

Como assim, logo se vê que está ainda suspenso o prazo de prescri-
ção das dívidas em causa, por força do citado n.º 5 do artigo 5.º do dito 
Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto (“Lei Mateus”) – dado que, 
por despacho de 19 -2 -1999, foi reformulado o pagamento em prestações 
requerido pela impugnante -recorrente, e que o respectivo período de 
pagamento em prestações decorre até Junho de 2009.

Assim sendo, como é, diremos abertamente – e em resposta ao thema 
decidendum – que não ocorre a rogada prescrição das obrigações tribu-
tárias relativas às liquidações impugnadas.

A finalizar, diremos então que, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto (“Lei Mateus”), ocorre 
a suspensão do prazo de prescrição das dívidas durante o período de 
pagamento em prestações.

E, assim, pela subsistência do factor de suspensão do prazo, segu-
ramente que não se verifica a prescrição enquanto estiver a decorrer o 
período de pagamento em prestações das obrigações prescribendas.

Pelo que manifestamente não ocorre a prescrição de obrigações tribu-
tárias cujo pagamento em prestações tenha sido requerido e autorizado 
de maneira a terminar no mês de Junho de 2009.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-
-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 120 e a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — Baeta de 
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Questão de facto. Compe-
tência do Supremo Tribunal Administrativo.

Sumário:

O Supremo Tribunal Administrativo não é competente, em 
razão da hierarquia, para a apreciação do recurso juris-
dicional interposto per saltum de decisão de um tribunal 
administrativo e fiscal de 1.ª instância, no qual o recor-
rente invoca factos contrários aos fixados pela sentença, 
retirando deles efeitos jurídicos favoráveis à sua pretensão.
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Processo n.º 760/06 -30.
Recorrente: Cerâmica Central do Algoz, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. CERÂMICA CENTRAL DO ALGOZ, LDA., com sede no 

Sítio dos Vales, Algoz, Silves, recorre da sentença de 7 de Abril de 2006 
do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou 
improcedente o recurso do acto do Director de Finanças de Faro que 
lhe aplicou uma coima.

Formula as seguintes conclusões:

«1)
Constitui objecto do presente recurso a sentença proferida nos autos 

com o n° 61 8/05.5BELLE referente a um recurso de contra -ordenação 
referente a omissões e inexactidões, em sede de I.R.C. praticadas pelo 
sujeito passivo em 2001.

2)
A impugnante apresentou, no devido tempo, impugnação judicial 

tendo o n° de processo n° 162/05.0 BELLE conforme doc. 1, e con-
testação doc. 2 da Fazenda Publica que se juntam para todos os efeitos 
legais.

3)
Ao tempo em que surgiu a respectiva notificação da contra -ordenação 

ainda estava a decorrer o prazo para impugnação judicial do I.R.C. de 
2001, como se fez menção no art. 2 do articulado do recurso judicial 
da contra -ordenação.

4)
Nesse sentido com base no art. 55 n° 1 al. c) do RGIT, requereu -se a 

suspensão do processo de contra -ordenação.
Dispõe o art. 55 do RGIT
“1 - Sempre que uma contra -ordenação tributaria implique a exis-

tência de facto pelo qual seja devido o tributo ainda não liquidada, o 
processo de contra ordenação será suspenso depois de instaurado ou 
finda a instrução, quando necessária, e até que ocorra uma das seguintes 
circunstancias:

(...)
c) Verificar -se o trânsito em julgado da decisão proferida em processo 

de impugnação ou fim do processo de reclamação.
(...)“

5)
O Tribunal “a quo” analisou mal a questão, na medida em que não 

teve em conta que a referida liquidação referente ao IRC de 2001 foi 
impugnada judicialmente.

6)
Transcrevendo a referida sentença no que toca ao ponto da suspen-

são:
“ora como vimos o processo de contra -ordenação nunca foi suspenso 

mas sabemos que houve uma reclamação graciosa e posterior impugna-
ção judicial da Arguida relativa à liquidação de juros de IRC de 2001. 
E porque assim foi, tanto basta para se perceber que o recurso carece, 

nesta parte, de fundamento, dado que a coima verificada não respeita 
aos juros impugnados mas ao IRC propriamente dito”

7)
Com o devido respeito, há um equívoco do Tribunal “a quo” na análise 

desta problemática, porque como se demonstrou existe de facto uma 
impugnação ao “IRC propriamente dito” de 2001

8)
Mais, o processo contra -ordenacional referente ao IRC de 2000 que 

também se encontra em fase de impugnação judicial, encontra -se sus-
penso, cfr. sentença que se junta como doc. 3.

9)
Ou seja, o Tribunal não analisou a falta de fundamentação com base 

num pressuposto errado, isto é “não pode proceder a invocada falta de 
fundamentação da liquidação do IRC do ano de 2001, o que se retira 
desde logo, da sua não impugnação contenciosa”

10)
Por fim, também não pode proceder a invocada falta de fundamentação 

da liquidação do IRC do ano de 2001, o que se retira desde logo, da sua não 
impugnação contenciosa (de outro modo, como compreender que a arguida/
recorrente só tenha impugnado a liquidação dos respectivos juros...)

Nestes termos e nos demais de direito a douta sentença recorrida, 
deverá ser anulada por não conhecer de questões que deveria conhe-
cer com base no art. 125 n° 1 do CPPT que decorre do 668 n° 1 d) 
do CPC, ou revogada, porque violou os arts 55 n° 1 al. c) do RGIT°, 
admitindo -se a suspensão do processo -contra -ordenacional».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz proferiu despacho em que entendeu não haver 

nulidade a suprir.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, não porque ocorra a ale-
gada nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, mas porque 
«o processo de contra -ordenação tributária deveria ter sido suspenso 
finda a instrução, apesar da liquidação do imposto, na medida em que 
era ainda passível de impugnação administrativa ou contenciosa»; e, 
«tendo a impugnação judicial sido deduzida após o proferimento da 
decisão que aplicou a coima mas antes do envio do processo ao tribunal 
deveria a autoridade recorrida ter revogado aquela decisão e ordenado 
a suspensão do processo».

1.5. O processo foi a vistos dos Exmºs. Adjuntos.
1.6. O relator proferiu despacho suscitando a incompetência do Tribu-

nal, em razão da hierarquia, para apreciar o recurso, por se não fundar, 
exclusivamente, em matéria de direito.

1.7. Notificada do parecer do relator, veio a recorrente «reconhecer 
que nos termos do art. 285° do CPPT, apresentou recurso do despacho 
interlocutório de recusa de audição das testemunhas arroladas na impug-
nação de Irc de 2001, as quais no entender da impugnante são vitais para 
a descoberta da verdade material, pois tem conhecimento directos sobre 
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os factos em causa. Contudo, ainda não houve uma sentença proferida 
pela 1ª instância, TAF de Loulé».

1.8. Dada nova vista ao Exmº. Procurador -Geral Adjunto, afirmou 
propender para o entendimento manifestado pelo relator do processo.

1.9. Colheram -se novos vistos dos Exmºs. Adjuntos, face ao entretanto 
corrido no processo.

2. Vem provada a factualidade seguinte:
«O substituto do Exm.° Sr. Director de Finanças de Faro aplicou uma 

coima à Arguida/Recorrente no valor de € 17.350,00 por ter considerado 
autor de omissões e inexactidões em sede de IRC do ano de 2001.

A Arguida interpôs reclamação graciosa contra a liquidação dos juros 
do IRC de 2001 e impugnou judicialmente a sua decisão mas não a do 
IRC propriamente dito.

No dia 12 -08 -2004, a Administração Fiscal enviou notificação à 
Arguida/Recorrente para os efeitos do art.° 70.º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias e então enviou -lhe cópia do auto de notícia.

A qual a recebeu no dia seguinte».
3. Como se notou no parecer do relator acima referido (ponto 1.6.), 

«a sentença recorrida estabeleceu, em sede de matéria de facto, que “a 
Arguida interpôs reclamação graciosa contra a liquidação dos juros do 
IRC de 2001 e impugnou judicialmente a sua decisão mas não a do IRC 
propriamente dito” (sublinhado nosso).

Já a recorrente afirma, pelo contrário, “que a referida liquidação 
referente ao IRC de 2001 foi impugnada judicialmente”, havendo “um 
equívoco do Tribunal “a quo” na análise deste problemática, porque 
como se demonstrou existe de facto uma impugnação ao “IRC propria-
mente dito” de 2001” (sublinhado nosso).

Este STA é, deste modo, chamado a definir, no âmbito do presente 
recurso jurisdicional, se a recorrente impugnou ou não a liquidação de 
imposto relativo ao exercício do ano de 2001.

E, assim, o recurso não terá exclusivo fundamento em matéria de 
direito, não sendo este o Tribunal competente para o apreciar».

O exame comparado da sentença e das alegações de recurso e respec-
tivas conclusões patenteia que é como se expôs no despacho do relator.

Acresce que a recorrente retira do facto contrário ao estabelecido 
na sentença – que impugnou a liquidação de imposto, e não só a de 
juros – uma consequência jurídica favorável ao interesse que defende 
no processo: aonde a sentença julgou que, na falta de impugnação da 
liquidação de imposto, não havia lugar à suspensão do processo contra-
-ordenacional, a recorrente defende que esse processo devia ter sido 
suspenso, face à interposição da impugnação judicial.

E, deste modo, não é este, mas o Tribunal Central Administrativo Sul, 
o competente para conhecer do recurso, por força do disposto nos artigos 
26º alínea b) e 38º alínea a) do actual Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais aprovado pela lei nº 107 -D/2003, de 31 de Dezembro.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em julgar 
o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso 
jurisdicional, declarando competente o Tribunal Central Administrativo Sul.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 9 UC 
(nove unidades de conta).

Lisboa, 28 de Março de 2007. — Baeta de Queiroz (relator) — António 
Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Liquidação. Notificação. Caducidade. Impugnação judi-
cial.

Sumário:

A notificação da liquidação sem consideração do devido prazo 
de caducidade não constitui nunca fundamento de oposição 
à execução fiscal, mas, antes, de impugnação judicial.

Processo n.º 965/06 -30.
Recorrente: SEUL — Sociedade de Edificações Urbanas, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “SEUL -Sociedade de Edificações Urbanas, Lda” vem interpor 

recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 
14 -3 -2006, que «julga a presente oposição improcedente por falta de 
fundamento legal» – cf. fls. 49 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 64 a 66.

1) A oponente, ora recorrente, deduziu a oposição julgada improce-
dente, nos termos da alínea e) do art.º 204.° do CPPT;

2) Visando a extinção da eficácia da execução, na medida em que por 
força da liquidação não ter sido notificada dentro do prazo de caducidade, 
se tornou inexigível a dívida da contribuição em causa;

3) O apelo às normas de racionalização de meios de tutela processual, 
em que se fundamentou a não procedência da oposição, e as conse-
quências daí retiradas na sentença “sub -judice”, a terem -se como boas, 
coarctaria deste modo, meios de defesa legalmente consignados;

4) Assim, o meio processual utilizado, foi o idóneo para os fins 
visados;

5) Devendo ter conduzido à declaração de inexigibilidade da dívida 
da contribuição em causa e ter sido a ora recorrente ali oponente, ab-
solvida da instância;

6) Resultou violada a norma constante da alínea e) do n.º 1 do 
art.º 204.° do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 75.
FUNDAMENTAÇÃO
1. O entendimento vertido na sentença sobre a diferente relevância 

da falta de notificação da liquidação do tributo alinha com jurispru-
dência qualificada do STA onde, com perfunctoriedade, se distinguem 
duas situações:

a) instauração de execução fiscal com falta de notificação da liquida-
ção do tributo ainda no decurso do prazo de caducidade — fundamento 
de oposição à execução, por inexigibilidade da obrigação tributária 
(art.204° n°1 al.e) CPPT



734 735

b) instauração de execução fiscal com falta de notificação do tributo 
após o decurso do prazo de caducidade -fundamento de impugnação 
judicial, por ilegalidade da liquidação (art.99° CPPT)

2. No caso sub judicio a impossibilidade da convolação da petição de 
oposição em petição de impugnação judicial resulta da intempestividade 
(probatório nºs 3/4; art. 102° n°1 al.a) CPPT)3.

Sublinha -se que o despacho de não sujeição a IMI dos prédios urba-
nos de onde emerge a Contribuição Autárquica exequenda contempla 
períodos temporais distintos do ano 1999 (doc.fls.39)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão essencial que aqui se coloca é, nos 
próprios termos da conclusão final da recorrente, a de saber se no caso 
«resultou violada a norma constante da alínea e) do n.º 1 do art.º 204.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário».

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. O processo executivo a que estes autos se opõem tem o 

n.° 2089200401045636 e foi instaurado em 20/11/2004, no Serviço de 
Finanças de Santarém, conf. informações oficiais a fls. 20 dos autos

2. A dívida exequenda diz respeito a Contribuição Autárquica de 
1999, na importância de €49.123,68, conf. informações oficiais a fls. 20 
dos autos

3. O limite do prazo de cobrança voluntária ocorreu em 31/07/2004, 
conf. certidão de dívida a fls. 5 dos autos.

4. A presente oposição foi apresentada em 15/04/2005.
2.2 Como é sabido, a oposição à execução fiscal é permitida só nas 

hipóteses e com os fundamentos previstos na lei. Mas, embora legal-
mente tipificados, os fundamentos -tipo de oposição à execução fiscal 
não constituem tipos fechados, e sim tipos abertos, onde, em área de 
defesa dos administrados, não se adequam os rigorosos princípios da 
taxatividade e do exclusivismo, que mais se apropriam a uma tipificação 
concernente à incriminação penal e também de certo modo à sujeição 
a tributação.

A liquidação dos tributos, como acto de eficácia externa que é, em 
princípio, tem que ser notificada aos interessados – pois que os actos 
de eficácia externa têm de ser notificados aos interessados, mediante 
uma comunicação oficial e formal, «na forma prevista na lei», de acordo 
com a imposição do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República 
Portuguesa, e essa falta tem como consequência legal a sua ineficácia 
(cf. Gomes Canotilho, e Vital Moreira, na Constituição da República 
Portuguesa Anotada, 1993, 3.ª edição, revista, em anotação IV. ao 
artigo 268.º).

O n.º 1 do artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário – em concretização do dito imperativo constitucional – es-
tabelece que os actos em matéria tributária que afectem os direitos e 
interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação 
a estes quando lhes sejam validamente notificados.

E, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, a «Falta de notificação da 
liquidação do tributo no prazo de caducidade» constitui fundamento 
de oposição à execução fiscal.

Este fundamento da dita alínea e) significa a falta de notificação den-
tro do prazo de caducidade, isto é, em geral, dos cinco anos e não fora 
dele. Valendo portanto, unicamente para os casos em que a liquidação 
é feita dentro do prazo mas não foi notificada até ao seu término, tendo, 
entretanto, sido instaurada, não obstante, a execução fiscal para cobrança 
coerciva do tributo. Por um lado, a falta de notificação da liquidação an-
tes de decorrido o prazo de caducidade, implicando a ineficácia daquela 
e consequenciando a inexigibilidade da dívida exequenda, constitui o 
fundamento de oposição tipificado na dita alínea e) do art.º 204.º do 
CPPT. Por outro, decorrido aquele prazo, tal falta de notificação integra-
-se na própria caducidade concretizando a ilegalidade da liquidação, 
fundamento típico de impugnação judicial e não de oposição à execução 
– cf. a este respeito o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de 27 -2 -2002, proferido no recurso n.º 26722.

Em regra, a fase executiva é precedida de uma fase administrativa 
prévia em que é feita a liquidação da dívida exequenda, sendo esta noti-
ficada ao interessado, que a pode impugnar pelos meios administrativos 
e contenciosos previstos na lei (designadamente reclamação graciosa e 
impugnação judicial), dentro dos prazos legais. Por isso, como regra, 
não pode discutir -se na oposição à execução fiscal a legalidade dessa 
liquidação, que só pode sê -lo pelos meios próprios de reclamação ou 
impugnação, a utilizar dentro dos prazos respectivos. Assim, em regra, 
a oposição à execução fiscal não pode funcionar como uma segunda 
oportunidade para poderem fazer os seus direitos os contribuintes que 
deixaram passar os prazos de impugnação administrativa ou contenciosa 
sem os defenderem – cf. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, 4.ª edição, 2003, em anotação 3. ao 
artigo 204.º.

2.3 No caso sub judicio, na sua petição inicial, a oponente, ora recor-
rente, alega, mormente o seguinte:

 - «o processo executivo acima identificado tem por origem a dívida 
de contribuição autárquica do ano de 1999»;

 - «foi notificada da sua liquidação em Abril de 2004»;
 - «assim, respeitando a dívida exequenda ao ano de 1999 temos 

que deveria ter sido notificada à ora Oponente o mais tardar até 
31.12.3003»;

 - «ora, dispõe o n.º 1 do art.º 45.º da LGT “O direito de liquidar os 
tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao con-
tribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro»;

 - «termos em que tendo sido notificada apenas em Abril de 2004, 
ocorreu a caducidade do tributo sub -judice, por falta de notificação de 
liquidação no prazo legal».

Ao que a sentença recorrida contrapõe, essencialmente:
 - «o circunstancialismo descrito na petição não se enquadra em ne-

nhuma das alíneas do preceito supra referido»;
 - «o meio próprio para apreciação da legalidade da liquidação é o 

processo de impugnação que visa a apreciação da correspondência do 
acto tributário com a lei no momento em que o mesmo foi praticado»;

 - «por seu lado, o processo de oposição á execução fiscal constitui um 
meio de defesa contra a execução, respeita aos fundamentos superve-
nientes que podem tornar ilegítima ou injusta a execução devido a falta 
de correspondência com a situação material subjacente no momento em 
que se adoptam as providências executivas»;
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 - «a caducidade constitui um vício da própria liquidação, que deve ser 
suscitado em sede de impugnação judicial contra o acto de liquidação, 
porque contende com a legalidade em concreto da mesma»;

 - «poderíamos aproveitar a petição inicial para seguir a forma de 
processo de impugnação ao abrigo do art.° 102.° do CPPT, se a mesma 
estivesse em tempo, o que não é o caso, conforme decorre do probatório 
(vd. Pontos 3. e 4.), uma vez entre a data em que terminou o prazo de 
pagamento voluntário e a data da apresentação da petição ocorreram 
bem mais de 90 dias».

Como se vê, a sentença recorrida entendeu não poder proceder à 
“convolação” da petição inicial dos presentes autos de oposição em 
petição de processo de impugnação judicial. E, resolutamente, decretou 
«a oposição improcedente por falta de fundamento legal».

Julgamos que decidiu bem a sentença recorrida em ambos os passos 
(falta de fundamento legal, e não “convolação”).

Com efeito, e consoante, de resto, se alega na própria petição inicial, 
a dívida em causa respeita a contribuição autárquica do ano de 1999, 
e a oponente, ora recorrente, foi notificada da sua liquidação em Abril 
de 2004.

E, havendo a oponente sido notificada da liquidação exequenda, 
nunca a oposição à execução fiscal poderia ter sido interposta ao abrigo 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário – invocada pela oponente -recorrente – visto que, 
na realidade, inexiste no caso o pressuposto legal exigido, de «falta de 
notificação».

Como assim – e em resposta ao thema decidendum – diremos que no 
caso não «resultou violada a norma constante da alínea e) do n.º 1 do 
art.º 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário».

E, por conseguinte, ao julgar improcedente a oposição, sob a invo-
cação de «falta de fundamento legal», bem andou a sentença recorrida 
– que, por isso, deve ser confirmada.

Havemos, então, de concluir que a notificação da liquidação sem con-
sideração do devido prazo de caducidade não constitui nunca fundamento 
de oposição à execução fiscal, mas, antes, de impugnação judicial.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Bar-
bosa — António Calhau.

Acórdão de 28 de Março de 2007.

Assunto:

Emolumentos notariais. Omissão de pronúncia. Nulidade da 
sentença. Escritura pública de cessão de quotas. Natureza. 
Violação da Directiva n.° 69/335/CEE, de 17 de Julho.

Sumário:

 I — A sentença é nula, por omissão de pronúncia, nos termos 
do disposto nos artigos 125.° do CPPT e 668.°, n.° 1, 
alínea d) do CPC, quando o juiz deixe de se pronunciar 
sobre questões que devesse apreciar, face ao preceituado 
no artigo 660.°, n.° 2 do CPC.

 II — Tendo o juiz decidido conceder provimento à impugna-
ção judicial com base, apenas, na ilegalidade do acto 
de liquidação, por desconformidade com o artigo 10.º, 
alínea c) da Directiva n.° 69/335/CEE, tal como foi 
decidido pelos arestos do TJCE, que cita, considerando 
prejudicado o conhecimento das demais questões susci-
tadas nos autos e estando aquele vinculado à interpreta-
ção feita pelo TJCE, não tinha de conhecer de qualquer 
outra questão, pois é corolário desta decisão que não 
é possível conhecer do mérito da pretensão formulada.

 III — Os emolumentos do artigo 5.º da Tabela de Emolumen-
tos Notariais são de qualificar como taxas e não como 
impostos.

 IV — Tais emolumentos notariais, cobrados nos termos da 
Portaria n.° 996/98, de 25 de Novembro aquando da 
celebração de escritura pública de cessão de quotas de 
sociedade comercial, não são proibidos pela Directiva 
n.º 69/335/CEE, do Conselho, e 17 de Julho, na redac-
ção da Directiva n.º 85/303/CEE, do Conselho, 10 de 
Junho.

Processo n°: 1047/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Turisfim — Construções Urbanas, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do então 
Tribunal Tributário de 1ª Instância de Aveiro que julgou procedente a 
impugnação judicial que Turisfim  - Construções Urbanas, S.A., me-
lhor identificada nos autos, deduziu contra o acto de liquidação de 
emolumentos notariais, no valor global de 807.600$00, por ocasião 
da celebração de escritura pública de cessão de quotas e alteração da 
sociedade para S.A., dela vem interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade das 
questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da quali-
ficação dos emolumentos notariais como imposto, diga -se: imposição 
indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa, no sentido de 
poder configurar “direitos com carácter remuneratório” como consta da 
alínea e) do n° 1 do artigo 12 da mesma Directiva 69/355/CEE.

2. Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001, rec° 26392, 
da 2ª Secção do STA: “..., a fonte de toda a imperatividade normativa 
que vigora no direito interno radica, em última instância, na lei fun-
damental”.
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3. O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitu-
cionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto de vista 
formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua materialidade 
porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica dos emolumentos, 
a sua classificação com taxas, cujo valor (preço) deriva da sua bilatera-
lidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao 
complexo de elementos que concorrem para a sua formação, inclusive os 
custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria 
instituição, organização e funcionamento do Serviço Público legalmente 
habilitado a prestar os serviços indispensáveis para a conformação dos 
actos em causa (aumento do capital social da impugnante).

4. Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da Direc-
tiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos 
anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub judice qualquer 
discriminação, dupla tributação ou disparidade que a Directiva, enquanto 
postulado legal tendia a obviar na prossecução da harmonização das 
legislações dos Estados — membros e como instrumento de uma das 
políticas necessárias aos objectivos da EU, em concreto a livre circu-
lação de capitais.

5. Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha 
como tal no sistema jurídico português, visto que se considera direito 
derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios Estados 
— membros e se preocupa dominantemente pelos resultados que em 
si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte do Estado 
nacional na sua transposição ou, vista a Adesão ter ocorrido em 1986 
e terem sido contemplados um conjunto de derrogações e disposições 
transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da economia – e 
em particular no que diz respeito aos movimentos de capitais ( - cfr. 
Tratado de Adesão de Portugal, in Portugal na CEE, PEDRO ALVARES, 
Edição da Europa — América, 2ª edição, pp. 394 -401) – aos objectivos 
comunitários.

6. Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Cons-
titucional no 115/2002, Proc° 567/00, Diário da República, II série, 
n° 123, de 28 de Maio de 2002, os emolumentos notariais são autênticas 
taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível 
segundo o art° 106° (da CRP, conformadoras de um carácter próprio de 
bilateralidade, “pois não há quebra do nexo sinalagmático”.

7. Reitera -se que, como se deixou impugnado na contestação, a liqui-
dação não padece de quaisquer vícios, sendo legal, válida e eficaz.

8. A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve ser 
recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que os 
emolumentos notariais liquidados são taxas e, por isso, configuram 
“Direitos com carácter remuneratórios”, nos termos do art° 12°, n° 1, 
alínea e), da Directiva n° 69/355/CEE e como tal estão excepcionados 
das imposições indirectas elencadas no artigo 10° da mesma Directiva, 
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque os 
termos da petição não colhem mérito.

9. De todo o modo o acto de liquidação dizendo respeito a cessão de 
quotas e transformação do modelo social não parece enquadrar e estar 
abrangido pela Directiva n° 69/335/CEE, de 17.7.1969, pelo que também 
nesse aspecto a decisão judicial com os contornos que apresenta e os 
fundamentos em que se sustenta não se coadunará desse modo com o 
direito nacional aplicável.

A recorrida não contra -alegou.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de ser concedido provimento ao recurso, sufragando -se, para o efeito, 
na decisão do TJCE, proferida no acórdão junto a fls. 92 e segs.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida deu como provados os seguintes:
 - No dia 27 de Julho de 2000, a impugnante celebrou uma escritura 

pública de cessão de quotas e alteração do pacto social, outorgada no 
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira;

 - O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à pela quantia de 
812.850$00, dos quais 807.600$00 correspondem a emolumentos, con-
forme cópia do registo de conta a fls. 26;

 - Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5º da Tabela 
e Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado pelo DL 397/83, 
de 2 de Novembro, DL 207/95 de 14 de Agosto, com as alterações 
introduzidas pelo DL 378/87 de 5 de Maio, DL 575/89 de 26 de Julho, 
e pela Portaria n° 1046/91, de 12 de Outubro;

 - O referido montante de 807.600$00 foi pago pela impugnante em 
27 de Julho de 2000;

 - A presente impugnação foi instaurada em 25 de Outubro de 2000.
3 – Antes de nos debruçarmos sobre o objecto do presente recurso, 

importa apreciar se a sentença recorrida é nula, por omissão de pro-
núncia, como a recorrente parece sugerir nas conclusões 1ª a 4ª das 
suas alegações.

Como é sabido, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia 
verifica -se quando o tribunal deixe de se pronunciar sobre questões que 
devia apreciar (cfr. artº 125º do CPPT).

Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição do 
tribunal, há que recorrer à norma do artº 660º, nº 1 do CPC, por força 
do disposto no artº 2º, al. e) do CPPT.

Naquele normativo, impõem -se ao juiz o dever de conhecer todas as 
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o 
tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de qualquer 
questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento 
em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade por omissão 
de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, 
não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer.

No caso dos autos, a nulidade invocada pela recorrente tem por base 
a não apreciação da constitucionalidade dos emolumentos notariais 
liquidados, “quer do ponto de vista formal do princípio da legalidade, 
quer sobremodo da sua materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar 
a natureza jurídica dos emolumentos, a sua classificação como taxa…”.

Na sentença recorrida não se toma posição sobre tal questão, muito 
embora a mesma tenha sido colocada não só pela recorrida na petição 
inicial, mas também pela recorrente na sua resposta de fls. 32 e segs., 
decidindo -se conceder provimento à impugnação judicial com base, 
apenas, na ilegalidade do acto de liquidação, por desconformidade com 
o artº 10º, al. c) da Directiva nº 69/335/CEE, tal como foi decidido pelos 
arestos do TJCE, que cita, considerando prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas nos autos.

Sendo assim, estando o Juiz nacional vinculado à interpretação feita 
pelo TJCE, não tinha de conhecer de qualquer outra questão.
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Consequentemente, a sentença recorrida não enferma da nulidade 
que lhe imputa a recorrente.

Posto isto, passemos, então, à apreciação do objecto do presente 
recurso.

4 – Este, consiste em saber se os emolumentos notariais previstos no 
artº 5º da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada pela Portaria 
nº 996/98 de 25/11, cobrados relativamente a uma escritura pública de 
cessão de quotas e alteração do pacto social, têm a natureza de taxas, 
bem como se viola o artº 10º, al. c) da Directiva 69/335/CEE.

Em relação às referidas questões pronunciou -se, muito recentemente 
esta Secção do STA, no Acórdão de 15/11/06, in rec. nº 391/04, em que 
o Relator teve intervenção como Juiz -Adjunto, que, por isso, vamos aqui 
seguir de perto, tendo sempre em vista a necessidade de obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes de direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC).

E no citado aresto decidiu -se, desde logo, que os emolumentos no-
tariais assumem a natureza de verdadeiras taxas.

“Como é sabido, a nota diferenciadora entre o imposto e taxa reside 
no carácter unilateral daquele e na bilateralidade desta. Ao contrário do 
que acontece com o imposto, a taxa pressupõe a existência de correspec-
tividade entre duas prestações: a primeira a pagar pelo utente do serviço 
e a deste a prestar pelo Estado ou outra entidade pública.

O sinalagma não é, em todo o caso, apenas formal. Exige -se a sua 
substancialidade, quer dizer, o montante da taxa a cobrar deve ter uma re-
lação que possa ser apercebida pela ordem jurídica como correspondente 
à prestação proporcionada ao sujeito passivo. Não, necessariamente, 
repete -se, ao respectivo valor, mas também não tão manifestamente 
desproporcional que se desligue do seu custo, perdendo toda a correspec-
tividade perceptível. Desproporção que se não mede, só, por referência ao 
custo instantâneo do concreto serviço individualizado, mas ao conjunto 
das despesas a que dá lugar a manutenção da estrutura permanente que 
assegura a prestação do serviço público. E que se não se afere, apenas, 
em relação ao custo do serviço, mas também ao valor da própria utilidade 
propiciada, isto é, ao valor da passagem ou benefício que aquele a quem 
se exige a taxa retira do serviço que lhe é prestado.

Ora, partindo deste desenho caracterizador, os emolumentos do artº 5.º 
da Tabela de Emolumentos Notariais são qualificáveis como uma taxa, 
e não como um imposto.

Porque existe uma relação sinalagmática – de um lado está a receita 
e, do outro, o serviço notarial prestado à recorrente. Porque há uma 
causa para que se exija o tributo (a aludida prestação) e, se não se 
surpreende entre o seu montante e o serviço uma perfeita equivalência 
económica, também não se reconhece um desfasamento tal que afaste 
a correspectividade entre ambos. Porque o montante da taxa não deixa 
de ser função do custo do serviço, globalmente considerado, só porque 
é mais marcada a sua relação com o valor da utilidade recolhida pela 
recorrente. Porque aquele nexo sinalagmático não é destruído por um 
flagrante excesso do quantum exigido à recorrente a propósito da cele-
bração da escritura notarial em que outorgou.

Deste modo, nem os emolumentos em causa tinham que ser criados 
pela Assembleia da República, uma vez que não são, de facto, um 
imposto, tendo nascido por obra de diploma emanado do Governo, 
ademais, anterior à reforma constitucional de 1997; nem há entre o seu 
montante e a contraprestação um desfasamento tal que torne a norma 

inconstitucional, por violação do princípio da proporcionalidade (Ac. 
de 12/3/03, in rec. n.º 1866/02)”.

5 – Por outro lado e quanto à questão de violação do direito comuni-
tário, decidiu -se, no acórdão datado de 18/1/06, de fls. 85 a 88, aguardar 
pela decisão que viesse a ser proferida no pedido de reenvio prejudicial 
pata o TJCE, formulado no processo nº 1.047/05.

Este TJCE, por acórdão de 7/9/06, prolatado no processo nº C -193/04, 
cuja cópia se encontra junta aos autos a fls. 92 e segs., pronunciou -se 
sobre aquele pedido nos seguintes termos:

A Directiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de Julho de 1969, relativa 
aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais, na 
redacção dada pela Directiva 5/303/CEE do Conselho, de 10 de Junho 
de 1985, não se opõe a uma legislação nacional que prevê, pela cele-
bração de uma escritura pública de cessão de quotas não acompanhada 
de um aumento do capital social, a cobrança de emolumentos fixados 
forfetariamente e/ou em função do valor das quotas cedidas.

As partes foram notificadas da junção deste acórdão e nada vieram 
dizer.

Como tem vindo a ser entendido de forma pacífica e “é corolário da 
obrigatoriedade de reenvio prejudicial (prevista na última parte do art. 
234.º do Tratado de Roma) quando se suscitem questões sobre a inter-
pretação de normas comunitárias, a jurisprudência do T.J.C.E. emitida 
em reenvio prejudicial tem carácter vinculativo.

Por isso, relativamente à questão da compatibilidade da cobrança de 
emolumentos efectuado pelo acto impugnado, tem de entender -se que 
não há violação do direito comunitário, designadamente do art. 10.º, 
alínea c), da Directiva n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 -7 -1969” 
(aresto citado).

Sendo assim e por que o acto impugnado não viola a lei, tem de ser 
revogada a sentença recorrida, que decidiu em contrário.

No mesmo sentido pode ver -se, também, o Acórdão desta Secção do 
STA de 22/11/06, in rec. nº 1.168/04.

6 – Por último, “a condenação em juros indemnizatórios decorria da 
ilegalidade da liquidação impugnada e da consequente anulação.

Assim, concluindo -se que ela não deve ser anulada e que não se de-
monstra a sua ilegalidade, deixa de verificar -se o pressuposto que podia 
basear a condenação em juros indemnizatórios, que era a existência de 
um erro imputável aos serviços (art. 43.º, n.º 1, da L.G.T.).

Por isso, a sentença recorrida tem de ser revogada também relativa-
mente à condenação em juros indemnizatórios” (aresto citado).

7 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogar a sentença recorrida e julgar a impugnação judicial 
totalmente improcedente.

Custas pela recorrida na 1ª instância e neste STA, fixando -se aqui a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 28 de Março de 2007. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão 
de Pinho — Jorge Lino.



APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de Julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.
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