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Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia.

Sumário:

A sentença é nula, por omissão de pronúncia, nos termos do 
disposto no artigo 379.º, n.º 1, alínea c), do CPP, subsi-
diariamente aplicável ex vi dos artigos 3.º, alínea b), do 
RGIT e 41.º do RGCO, quando o juiz deixe de se pronunciar 
sobre questões que devesse apreciar, face ao preceituado 
no artigo 660.º, n.º 2, do CPC.

Processo n.º 185/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Graça & Veloso — Circuitos Turísticos Todo -o -Ter-

reno, L.da e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com 
a sentença que concedeu provimento ao recurso que a firma Graça & 
Veloso, Circuitos Turísticos Todo -o -Terreno, Lda, melhor identificada 
nos autos, deduziu da aplicação de coima, vem interpor o presente 
recurso jurisdicional, formulando as seguintes conclusões:

1ª  - A sociedade “GRAÇA & VELOSO (...)” comprou, em Janeiro 
de 2001, dois veículos ligeiros – todo -o -terreno – marca Land Rover 
Discovery, pelo preço global de 28.989,96€, que ficaram a fazer parte 
do activo imobilizado da empresa.

2ª  - Em consequência de tal compra deduziu, no 1° trimestre de 2001, 
IVA, no montante de 9.856,58€.

3ª  - Todavia, após fiscalização efectuada àquela sociedade, a AF 
concluiu que tal dedução era indevida, em virtude de ter constatado que 
aqueles veículos não estiveram ao serviço da mesma.

4ª  - Daí que tenha procedido à correcção oficiosa do reembolso de 
IVA, liquidando a mais a quantia de 9.856,58€.

5ª  - Por entender que tais factos constituem infracção ao disposto no 
art° 20° do CIVA, punível pelos artigos 114°, n° 2, e 26°, n° 4, do RGIT, 
bem assim pelo art° 29° do RGIFNA, que julgou aplicável, in casu, o 
Chefe do Serviço de Finanças de Góis, aplicou àquela sociedade, através 
de despacho de fls. 20/21, a coima de 985,66€.

6ª  - Inconformada com tal punição, a dita sociedade interpôs, daquele 
despacho, recurso contencioso para este tribunal, pedindo a respectiva 
“revogação”, alegando, para o efeito, em substância, que aqueles veículos 
estiveram, de facto, ao seu serviço e não “afectos ao serviço pessoal 
de qualquer um dos sócios ou outros”, limitando -se a sindicar, pois, 
a legalidade da liquidação de IVA, referente à sua situação tributária 
atrás referida.

7ª  - Por entender que tal matéria só poderia ser discutida em sede 
de reclamação graciosa ou de impugnação judicial, atento o disposto 

nas disposições associadas dos art°s 64°, 42°, n° 2, 47° e 48°, todos 
do RGIT, e o alcance do designado “CASO DECIDIDO OU RESOL-
VIDO”, equivalente ao CASO JULGADO, como a doutrina referente à 
jurisdição administrativa vem sustentando pacificamente, a que acresce, 
além do mais, a circunstância de, em processo de recurso contencioso 
de decisão de aplicação de coima, a FP não ter, sequer, o direito de 
interpor recurso jurisdicional da sentença que lhe seja desfavorável, o 
ora recorrente pronunciou -se, a fls. 53, pela negação do provimento do 
recurso contencioso em causa.

8ª  - Tal questão prévia, suscitada pelo ora recorrente, porque suscep-
tível de obstar à apreciação do mérito da causa, deveria ter sido decidida 
pela Mmª Juíza a quo, nos termos do art° 338° do CP Penal, ex vi do 
art° 41°, n° 1, do DL n° 483/82, de 27/10, por sua vez aplicável por 
força da al. b) do art° 3° do RGIT.

9ª  - Todavia, a Mmª Juíza pura e simplesmente silenciou sobre a 
mesma, já que não lhe faz, na douta sentença recorrida — ou em qualquer 
despacho — a mínima referência.

10ª  - Em suma, a douta sentença recorrida enferma da nulidade pre-
vista na al. c) do n° 1, do art° 379°, do CP Penal, aplicável subsidiaria-
mente, de acordo com as disposições atrás referidas, em virtude daquela 
não pronúncia, nulidade essa que, para todos os efeitos, ora se argúi.

11ª  - Deve, pois, declarar -se tal nulidade e, em consequência, ordenar-
-se que os autos baixem a este tribunal, a fim de a Mmª Juíza se pro-
nunciar sobre a referida questão prévia.

A recorrida contra -alegou nos termos que constam de fls. 127 e segs., 
que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos 
legais, para concluir pela improcedência do recurso e pela manutenção 
da sentença recorrida.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto teve vista do processo, mas não 
emitiu parecer, na medida em que o Ministério Público figura como 
recorrente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
– a recorrente foi condenada, por decisão que aqui se dá por repro-

duzida, na coima de 985,66€ por ter deduzido indevidamente IVA no 
montante de 9.856,58€, referentes ao 1° trimestre de 2001, constante 
das facturas n°s 895 e 896 de Janeiro de 2001, no valor de 28.989,96€, 
emitidas pela Sodicentro, L.da., relativas a aquisição de dois veículos 
ligeiros todo -o -Terreno, marca Land Rover Discovery, os quais apesar de 
fazerem parte do activo imobilizado da empresa não têm sido utilizados 
em tarefas relacionadas com esta, conforme consta da informação de 
fls. 4 que aqui se dá por reproduzida;

— a recorrente celebrou, em 1999, um Contrato de Apoio ao In-
vestimento no Âmbito do Programa Leader II  - Adiber, no Projecto 
n° 3.1.04.030  - Implementação de Circuitos Turísticos em Veículos 
Todo -o -Terreno; (fls.14 a 17)

— para a concretização do projecto «Circuitos Turísticos», para os 
quais foram adquiridos os veículos todo -o -terreno, foi necessário iden-
tificar os percursos, fazer reconhecimento do terreno, levantamentos de 
locais turísticos no concelho de Góis, Arganil;

— para este trabalho de pesquisa no terreno foram utilizados tam-
bém os veículos todo -o -terreno, com ajuda de um Tenente da Marinha 
que em três fins -de -semana (sábado e domingo), disponibilizou -se, de 



1422 1423

forma gratuita, pelo interesse pessoal e profissional na actividade da 
topografia;

— o Oficial da marinha levantou no Instituto Geográfico do Exér-
cito as cartas topográficas necessárias ao estudo dos locais a fazer os 
percursos turísticos;

— para o efeito deslocou -se da Charneca da Caparica, onde vive, tendo 
permanecido num dos fins -de -semana no hotel Íbis de Coimbra;

— os locais percorridos, concelhos de Arganil, Góis, Tábua e Oli-
veira do Hospital, importam muitos Kms percorridos no início do ano 
de 2001.

3 – Conforme resulta das conclusões da sua motivação do recurso, 
o Magistrado recorrente cinge o objecto do mesmo, apenas, à arguição 
da nulidade da sentença recorrida com fundamento em omissão de 
pronúncia.

Vejamos se lhe assiste razão.
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. artºs 379º, nº 1, al. c) do CPP, subsidiariamente 
aplicável ex vi dos artºs 3º, al. b) do RGIT e 41º do RGCO).

Na falta de norma nestes diplomas sobre os deveres de cognição do 
tribunal, há que recorrer à norma do artº 660º, nº 1 do CPC.

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 tribu-
nal 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, in-
clusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar 
conhecimento.

4 – Ora, no caso em apreço, resulta dos autos que, por despacho de 
fls. 53, o Magistrado do Ministério Público recorrente alegou que não 
era esta “a sede própria para o recorrente discutir as questões que suscita 
na sua petição de recurso.

Efectivamente, para tal efeito, deveria ter -se socorrido ou da recla-
mação graciosa ou da competente impugnação judicial”.

Sucede que, na sentença recorrida, não se conheceu desta questão, 
mas apenas da (i)licitude dos factos que justificaram a liquidação do 
imposto.

Prévia, pois que a consubstanciar -se o erro na forma de processo este 
acarretaria a anulação de todos os actos que não possam ser aproveitados, 
devendo praticar -se apenas os que forem estritamente necessários para 
que o processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela 
lei (cfr. artº 199º, nº 1 do CPC).

Assim sendo e pelo que fica exposto, há que concluir pela procedência 
da arguida nulidade.

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso e anular a sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006.  — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Acto de liquidação. Caducidade. Prazo. Decreto -Lei n.º 398/98, 
de 17 de Dezembro.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 5.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 398/98, 
de 17 de Dezembro, o novo prazo de caducidade do 
direito de liquidação dos tributos — quatro anos (ar-
tigo 45.º da LGT) — aplica -se aos factos tributários 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

 II — O citado artigo 5.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 398/98 tem 
natureza retroactiva.

Processo n.º 239/06 -30
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: GRAÇAFIL — Fiação de Lãs e Mistos, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Lúcio Barbosa.

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

1. GRAÇAFIL  - Fiação de Lãs e Mistos, SA, com sede no Lugar da 
Veiga, Padim da Graça, Braga, impugnou judicialmente, junto do então 
Tribunal Tributário de 1ª Instância de Braga, a liquidação adicional 
de IRC.

O Mm. Juiz do TAF de Braga, julgou procedente a impugnação, por 
caducidade do direito à liquidação.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para este 
Supremo Tribunal, tendo o Sr. Procurador da República apresentado as 
suas alegações, que finalizaram no seguinte quadro conclusivo:

1. A impugnante, Graçafil  - Fiação de Lãs e Mistos, S.A., discute 
nos presentes autos a liquidação de IRC, respeitante ao ano de 1998, 
no montante de 65.839,89 €, alegando, entre outros fundamentos, a 
caducidade do direito à liquidação;

2. A Mm. Juiz julgou caduco o direito à liquidação em causa, de acordo 
com o disposto no art. 45º da LGT e n. 5 do art. 5º do DL n. 398/98, 
de 17/12, considerando que o prazo de caducidade se conta a partir da 
data em que ocorreu o facto tributário, por se tratar de um imposto de 
obrigação única, e que esse prazo se completou no ano de 2002 na data 
correspondente ao pagamento dos dividendos, ou seja, a 4/5/2002;

3. O novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos 
previsto no art. 45º da LGT aplica -se também aos factos tributários 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, logo ao IRC em discussão 
nos autos;

4. Este novo prazo de caducidade do direito à liquidação só poderá 
contar -se a partir de 1 de Janeiro de 1999, data da entrada em vigor da 
LGT  - art. 6º do DL n. 398/98, de 17 de Dezembro;

5. Isto porque a lei nova estabelece um prazo mais curto e de 
acordo com ela esse prazo completar -se -ia mais cedo do que se 
fosse aplicada a lei antiga, por força do disposto no artigo 297º, n. 1 
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do Código Civil. De acordo com a lei nova o prazo de caducidade 
completar -se -ia em 31/12/2002 e de acordo com a lei antiga ao longo 
do ano de 2003, nas datas correspondentes aos pagamentos efectuados 
pela impugnante.

6. Esta foi notificada da liquidação em Dezembro de 2002, razão 
pela qual não se consumou a caducidade do direito à liquidação do 
IRC aqui em causa.

7. Decidindo como decidiu, a Mm. Juiz a quo interpretou e aplicou 
erradamente as normas legais referidas nestas conclusões.

Contra -alegou a impugnante, que concluiu as suas contra -alegações 
do seguinte modo:

1. O prazo de caducidade aplicável aos factos tributários ocorridos 
em 1998 é de 4 anos por força do disposto no artigo 5°, n. 5 do Decreto-
-lei n. 398/98, de 17/12, que deverá ser contado nos termos gerais, in 
casu, desde a data em que se verificou o facto tributário, ou seja, desde 
04/05/1998

2. O disposto no artigo 297º do Código Civil não é aplicável ao prazo 
previsto no supra referido preceito legal, porquanto não estamos perante 
uma efectiva sucessão de lei no tempo, mas sim perante uma aplicação 
retroactiva de um novo prazo;

3. Não existe uma efectiva sucessão de leis no tempo, porquanto 
o prazo de caducidade para os factos tributários ocorridos em 1998 é 
igual ao prazo de caducidade dos factos tributários ocorridos depois da 
entrada em vigor da LGT;

4. A aplicação do disposto no artigo 297° n. 1, carece, pois de fun-
damento legal.

Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. A firma SA Chargeurs Textiles é uma sociedade comercial, com 

sede em 38 Rue Marbeuf, 75008 Paris, França, considerada residente 
em França para efeitos de tributação  - estando sujeita a imposto sobre 
as sociedades em França

2. A impugnante foi constituída a 26/6/97, na sequência de cisão da 
firma Fiandeira  - Fiação e Tecelagem de Fibras e Mistos, SA, sendo 
detida em mais de 99 %  pela SA Chargeurs Textiles.

3. Em 30/07/1999, as referidas acções foram cedidas na sua totalidade 
a sociedade CHARGEURS TISSUS, com sede em 38 Rue Marbeuf 
75008 Paris, em França.

4. Em 23 Março de 1998, a impugnante decidiu proceder a distribui-
ção, aos seus accionistas, de dividendos, tendo cabido à referida Firma 
a quantia ilíquida de 87.997.771$00.

5. Os dividendos foram pagos pela impugnante em 4/5/98.
6. A impugnante procedeu à aplicação da taxa de retenção 10 %.
7. A AF, e porque a impugnante não tinha na sua posse a declaração 

prevista nos nºs 7 e 8 do artigo 75º do CIRC, então em vigor, procedeu 
a 20/11/02 à liquidação adicional impugnada, notificada à impugnante 
e cujo prazo de pagamento terminou a 6/1/2003.

8. A impugnante efectuou a 27/12/02 o pagamento do imposto con-
siderado em falta através da guia modelo 82, n. 82305049790 e nos 
termos desta constantes.

9. A impugnante foi notificada por ofício de 25/10/02 para exerceu o 
direito de audição prévia, sendo junto projecto de decisão.

3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
Está em causa, como bem refere o Mm. Juiz a interpretação do art. 5º, 

n. 5, do DL 398/98, de 17/12.
Resolvida está já, nos autos, uma outra questão, a saber: a qualificação 

do imposto: imposto periódico ou de obrigação única?
O Mm. Juiz qualificou o imposto como de obrigação única. Isto porque 

sendo embora certo que o IRC é um imposto periódico, no caso, em que 
estamos perante a obrigatória retenção na fonte do imposto, em que a 
impugnante age na veste de obrigada substituta, tal tributo assume os 
contornos típicos de um imposto de obrigação única.

Assim, o facto gerador do imposto verifica -se na data em que ocorreu 
a obrigação da retenção na fonte a título definitivo  - art. 7º, n. 8, al.b) 
do CIRC.

Esta qualificação do imposto não é questionada, quer pelas partes, 
quer pelo Ministério Público. E não merece reparo

Qualificado assim o imposto como imposto de obrigação única, 
avance -mos então.

Dispõe o art. 5º n. 5 do DL n. 398/98, de 17/12:
“O novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos 

aplica -se aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 
1998”.

O Mm. Juiz interpretando este artigo e considerando que o facto 
gerador do imposto se verificou em 4/5/98, e porque ocorre uma apli-
cação retroagida das novas regras, para os tributos decorrentes de factos 
tributários ocorridos em 1998, julgou caducado do direito do Estado 
à liquidação.

Não é esta a perspectiva do recorrente.
Segundo ele, e considerando o disposto no art. 297º do CC, a cadu-

cidade não ocorreu.
Na verdade, e segundo este entendimento, aquando da ocorrência 

do facto gerador do imposto (4/5/98), estava em vigor o art. 33º do 
CPT, que fixava em 5 anos o prazo de caducidade do direito do Estado 
à liquidação. Com a LGT, que entrou em vigor em 1/1/99, tal prazo 
passou para 4 anos. Nos termos do CPT, a caducidade ocorreria 5 anos 
depois, ou seja, em 4/5/2003. Porém, nos termos da nova lei, e fazendo 
funcionar as regras do art. 297º do CC, o prazo de caducidade, ocorreria 
4 anos depois de 1/1/99 (artºs. 6º do citado DL n. 398/98, de 17/12 e 
45º, 1, da LGT), ou seja, em 31/12/2002. Ora, tendo a liquidação sido 
efectuada em 20/11/2002, daí que não tenha caducado.

Não é este o nosso entendimento.
Não podemos deixar de considerar aquele art. 5º, n. 5, do DL n. 398/98 

como uma norma retroactiva. Ou seja: reporta -se ela aos factos tributários 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

Assim, o que o legislador pretende, na óptica que perfilhamos, é que 
os novos prazos de caducidade da liquidação dos tributos se apliquem 
aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

Afigura -se -nos que é meridianamente clara a letra da lei.
Neste entendimento, propendemos a considerar que, no caso, não tem 

aplicação o disposto no art. 297º do CC, reservado expressamente para 
o prazo prescricional (art. 5º n. 1 do citado DL n. 398/98)  - e apenas 
para este  - e não para o prazo de caducidade.

Assim sendo, e atento o probatório, ocorreu realmente a caducidade 
do direito de liquidação do tributo.
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4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isento o recorrente.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta 

do Vale — Baeta de Queirós (vencido pelas razões expressas no acórdão 
proferido no processo n.º 744/2005, em 2 de Novembro de 2005, de 
que fui relator)

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

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 — ar-
tigo 32.º, n.º 1, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 129/84, 
de 27 de Abril.

Processo n.º 266/06 -30.
Recorrente: Alzira Cidade Ventura de Almeida.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Alzira Cidade Ventura de Almeida vem recorrer da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que não graduou o crédito que 
a mesma havia reclamado.

Fundamentou -se a decisão em que, face ao cancelamento do arresto 
de que o crédito beneficiava, “deixou o mesmo de beneficiar de ga-
rantia real”.

A recorrente concluiu, nomeadamente:
6. No processo de execução fiscal que corre os seus termos no Serviço 

de Finanças de Portimão com o n.º 1112 -00/100790.4 (e apensos) foi 
vendido o a ser registada em 19 de Maio de 2003, conforme inscrição 
F10 – Ap. 38/190503 da certidão predial junta aos autos.

7. Posteriormente foram canceladas todas as inscrições registrais 
atinentes aos ónus ou encargos que impendiam sobre o prédio supra 
– entre elas a inscrição F3, ou seja, o arresto da aqui reclamante.

8. Por despacho judicial proferido em 22 de Abril de 2005 na execução 
sumária n.º 330 -B/2001 do 2.º Juízo Cível de Portimão, foi judicialmente 
decretada a conversão em penhora do arresto anteriormente decretado 
a favor da recorrente.

9. Os cancelamentos que se aludem em 7. ocorreram na sequência – e 
por consequência – da venda judicial promovida nos presentes autos, de 
acordo com o disposto nos artigos 888.º do C.P.C. e 824.º do C.C.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

de o crédito da recorrente ser graduado após os demais créditos, assim 
se provendo o recurso.

E, colhidos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar, 
a competência deste Supremo Tribunal Administrativo, em razão da 
hierarquia.

Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do re-
curso já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, a recorrente refere nomeadamente o registo, em 19 de 
Maio de 2003, da venda efectuada no processo de execução fiscal e 
que posteriormente foram canceladas todas as inscrições registrais ati-
nentes aos ónus ou encargos que impendiam sobre o prédio em causa, 
cancelamentos que “ocorreram na sequência – e por consequência – da 
venda judicial” referida.

Matéria factual que não consta da decisão recorrida e nem sequer está 
certificada nos autos, ao contrário do que pretende a recorrente.

Sendo que funda o direito à graduação que pretende ver reconhecido 
no recurso, no teor e natureza daquele cancelamento – artigos 888.º 
do Código de Processo Civil e 824.º do Código Civil  -, fundamento 
da sentença.

Cfr., por tudo, ditas conclusões 6 a 9.
Ora, a competência deste deste Supremo Tribunal Administrativo, 

para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, cinge -se apenas a matéria de direito, ou 
melhor, radica no exclusivo fundamento em matéria de direito, do 
mesmo recurso – artigo 32.º, n.º 1, alínea b) do E.T.A.F. – aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril – constituindo, assim, 
excepção à competência generalizada do Tribunal Central Adminis-
trativo, ao qual, nos precisos termos do artigo 41.º, n.º 1, alínea a) 
do mesmo diploma, compete conhecer dos recursos de decisões dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, salvo o disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 32.º.

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompe-
tência deste Supremo Tribunal Administrativo para dele conhecer, 
fazendo, antes, radicá -la no dito Tribunal Central Administrativo 
– Sul.

Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal Administra-
tivo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente 
recurso.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de € 100,00 e procura-
doria de 50 %.

Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 
Barbosa — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. 
Decisão da 1.ª instância. 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.

Processo n.º 497/05 -30.
Recorrente: Fátima de Lima Hipólito.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Fátima de Lima Hipólito, devidamente identificada nos autos, 

vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga, de 25 -1 -2005, que julgou improcedente a impugnação judicial 
por si deduzida contra a liquidação de IRS do ano de 1993, e respectivos 
juros compensatórios – cf. fls. 123 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as conclusões seguintes, ipis 
verbis – cf. fls. 139 a 150.

1.ª - Vem o presente recurso interposto da sentença de fls. 44/47 que 
julgou improcedente a impugnação nestes autos deduzida pela ora 
recorrente.

2.ª - Está em causa o imposto sobre o rendimento das pessoas singula-
res (IRS), ano de 1993 (doct. n.º 1 junto com a petição de impugnação).

3.ª - Na sua declaração de rendimentos (ao tempo), modelo 2, a ora 
recorrente não inscreveu quaisquer proveitos no respectivo anexo B. 1 
porque, simplesmente, não teve proveitos.

4.ª - A recorrente, com sua mãe e seus irmãos, sucedeu a seu pai 
(falecido em 22 -11 -1993) no contrato de empreitada com dação em 
cumprimento (cit. doct. n.º 3, fls. 27/29).

5.ª - Nos termos daquele predito contrato, os pais da recorrente, como 
donos da obra, entregavam à sociedade Arteiro Falé & C.ª, L.da, como 
empreiteiros da obra, 75 % do que fosse construído para pagamento da 
construção, ficando para os donos 25 % da construção.

6.ª - De acordo com o mesmo contrato, as partes comprometeram -se 
a fazer -lhe um aditamento para identificarem as fracções imobiliárias 
que ficariam a pertencer a cada uma delas.

7.ª - Esse aditamento foi feito em 22 -09 -1989 (cit. doct. n.º 3, fls. 30/
30 v.º).

8.ª - A recorrente sempre interpretou o contrato em causa como sendo 
um contrato de empreitada com dação em cumprimento.

9.ª - Por sua vez, a sentença recorrida qualifica -o como “algo aproxi-
mado da dação ‘pro solvendo’ (…) ainda assim uma dação ‘pro solvendo’ 
sui generis…” (fls. 47).

10.ª - A recorrente demonstrou já na sua petição de impugnação 
(arts. 34.º a 51.º, inclusive) que o questionado contrato é um contrato 
de empreitada com dação em cumprimento.

11.ª - A recorrente, para não alongar os termos destas alegações, dá 
aqui por reproduzido o teor daqueles arts. 34.º a 51.º, inclusive, da sua 
petição de impugnação.

12.ª - É claro que o desenvolvimento do referido contrato gera, em 
termos de tributação da recorrente, a sua sujeição a IRS pelos lucros 
que lhe forem sendo apurados em resultado das vendas das fracções 
que, em comunhão hereditária, lhe ficaram a pertencer, por tais lucros 
constituírem rendimentos da categoria C (até 2000) e rendimentos da 
categoria B (a partir de 2001).

13.ª - E gera a sua sujeição também a IRS pelas rendas que vier a 
receber nos arrendamentos das fracções que continuarem a manter -se 
na sua propriedade, por constituírem rendimentos da categoria F.

14.ª - E gera ainda a sua sujeição a contribuição autárquica (até 2002) 
e a imposto municipal sobre imóveis (a partir de 2003) sobre o valor 
patrimonial das fracções que conservar em sua propriedade.

15.ª - Pressuposto (condição de incidência) de cada uma daquelas 
tributações (referidas nas conclusões 12.ª, 13.ª e 14.ª) é que as fracções 
imobiliárias existam na esfera patrimonial da recorrente, em condições 
de poderem gerar tais tributações.

16.ª - O que em 1993 não acontecia.
17.ª - A sentença sob recurso não fez, no caso, a devida (legal e justa) 

apreciação da situação jurídico -tributária dos autos.
18.ª - Reduziu -a à necessidade de “surpreender no presente caso quem 

é o sujeito do facto tributário” (fls. 46).
19.ª - E considerou (mal) que “o impugnante pretende é que a AF 

ficcione que tal venda foi efectuada pela firma construtora na sequência 
do acordo que entre esta e seus pais foi celebrado…” (fls. 46).

20.ª - Desta interpretação do contrato de empreitada e dação em cum-
primento feita pela sentença recorrida resulta necessariamente adulterada 
a realidade dos factos.

21.ª - A consequência dessa adulteração é apenas esta: os preços reali-
zados nas vendas (ou na promessa de venda) das fracções incluídas nos 
75 % da sociedade Arteiro Falé & C.ª, L.da foram considerados proveitos 
dela para efeitos de IRC e proveitos da recorrente para efeitos de IRS.

22.ª - Ou seja: a mesma realidade económica (rendimentos da venda 
das fracções incluídas nos 75 % atribuídos à sociedade) são tributados, 
simultaneamente, em IRC (por ser considerada na titularidade da so-
ciedade) e em IRS (por ser considerada na titularidade da recorrente e 
dos restantes herdeiros)!

23.ª - Decidindo como decidiu a sentença de fls. 44/47 consentiu o 
uso indevido que a AF fez da faculdade prevista pelo artigo 66.º/4 do 
Código do IRS; permitiu que, por aplicação (indevida) do artigo 4.º/1 
do mesmo Código, fosse atribuído à recorrente um rendimento que ela 
não obteve; e fez do contrato de empreitada e dação em cumprimento 
que está nos autos uma interpretação incorrecta (e muito insuficiente-
mente fundamentada), com manifesto erro na qualificação do negócio 
jurídico que conduziu a uma errónea determinação da matéria colectável 
da recorrente.
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1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer que segue, 

textualmente – cf. fls. 156 v. e 157.
Como se vê das conclusões 3.ª, 4.ª, 12.ª, 16.ª, 20.ª e 23.ª das suas 

alegações, a recorrente não se basta com o julgamento da matéria de 
facto feito pelo Mmo Juiz a quo.

Significa isso que o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, circunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer, sendo 
competente, antes, o TCA (artigos 21 -4, 32 -1 -b) e 41 -1 -a) do ETAF).

Termos em que sou de parecer que, ouvida a recorrente, se declare 
este STA incompetente em razão da hierarquia.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a levantada 
questão prévia da incompetência em razão da hierarquia do Supremo 
Tribunal Administrativo (ouvida que foi a recorrente – fls. 160 a 162).

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 
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 Administrativo 
compete conhecer dos recursos das decisões dos tribunais tributários de 
1.ª instância. Excepto quando o recurso tenha por exclusivo fundamento 
matéria de direito. Situação esta em que, então, a competência será, per 
saltum, da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo. 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.

Se em tais conclusões se questionar, por insuficiência, excesso ou 
erro, a matéria de facto provada na decisão recorrida, o recurso não 
versa exclusivamente matéria de direito.

Ora, no caso sub judicio, e conforme aponta o Ministério Público 
neste Tribunal em seu parecer anotado em 1.4, a recorrente conclui, 
além do mais, e nomeadamente:

 - que «não inscreveu quaisquer proveitos no respectivo anexo B.1 
porque, simplesmente, não teve proveitos» (conclusão 3.ª);

 - que «com sua mãe e seus irmãos, sucedeu a seu pai (…) no contrato 
de empreitada com dação em cumprimento» (conclusão 4.ª);

 - que «o desenvolvimento do referido contrato gera, em termos de 
tributação da recorrente, a sua sujeição a IRS pelos lucros que lhe forem 
sendo apurados em resultado das vendas das fracções que, em comunhão 
hereditária, lhe ficaram a pertencer», «o que em 1993 não acontecia» 
(conclusões 12.ª e 16.ª);

 - que «desta interpretação do contrato de empreitada e dação em cum-
primento feita pela sentença recorrida resulta necessariamente adulterada 
a realidade dos factos» (conclusão 20.ª);

 - que «decidindo como decidiu a sentença (…) permitiu que, por 
aplicação (indevida) do artigo 4.º/1 do mesmo Código, fosse atribuído 
à recorrente um rendimento que ela não obteve» (conclusão 23.ª);

 - e que «fez do contrato de empreitada e dação em cumprimento que 
está nos autos uma interpretação incorrecta (e muito insuficientemente 
fundamentada), com manifesto erro na qualificação do negócio jurídico 
que conduziu a uma errónea determinação da matéria colectável da 
recorrente» (conclusão 23.ª).

Assim, logo se vê, e para dizermos com o Ministério Público neste 
Tribunal, que a recorrente não se basta com o julgamento da matéria 
de facto feito pelo Mmo Juiz a quo – o que significa que o recurso não 
versa exclusivamente matéria de direito.

De modo diverso: o presente recurso jurisdicional, evidentemente, tem 
por objecto, também, abundante e controvertida matéria de facto.

Como tal, o recurso não versa exclusivamente 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, havemos de concluir que a competência em razão da hierar-
quia 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.

 3.  Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Adminis-
trativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente 
recurso; e, em consequência, declarar competente para o efeito o Tribunal 
Central Administrativo Norte (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pela recorrente.
Taxa de justiça: 120 euros; e 40 % de procuradoria.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Baeta de 

Queiroz — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 4 de Outubro de 2006.
Processo n.º 831/05 -30.
Recorrente: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado do Turismo e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I  - Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA, anteriormente de-
signada Sopete – Sociedade Poveira de Empreendimentos Turísticos, SA, 
com sede na Póvoa do Varzim, interpôs recurso contencioso de anulação, 
na Secção de Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, do Despacho n.º 318/2001/SET, de 18 de Abril de 2001, 
de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Turismo, que lhe 
indeferiu o recurso hierárquico interposto do despacho de 7 de Dezembro 
de 2000, do Ex.mo Senhor Inspector -Geral de Jogos que determinara 
que a recorrente procedesse ao pagamento a Elizabete Maria Faria 
Fonseca, frequentadora do Casino da Póvoa do Varzim, de um prémio 
(jackpot), no valor de 8.600.000$00, conseguido em máquina de jogo, 
não podendo deduzir tal quantia da receita da máquina.

Por acórdão da Secção de 2/7/03 foi negado provimento ao re-
curso.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso para o Pleno da Secção 
de Contencioso Administrativo, o qual por acórdão de 13/10/04 revogou 
o acórdão recorrido quanto ao decidido sobre a parte do acto recorrido 
em que se proíbe a recorrente de deduzir a quantia relativa ao prémio 
na receita da máquina, declarando a incompetência em razão da matéria 
deste Tribunal, nessa parte, e negou provimento ao recurso jurisdicional 
e confirmou o acórdão recorrido na parte em que decidiu que a recorrente 
deve pagar o prémio.

Remetidos os autos à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo, a requerimento da recorrente, a fim de ser 
apreciada a parte do despacho em causa e para a qual o STA se declarou 
incompetente em razão da matéria, foi, por acórdão de 8/3/05, negado 
provimento ao recurso.

Não concordando com o mesmo, dele vem agora a recorrente interpor 
o competente recurso para a Secção de Contencioso Tributário deste 
STA, formulando as seguintes conclusões:

1. O presente recurso jurisdicional vem interposto do douto acórdão 
proferido pela 2.ª Secção do 2.º Juízo de Contencioso Tributário do 
TCA Sul que negou provimento ao recurso contencioso de anulação do 
despacho n.º 318/2001/SET, de 18 de Abril de 2001, de Sua Excelência 
o Senhor Secretário de Estado do Turismo, que indeferiu o recurso 
hierárquico interposto pela ora alegante de segmento do despacho de 7 
de Dezembro de 2000, do Exmo. Senhor Inspector -Geral de Jogos, nos 
termos do qual não poderia a Recorrente deduzir na receita da máquina 
o prémio pago a uma frequentadora do Casino.

2. A questão jurídica em apreço nos presentes autos, para efeitos de 
aferir da legalidade do segmento do acto recorrido, é determinar se à 
Recorrente está vedada a dedução do montante do prémio pago na receita 
da máquina que o atribui.

3. Os vícios dirigidos ao segmento do acto ora em apreço nas con-
clusões das alegações de recurso são: vício de violação dos artigos 3.º 
e 6.º do Decreto Regulamentar n.º 29/88, de 3 de Agosto; inconstitu-
cionalidade dos artigos 3.º e 6.º do Decreto Regulamentar n.º 29/88 
na interpretação que lhes é dada pela Administração por violação dos 
princípios da igualdade e da proporcionalidade; e vício de forma, por 
falta de fundamentação exigida pelo artigo 125.º do CPA.

4. O douto acórdão recorrido, socorrendo -se da fundamentação do 
douto acórdão do STA, sanciona o entendimento da Administração 
segundo o qual nos termos da lei a contrapartida a prestar pelas con-
cessionárias incide sobre 50 % da receita bruta do jogo e não sobre a 
receita líquida.

5. O douto acórdão recorrido não se pronunciou sobre o vício de 
forma, por falta de fundamentação, imputado pela Recorrente ao acto 
na 6.ª conclusão das alegações de 19 de Dezembro de 2001.

6. Pelo que, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, 
o acórdão do Tribunal a quo é nulo por omissão de pronúncia.

7. O douto acórdão fez uma má interpretação do Direito dos artigos 3.º 
e 6.º do Decreto Regulamentar n.º 29/88, pois só poderá entender -se 
que a Recorrente está autorizada a deduzir o valor do prémio no valor 
das contrapartidas pagas ao Estado, como acontece com a normalidade 
dos prémios, porque o respectivo valor não é receita.

8. Efectivamente, as receitas brutas dos jogos correspondem ao valor 
de todas as “apostas” feitas pelos jogadores, ao qual é deduzido o valor 
dos prémios pagos por cada jogo em que tenha havido “fortuna”. Com 
efeito, apenas tal diferença corresponde, efectivamente, a receita dos 
jogos.

9. A entender -se o contrário, haverá enriquecimento sem causa da 
Administração e concede -se ao pretenso prémio uma natureza quase 
indemnizatória, na medida em que não permite a referida dedução.

10. As contrapartidas a pagar pela concessionária incidem sobre a 
receita efectiva de jogo, ou seja, descontando os prémios pagos. Só assim 
será possível assegurar que a concessionária pague em contrapartidas 
50 % dos seus reais ganhos, que foi a obrigação por si assumida.

11. Sem conceder, a entender -se que a interpretação da Administração 
está de acordo com a lei, deverá indagar -se da conformidade dessas 
normas com a Constituição.

12. Salvo melhor entendimento, as normas em apreço se interpretadas 
no sentido de que o montante dos prémios não pode ser deduzido na 
receita bruta da máquina são inconstitucionais por violação dos princí-
pios da igualdade e da proporcionalidade plasmados respectivamente 
nos artigos 13.º e 266.º, n.º 2 da CRP e com diversos afloramentos em 
restantes normas da Constituição.

13. Viola o princípio da igualdade, nomeadamente na vertente da 
igualdade da distribuição dos encargos públicos (Cfr. Artigo 103.º, 
n.º 1 da CRP), porque ao nível de pagamento de tributos onera as con-
cessionárias de jogo de uma forma mais intensa do que os restantes 
sujeitos tributários.

14. Viola também o princípio da proporcionalidade, na vertente da 
proibição do excesso, pois ainda que seja evidentemente adequado e 
necessário tributar as receitas da concessionária, é manifestamente ex-
cessivo proibir que a concessionária possa deduzir no lucro as despesas 
inerentes à actividade lucrativa.
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15. No fundo, ambos os princípios constitucionais são postergados 
precisamente por as normas não permitirem que a concessionária tenha 
em conta as despesas da sua actividade no lucro tributável.

16. Assim, como seria inconstitucional uma norma que tributasse 
as pessoas singulares unicamente pelo rendimento bruto dos sujeitos, 
olvidando qualquer despesa ou desconto que incidisse sobre esse ren-
dimento.

17. O n.º 2 do artigo 104.º da CRP não deixa margem para qualquer 
dúvida:”A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o 
rendimento real”.

18. Ora, as normas em apreço, se não interpretadas convenientemente, 
fundam a tributação da concessionária unicamente no seu rendimento 
bruto, mostrando -se completamente irrelevantes as despesas inerentes 
à obtenção desse rendimento bruto,

19. Violando consequentemente as normas constitucionais referi-
das.

20. O acto recorrido é ainda inválido por vício de forma decorrente de 
falta de fundamentação, ou pelo menos da fundamentação legalmente 
exigível.

21. A fundamentação do segmento do acto em apreço viola o n.º 1 
do artigo 125.º do CPA, a alínea c) do artigo 99.º do CPPT e os n.ºs 1 e 
2 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária.

22. O acto recorrido pretende fundamentar -se per relationem no 
parecer n.º 16/GJ//01, de 4 de Abril de 2000, do Gabinete Jurídico e 
de Contencioso da Secretaria -Geral do Ministério da Economia, bem 
como na informação de 28 de Fevereiro de 2001, do senhor Inspector-
-Geral de Jogos.

23. Ora, compulsando os citados parecer e informação fundamen-
tantes do acto recorrido, a fundamentação de direito do acto recorrido 
é inexistente.

24. Nem se diga que o acto está devidamente fundamentado pois só 
assim se compreenderia que a Recorrente tivesse estruturado adequa-
damente o recurso.

25. O recurso fundou -se no que decorria da fundamentação, o que 
não quer dizer que ela seja suficiente e bastante.

26. Como se deixou afirmado não existe fundamentação de direito, 
pelo que o recurso foi estruturado com os elementos que existiam, não 
estando provado que não estivesse estruturado de outro modo, caso a fun-
damentação, nomeadamente a de direito, não tivesse sido efectuada nos 
termos devidos, eventualmente a estruturação poderia ter sido outra.

27. Nestes termos, salvo melhor entendimento, o Tribunal recorrido 
não fez a devida interpretação e aplicação das normas aos factos em 
apreço, o que determinou que não tivesse anulado o acto recorrido com 
fundamento na sua ilegalidade.

Contra -alegando, vem o Secretário de Estado dizer que:
a) A recorrente, nos termos da lei e do contrato de concessão, é obri-

gada a prestar ao Estado, em cada ano, uma contrapartida do valor de 
50 % das receitas brutas do jogo.

b) Tal quantia, de acordo com o disposto no artigo 87.º, n.º 1, al. c) 
do D.L. 422/89, de 2.12, é constituída pela totalidade da receita de 
exploração da máquina ou grupo de máquinas, seja qual for o montante 
dos prémios pagos e dos encargos de exploração do jogo.

c) O despacho recorrido, na parte que determina que o valor do pré-
mio pago à frequentadora do Casino não pode ser deduzido da receita 

da máquina, não padece de qualquer dos vícios que lhe são apontados 
pela recorrente.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido 
de que o recurso não merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – No acórdão recorrido deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1 – A recorrente é concessionária da exploração de jogos de fortuna 

e azar da zona de jogo da Póvoa do Varzim, nos termos do contrato 
publicado no DR III Série, n.º 37, de 14.2.89.

2 – Em 8.4.00, cerca da meia -noite, a recorrida particular Elizabete 
Maria Faria Fonseca jogou no Casino da recorrente com a máquina 
n.º 9316, tendo feito a aposta máxima nesse tipo de máquina (9 fi-
chas).

3 – Conseguiu a recorrida particular a combinação constituída por 3 
esfinges ou faraós na linha central.

4 – A essa combinação, jogando com a aposta máxima, corresponde 
a atribuição de jackpot.

5 – À hora referida em 2., o jackpot valia Esc. 8.600.000$00.
6 – A recorrente recusou -se a pagar o prémio à recorrida, alegando 

haver avaria na máquina.
7 – A recorrida reclamou para o Coordenador da Equipa de Inspecção 

junto do Casino da Póvoa do Varzim (doc. 3 do instrutor, que se dá por 
reproduzido).

8 – O Inspector -Coordenador, por despacho de 24.4.00, mandou 
instaurar processo de averiguações.

9 – No final deste processo o instrutor elaborou um relatório, cujas 
conclusões constam de fls. 26 a 28 do instrutor.

10 – A recorrente foi notificada para se pronunciar sobre o dito rela-
tório, o que fez apresentando a exposição e documentos constantes do 
processo de averiguações.

11 – Em 7.12.00 o Inspector -Geral dos Jogos exarou o despacho 
que consta do mesmo processo, cujo conteúdo se dá por inteiramente 
reproduzido, e que termina determinando o seguinte: “que, no prazo 
de quinze dias, a concessionária SOPETE – Sociedade Poveira de 
Empreendimentos Turísticos, S.A., pague àquela frequentadora a 
reclamada quantia de oito milhões e seiscentos mil escudos, não a 
podendo, no entanto, deduzir na receita da máquina em causa.”.

12 – Em 9.2.01, a recorrente interpôs recurso hierárquico desta decisão 
para o Secretário de Estado do Turismo.

13 – O Inspector -Geral de Jogos elaborou acerca do recurso hierár-
quico “informação”, subintitulada “Art. 172.º do Código do Procedi-
mento Administrativo”, do seguinte teor:

“1. - Vem o presente recurso hierárquico necessário interposto pela 
SOPETE -SOCIEDADE POVEIRA DE EMPREENDIMENTOS TU-
RÍSTICOS, SA, do meu despacho de 7 de Dezembro de 2000.

2. - O recurso é o próprio, foi atempadamente apresentado e mostra -se 
interposto por quem tem legitimidade.

3. - A recorrente vem extrair conclusões do facto que incluiu na 
alínea g) do ponto 7 da sua minuta de recurso que manifestamente se 
não podem inferir do meu despacho. Com efeito, a matéria constante 
da referida alínea tem de ser integrada com os factos alegados nos arti-
gos 24.º a 27.º da exposição da concessionária recebida em 28.07.2000 
nos quais se dizia que «a IGJ se encontrava conhecedora da avaria da 
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máquina» e que «Em 11.06.2000, a IGJ refere: (…) perante as explica-
ções técnicas fornecidas pelos respectivos fabricantes (…) a partir desta 
data, poderão reabrir à exploração as máquinas … devendo, contudo, 
continuar a ser alvo de aturado acompanhamento, com vista a evitar a 
repetição das ocorrências verificadas». Ora, daqui resulta que, atentas 
as explicações técnicas dadas, a partir de 11.05.2000, foi a Recorrente 
autorizada a reabrir aquelas máquinas à exploração.

De facto, não olvidará a recorrente que por sua comunicação de 18 
de Maio de 2000 de que juntou cópia na falada exposição (cfr. doc. 2) 
deu notícia da «tradução do fax Atronix», fornecedor do equipamento, 
onde se lê:

«No sentido de confirmar esta afirmação e com vista a encontrar 
uma solução para prevenir esse tipo de problemas, agradecíamos que 
devolvessem as placas originais … Foram despachadas placas novas 
que receberão no final da semana corrente». Do exposto e dos autos 
resulta que jamais se entendeu que a recorrente manteve em exploração 
a máquina em questão imediatamente após a ocorrência dos factos 
controvertidos; ao invés, veio posteriormente a Recorrente solicitar 
autorização para a sua exploração que lhe foi concedida atentas as 
explicações técnicas fornecidas pelos respectivos fabricantes e nos pre-
cisos termos que descreve. Desse facto, apenas se concluiu no despacho 
recorrido que incumbe à concessionária zelar pelo bom funcionamento 
da máquina em questão.

4. - Vem a recorrente cotejar a situação controvertida com aquela 
que foi objecto da minha informação de 14.04.99; diz para tanto a 
recorrente que aí se entendeu tratar -se de um erro evidente, o que, 
acrescenta -se, manifestamente não ocorre no caso vertente tanto mais 
que é o próprio fornecedor que ao enviar as placas novas da máquina, 
solicita à recorrente a remessa das placas antigas para poder confirmar 
a informação que prestou e, note -se, «encontrar uma solução para este 
tipo de problemas».

Na situação anterior, o frequentador pretendeu usar em seu bene-
fício um erro evidente e sabia que o prémio anunciado não era o que 
reclamava; no caso vertente, decidiu a recorrente não pagar o prémio 
que anunciava invocando uma avaria da máquina que uma pessoa me-
dianamente inteligente e sagaz não pode confirmar.

5. - Por último, vem a recorrente invocar que a decisão, «além de 
contrariar os normais procedimentos de tratamento de qualquer pré-
mio atribuído na sala de máquinas, omite a respectiva fundamentação 
legal». Acontece que, nos termos do n.º 2 da cláusula 4 do contrato de 
concessão celebrado entre o Governo Português e a recorrente, a esta 
incumbe prestar, em cada ano e de entre outras, contrapartida do valor 
de 50 % das receitas brutas declaradas dos jogos explorados no casino; 
ora, não poderá a recorrente na presente situação deduzir o prémio na 
receita da máquina sob pena de violar aquela sua obrigação. À recorrente 
assistirá eventualmente o direito de ser indemnizada pelo fornecedor 
por venda de coisa defeituosa.

6. - Face ao exposto, entendo que o presente recurso não merece 
provimento”.

14 – Em 4.4.01, foi elaborado na Secretaria -Geral do Ministério da 
Economia parecer jurídico acerca desse recurso hierárquico (parecer 
n.º 16/GJ/01) do seguinte teor:

“1. SOPETE – Sociedade Poveira de Empreendimentos, S.A., interpôs 
para o Senhor Secretário de Estado do Turismo recurso hierárquico ne-

cessário do despacho do Senhor Inspector -Geral de Jogos de 7.12.2000 
que, dando por provada e procedente a reclamação da frequentadora 
do Casino da Póvoa do Varzim, Elizabete Maria Faria Fonseca, deter-
minou que, no prazo de 15 dias, a Sopete pagasse àquela a quantia de 
Esc. 8.600.000$00, correspondente a um jackpot que lhe havia saído no 
dia 9 de Abril do ano 2000, quando jogava na máquina n.º 9316 daquele 
casino, ao conseguir obter a combinação constituída por três esfinges, 
ou faraós, na linha central, não podendo, no entanto, deduzir tal quantia 
na receita da máquina.

Solicitado, sobre o assunto, o parecer deste Gabinete Jurídico, cumpre 
informar.

2. Com efeito, a reclamante acima identificada, não obstante ter con-
seguido obter, na máquina de jogo, uma combinação a que correspondia 
um jackpot no valor de Esc. 8.600.000$00, viu -lhe negado, pela conces-
sionária, ora recorrente, o pagamento do prémio, com o fundamento de 
que a máquina em causa se encontrava, na altura, avariada.

Face a tal situação, a IGJ determinou a abertura de um processo de 
averiguações tendo, a final, o Senhor Inspector -Geral de Jogos proferido 
o despacho recorrido, com os fundamentos que adiante se enumeram: 
que a concessionária pretende imputar ao jogador o ónus da exploração 
da máquina; que não se alcança dos autos que à jogadora tenha sido dada 
qualquer informação quanto a combinações inviáveis; que verificada que 
foi a combinação na linha central que lhe concedia o direito ao prémio, 
o jogador é alheio a qualquer avaria ou erro de concepção ou progra-
mação da máquina; que a combinação conseguida é a da linha central; 
que não pode imputar -se ao jogador o ónus de saber se a combinação 
máxima numa linha inviabiliza outras combinações noutras linhas; e, 
por último, que após a ocorrência do facto a concessionária manteve 
em funcionamento a máquina em causa, pelo que apenas a ela poderá 
ser imputado qualquer risco na sua exploração.

3. Na sua petição de recurso, a Sopete limita -se a repetir a alegação já 
produzida para negar à frequentadora o pagamento do prémio, ou seja, a 
ocorrência de uma avaria na máquina Esfinge Atronic n.º 9316, visto não 
ter bloqueado ao atribuir o jackpot, não ter accionado automaticamente 
o display de jackpot e não ter evidenciado no monitor a indicação de 
pagamento de prémio.

Estes factos, refere ainda a recorrente, levaram os seus técnicos a 
recorrerem aos registos da máquina para confirmarem o valor reclamado, 
o que, porém, não conseguiram, dado que ao ter sido dado à “chave dos 
fora de serviço/última jogada” os três rolos da direita das três linhas do 
monitor da máquina, nos quais constava um escaravelho (linhas superior 
e inferior) e uma esfinge (linha central), alteraram -se o que, segundo a 
tese da recorrente, é perfeitamente anormal e indício de avaria.

4. Acontece, porém, que, no âmbito das competências que lhe estão 
atribuídas pela lei, nomeadamente, as constantes do artigo 13.º, n.º1, 
al. g) do Decreto -Lei n.º 184/88, de 25 de Maio,  - realizar inquéritos, 
sindicâncias e meras averiguações relativas à boa observância da legis-
lação reguladora da exploração e prática de jogos de fortuna ou azar e 
dos contratos de concessão  - a IGJ mandou instaurar um processo de 
averiguações, tendo chegado à conclusão que foram praticadas várias 
irregularidades, tais como, a realização de intervenções na máquina 
sem que o inspector de serviço à sala delas tivesse conhecimento, a 
efectivação de várias jogadas posteriores à da saída do jackpot, do 
que poderia ter resultado o desaparecimento das últimas jogadas e o 
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da violação, pelo representante da empresa concessionária, das mais 
elementares instruções da IGJ.

Da análise de todo o processo resulta, sem margem para dúvidas, que 
a recorrente actuou de forma negligente em todo este processo, pelo que 
não deve, efectivamente, recair sobre a frequentadora que conseguiu 
obter uma combinação que lhe conferiu direito à quantia reclamada, o 
ónus do deficiente funcionamento da máquina que utilizava.

5. Nestes termos, e em conclusão, é nosso parecer que deve ser negado 
provimento ao recurso hierárquico interposto pela Sopete, SA, por o 
acto recorrido não padecer de qualquer dos vícios apontados, devendo 
esta empresa proceder ao pagamento da quantia de Esc. 8.600.000$00 
à frequentadora Elizabete Maria Faria Fonseca, deduzindo -lhe apenas 
as importâncias a que legalmente estiver obrigada.

Este é, s. o. m., o meu parecer.
V. Ex.ª, porém, melhor decidirá.”.
15 – Sobre este parecer foi em 4.4.01 exarado o seguinte despacho, 

de autoria não mencionada:
“Concordo com a análise e conclusões, afigurando -se que deverá ser 

indeferida a pretensão da recorrente, com fundamento nas razões de facto 
e de direito apontadas no presente parecer e relatório da IGJ.”.

16 – E outro, datado de 5.4.01, também de autoria não referenciada, 
do seguinte teor:

“Visto, à consideração de S. Ex.ª o Senhor Secretário de Estado do 
Turismo.”.

17 – Em 18.4.01 a entidade recorrida proferiu o seguinte despacho:
“Concordando com os termos e fundamentos do parecer n.º 16/GJ/01, 

de 04.04,2001, do Gabinete Jurídico e de Contencioso da Secretaria-
-Geral do Ministério da Economia, bem como da informação de 
28.02.2001, do Senhor Inspector -Geral de Jogos, indefiro o recurso 
hierárquico interposto pela SOPETE – Sociedade Poveira de Empre-
endimentos Turísticos, S.A.. Para os devidos efeitos, notifiquem -se a 
SOPETE – Sociedade Poveira de Empreendimentos Turísticos, S.A., 
bem como o Senhor Dr. Daniel Pereira, na qualidade de mandatário da 
contra -interessada Elizabete Maria Faria Fonseca, com conhecimento ao 
Senhor Inspector -Geral de Jogos e ao Gabinete Jurídico e de Contencioso 
da Secretaria -Geral do Ministério da Economia.”.

18 – Por acórdão de 2.7.2003 da Secção de Contencioso Adminis-
trativo do STA e constante de fls. 122 a 141 foi negado provimento ao 
recurso do despacho do Secretário de Estado do Turismo n.º 318/2001/
Set, de 18.04.01, que indeferiu o recurso hierárquico do despacho do 
Inspector -Geral dos Jogos que determinara que a recorrente procedesse 
ao pagamento a Elizabete Maria Faria Fonseca, frequentadora do casino, 
de um prémio (jackpot) no valor de 8.600.000$00, conseguido em má-
quina de jogo, não podendo deduzir tal quantia na receita da máquina 
em causa, tendo este acórdão, pelo acórdão de 13.10.2004 do Pleno da 
Secção de Contencioso Administrativo do STA e constante de fls. 212 
a 240 sido revogado quanto ao decidido sobre a parte do acto recorrido 
em que se proíbe a recorrente de deduzir a quantia relativa ao prémio 
na receita da máquina, declarando a incompetência em razão da matéria 
desse Tribunal, nessa parte, sendo competente para o conhecimento 
do recurso, nessa parte, a Secção de Contencioso Tributário do TCA 
(cfr. fls. 234 e 238) e sido confirmado na parte em que decidiu que a 
recorrente deve pagar o prémio.

III – Vem o presente recurso interposto do acórdão proferido pela 
Secção de Contencioso Tributário do TCAS que negou provimento ao 
recurso contencioso de anulação do despacho n.º 318/2001, de 18/4/01, 
do Secretário de Estado do Turismo que indeferiu o recurso hierárquico 
interposto pela recorrente do despacho de 7/12/00 do Inspector -Geral de 
Jogos, nos termos do qual a recorrente não poderia deduzir na receita da 
máquina o prémio pago a uma frequentadora do Casino.

A questão jurídica em apreço nos presentes autos é, pois, a de aferir da 
legalidade do segmento do acto recorrido que veda à recorrente a dedução 
do montante do prémio pago na receita da máquina que o atribui.

Comecemos por analisar a invocada nulidade do acórdão recorrido 
por omissão de pronúncia, cuja eventual procedência prejudicará o co-
nhecimento das demais questões suscitadas na alegação da recorrente.

Nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, al. d) do CPC, a decisão é nula 
quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questão que devesse apreciar, 
o que está em correspondência directa com o dever que lhe é imposto (v. 
art.º 660.º, n.º 2 do CPC) 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 tal modo que é a omis-
são ou infracção a esse dever que concretiza a dita nulidade (cfr. Alberto 
dos Reis, Código de Processo Civil anotado, Vol. V, pág. 143).

Segundo a recorrente, esta teria imputado ao segmento do acto re-
corrido os seguintes vícios: vício de violação dos artigos 3.º e 6.º do 
Dec. -Reg. 29/88, de 3/8, inconstitucionalidade dos mesmos artigos 
na interpretação que lhes é dada pela Administração por violação dos 
princípios da igualdade e da proporcionalidade e vício de forma, por 
falta de fundamentação exigida pelo art.º 125.º do CPA.

O acórdão recorrido, porém, não se terá pronunciado sobre o vício 
de forma, por falta de fundamentação, pelo que, nos termos da al. d) 
do n.º 1 do art.º 668.º CPC, o acórdão do Tribunal “a quo” é nulo por 
omissão de pronúncia.

Não há dúvida que a recorrente alegou quer na petição inicial (v. 
art.ºs 66.º e segts., a fls. 18 a 20 dos autos) quer nas suas alegações (v. 
fls. 81 a 83 dos autos) que o despacho recorrido padecia, além de outros, 
do vício de forma por falta de fundamentação.

O acórdão recorrido, depois de delimitar a questão a apreciar («Con-
firmada que está a ordem de pagamento da quantia em causa, importa 
apreciar se lhe está ou não vedado por lei deduzir o montante do prémio a 
pagar na receita da máquina em causa, sendo que o despacho determinou 
que essa quantia não podia ser deduzida na receita da máquina.»  - v. 
fls. 272 dos autos), enunciou os vícios imputados pela recorrente ao acto 
(«Entende a recorrente que o entendimento vertido nesse despacho viola 
os art.ºs 3.º e 6.º do Dec. Reg. n.º 29/88, de 3.8, ou, em alternativa, a 
inconstitucionalidade dessas normas.») sem que se refira expressamente 
ao alegado vício de forma por falta de fundamentação.

Sobre a questão assim delimitada, o acórdão recorrido apropria -se 
depois da fundamentação vertida no acórdão da Secção de Conten-
cioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo de 2/7/03 
(fls 122 a 141) que concluiu nenhuma ilegalidade havia a apontar ao 
acto recorrido.

Só que deste acórdão foi interposto recurso para o Pleno da Secção 
de Contencioso Administrativo, o qual, por acórdão de 13/10/04 (212 a 
239), confirmou apenas o acórdão da Secção de 2/7/03 na parte em que 
decidiu que a recorrente deve pagar o prémio, mas revogou o mesmo 
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acórdão quanto ao decidido sobre a parte do acto recorrido em que se 
proíbe a recorrente de deduzir a quantia relativa ao prémio na receita 
da máquina.

E o referido acórdão do Pleno, ao apreciar o vício de falta de fun-
damentação, conclui expressamente que «(…) aquele teor do referido 
ponto 4 do parecer em que se baseou o acto recorrido, foi suficiente 
para possibilitar a Recorrente conhecer os fundamentos de direito em 
que se baseou o acto.

Nestas condições, o acto recorrido, na parte em que decidiu impor 
o pagamento do prémio, não está insuficientemente fundamentado de 
direito.» (sublinhado nosso).

Ou seja, a fundamentação inserta nos acórdãos quer da Secção quer 
do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA apenas serve 
para a parte do despacho recorrido relativamente à qual reconheceram 
a sua competência para apreciar da sua legalidade.

Daí que não colha, neste aspecto, a argumentação deduzida pelo 
MP junto deste Tribunal para defender a não ocorrência de omissão de 
pronúncia, invocando o caso julgado daqueles arestos.

Por outro lado, o acórdão recorrido é bem explícito ao enunciar que 
os vícios imputados pela recorrente ao acto impugnado são a violação 
de lei ou a inconstitucionalidade das normas aplicáveis, e é apenas nessa 
medida que remete para a fundamentação do acórdão referido, não 
fazendo qualquer alusão ao vício de forma por falta de fundamentação, 
que, como vimos, sem dúvida foi alegado pela recorrente, e, pelos vistos, 
não foi conhecido por aquele acórdão.

O acórdão recorrido enferma, assim, de nulidade por omissão de 
pronúncia, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, al. d), e 716.º, n.1 do CPC.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam, em conferência, 
os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em anular o acórdão recorrido, assim se concedendo 
provimento ao recurso.

Sem custas.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

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 — ar-
tigo 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais.

Processo n.º 844/03 -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 recorrer da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente o recurso que interpôs 
contra o despacho do Subdirector Geral dos Impostos, de 30 de Dezembro 
de 2005, que determinou o acesso directo a informação bancária.

Em 7 de Abril de 2006, o tribunal a quo proferiu sentença em que 
julgou aquele pedido intempestivo  - cfr. fls. 57 a 62 dos autos – e, não 
se conformando com a decisão, dela interpôs o recorrente recurso para 
o Supremo Tribunal Administrativo – cfr. fls. 68.

Por despacho de fls. 71 e 72, tal recurso não foi admitido pelo tribunal 
a quo por não ter “sido acompanhado das alegações respectivas”. De-
cisão que motivou reclamação para o Presidente do Supremo Tribunal 
Administrativo – cfr. fls. 80  -, em que o recorrente sustentou que os 
fundamentos da alegação constavam do requerimento de recurso e que 
a sentença recorrida era nula por omissão de pronúncia.

Face a esta reclamação, o tribunal a quo admitiu o recurso interposto 
pelo recorrente a fls. 68 e supriu a invocada nulidade por omissão de 
pronúncia, proferindo nova sentença – cfr. fls. 106 e 107.

Ora, nos termos do artigo 670.º, n.º 2, in fine, do Código de Processo Civil, 
“a decisão que deferir [o requerimento de rectificação, esclarecimento ou 
reforma da sentença] considera -se complemento e parte integrante” desta.

Pelo que a decisão de fls. 107 deve considerar -se complemento e parte 
integrante da sentença de fls. 57 a 62, até porque aquela negou novamente 
“provimento ao recurso da decisão da administração tributária que de-
terminou o acesso directo a informação bancária”, “por improcedência 
da excepção do caso julgado e por extemporaneidade”.

Consequentemente, havendo uma só sentença, deverá entender -se que 
há também um só recurso, isto é, que o recurso ora em causa coloca em 
crise a globalidade da sentença do tribunal a quo.

O recorrente concluiu nomeadamente:
2. – Tendo enviado para a Direcção de Finanças de Viseu, pelo seguro 

do correio, o seu requerimento de interposição de recurso dirigido ao 
Sr. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com data de 
19/01/2006, na qual deu entrada em 20/01/2006;

6. – Mesmo que se entendesse, que não é o caso, que a data da entrada 
no Tribunal é que conta para o prazo, devia -se apurar aquele em que a 
Direcção de Finanças enviou para este;

A Fazenda contra -alegou no sentido da intempestividade do recurso, 
da inexistência de caso julgado e da ausência de qualquer violação do 
direito de audição.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido 
do não provimento do recurso.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
Em sede factual, vem apurado – alínea F)  - que “a petição inicial foi 

apresentada na Direcção de Viseu em 20/01/2006, cfr. carimbo aposto 
a fls. 4 dos presentes autos”.
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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, ter enviado, pelo seguro do correio, o seu requerimento de 
interposição de recurso com data de 19 de Janeiro de 2006 – conclusão 2.

Matéria factual que não consta da sentença recorrida, aliás como a 
data em que a Direcção de Finanças enviou para o Tribunal a petição 
inicial – conclusão 6  - 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 
apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tri-
bunais Tributários, cinge -se apenas a matéria de direito, ou melhor, 
radica no exclusivo fundamento em matéria de direito, do mesmo re-
curso – artigo 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 n.os 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 – Norte – 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 5 unidades de 
conta e a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-
menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso de revista. Artigo 150.º do CPTA. Carácter excep-
cional. Pressupostos. Importância fundamental da questão 
pela sua relevância jurídica ou social. Melhor aplicação 
do direito.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º 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 — Não concretiza tais características, a apreciação de 
questões da natureza e conteúdo do direito de audição 
e da fundamentação, em termos da derrogação do sigilo 
bancário prevista no artigo 63.º-B da Lei Geral Tributá-
ria, já que não revestem, aqui, qualquer especialidade 
relevante.

Processo n.º 854/06 -30.
Recorrente: Joaquim Custódio Ascenso.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Joaquim Custódio Ascenso 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 negou pro-
vimento ao que o ora recorrente interpusera da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loures, não anulando a decisão do Director-
-Geral dos Impostos que autorizou a Inspecção Tributária a aceder a 
todas as suas contas e documentos bancários existentes em instituições 
bancárias portuguesas de que o mesmo fosse titular.

Formulou, na parte que ora interessa, com atinência ao disposto nos 
n.os 1 e 5 do referido normativo, as seguintes conclusões:

oo) As questões suscitadas no presente recurso, pela sua relevância 
jurídica, revestem -se de importância fundamental, sendo que a admissão 
do presente é ainda claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

pp) Com efeito, trata -se de resolver desde logo a questão de saber se, 
sempre que a DGCI traz factos novos no procedimento administrativo 
tributário, em fase de audição prévia, deverá ou não o particular ser de 
novo ouvido quanto a esses factos novos, antes da decisão final.

qq) Ou seja uma das questões em discussão é a de saber se é ou não 
necessário, de acordo com o artigo 60° e 63°  - B n° 3 da Lei Geral 
Tributária, ser concedido novo direito de audição ao recorrente, pelo 
menos quanto aos novos factos.
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rr) E a apreciação de tal questão é de grande relevância jurídica e con-
tribuirá certamente para uma melhor aplicação do Direito, já que não é 
admissível num Estado de Direito o argumento vertido no acórdão recorrido 
de que se fosse como o recorrente pretende nunca haveria uma decisão final 
pois que este se teria de pronunciar sucessivamente sobre novos projectos 
de decisão, argumento esse que não pode considerar -se jurídico.

ss) E interessará igualmente, porque a respectiva relevância jurídica se 
reveste -se de importância fundamental, sendo que a admissão do presente é 
ainda claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, apreciar 
a questão relativa à necessidade e regime de nomeação de um curador para 
efeitos de procedimento de derrogação de sigilo bancário.

tt) Tal como interessará, porque a respectiva relevância jurídica se 
reveste -se de importância fundamental, sendo que a admissão do presente 
é ainda claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, 
apreciar a questão relativa à intensidade da fundamentação exigível à 
DGCI para que possa intrometer -se na esfera privada do particular, bem 
como à determinação de quais os fundamentos que por esta podem ser 
razoavelmente invocados, na ponderação entre o interesse público e a 
salvaguarda de um direito fundamental.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois:
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, excep-
cionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do 
recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”, 
competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, em termos 
de apreciação liminar sumária, à comissão prevista no seu n.º 5.

O Supremo Tribunal Administrativo tem acentuado repetidamente, 
nemine discrepante  - cfr., por todos, o acórdão da Secção do Conten-
cioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05  - que 
o recurso de revista daquele artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer 
pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e 
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabe-
lecida na lei, não deve ser entendido como um recurso generalizado 
de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma 
luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere MÁRIO AROSO, que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa 
a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios”, cabendo 
ao Supremo Tribunal Administrativo “dosear a sua intervenção, por 
forma a permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança 
do sistema”.

Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 
2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, pp. 150 e ss..

Nos termos sinteticamente acima expostos, o recorrente coloca ao 
Tribunal, ora em termos de admissibilidade do recurso, três questões: a 
de saber se, em referência do disposto nos artigos 60.º e 63.º -B, n.º 3, da 
Lei Geral Tributária, deve ser concedido novo direito de audição, “pelo 
menos quanto aos factos novos”; a “relativa à necessidade e regime de 
nomeação de um curador para efeitos de procedimento de derrogação 

de sigilo bancário”; e finalmente a da “intensidade da fundamentação 
exigível à DGCI para que possa intrometer -se na esfera privada do 
particular, bem como à determinação de quais os fundamentos que por 
esta podem ser razoavelmente invocados, na ponderação entre o interesse 
público e a salvaguarda de um direito fundamental”.

Ora, o artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pres-
suposto, a importância fundamental da questão por virtude da sua rele-
vância 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”.

Sendo que nenhuma das apontadas questões obedece aos preditos 
requisitos.

A primeira, concretizada na natureza e conteúdo do direito de audição, 
pode considerar -se hoje escalpelizada no respectivo tratamento jurídico, 
tanto no que se refere à jurisprudência como à doutrina.

Cfr., por todos, os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 
2 de Novembro de 2005 – recurso n.º 518/05, de 19 de Maio de 2005 in 
Cadernos de Justiça Administrativa 52/68 -69, de 7 de Outubro de 2004 
– recurso n.º 1425/02, de 21 de Setembro de 2004 – recurso n.º 645/2004, 
de 1 de Setembro de 2004 – recurso n.º 868/04, de 3 de Março de 2004, 
de 13 de Abril de 2000 (Pleno) – processo n.º 41.510, e os Pareceres da 
Procuradoria -Geral da República de 6 de Março de 2006 e 30 de Junho 
de 2005 in Diário da República, II Série, respectivamente, de 17 de 
Março de 2003 e 31 de Agosto de 2005.

Cfr., ainda, ESTEVES DE OLIVEIRA, CPTA, anotação ao artigo 100.º e 
JORGE DE SOUSA, CPPT, 4.ª edição, e LGT, 2.ª edição, p. 250 e ss.

Não tendo o caso dos autos qualquer especialidade: trata -se ape-
nas de aplicar o respectivo tratamento jurídico à derrogação do sigilo 
bancário.

Pelo que, dada a sua, hoc sensu, irrelevância jurídica, não se reveste 
de importância fundamental nem é “claramente” necessário para melhor 
aplicação do direito.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, quanto à terceira questão: 
conteúdo da fundamentação.

Cfr., por todos, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 1 
de Setembro de 2004 e respectiva anotação, em Acórdão Doutrinais, 
519 – 388.

Já a questão relativa à necessidade e regime de nomeação de um cura-
dor para efeitos de procedimento de derrogação do sigilo bancário tem 
expressão meramente pontual e é igualmente despicienda de qualquer 
relevo ou importância jurídica, desde logo, pela parca possibilidade de 
se repetir, nos seus traços teóricos, num número indeterminado de casos 
futuros, isto é, não se verifica a capacidade de expansão da controvérsia 
que legitima o recurso de revista “como garantia da uniformização do 
direito nas vestes da sua aplicação prática” – cfr. o acórdão citado.

Termos em que se acorda, por não verificação dos requisitos expressos 
no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, em não admitir o recurso.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio 

Barbosa — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 4 de Outubro de 2006.
Processo n.º 1139/05 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Metalomecânica de Irmãos Pequito, L.da e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – A Exma. Magistrada do MP junto do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa 2 (Loures), não se conformando com a decisão da 
Mma. Juíza daquele Tribunal que lhe indeferiu a requerida reforma 
da conta efectuada nos presentes autos de Reclamação de Créditos, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1 - A decisão recorrida é nula pois
2 - Os fundamentos estão em oposição com a decisão
3 - Na decisão é referido “No tribunal tributário de 1.ª instância será 

elaborada a conta da actividade desenvolvida no tribunal (taxa de justiça 
e demais encargos)”.

4 - Pelo que, de acordo com tal, a decisão a proferir seria a de deferir 
a reclamação da conta tal como requerimento do Ministério Público, de 
fls. 99 e segts., que aqui se dá por integralmente reproduzido

5 - E não a decisão: “Não se deve proceder à reforma da conta”
6 - E sempre se dirá que os próprios fundamentos da decisão estão 

entre si em oposição, pois da sentença também consta:
“Entende -se que nos processos de reclamação de créditos a conta será 

efectuada no Serviço de Finanças onde corre o processo de execução 
fiscal de que a reclamação é apenso”

7 - a nulidade invocada é subsumível ao disposto no art.º 668.º, n.º 1, 
al. c) do CPC, ex vi art.º 2.º, al. e) do CPPT, pelo que

8 - A decisão deve ser declarada nula e de nenhum efeito.
9 - Normas jurídicas violadas: art.º 668.º, n.º 1, al. c) do CPC, ex vi 

art.º 2.º, al. e) do CPPT.
Se assim se não entender
10 - A decisão incorre em erro de julgamento.
11 - Na verdade, do disposto nos artigos 247.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT e 21.º 

do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aplicável face ao 
artigo 14.º, n.º 1 do DL n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, decorre que, 
transitada em julgado a sentença proferida nos autos de reclamação de 
créditos, procede -se, no tribunal que proferiu tal sentença, à elaboração 
da conta do processo de verificação de créditos e à liquidação dos cré-
ditos de acordo com o decidido em tal sentença – conta -liquidação −, 
devendo ser feitas na mesma altura, pelo que

12 - A decisão em apreço ao indeferir o requerimento do MP, de fls. 99 
e segts. dos autos, em que requeria a reforma da conta de forma a que 
se procedesse à liquidação dos créditos graduados e decidindo “Não 
se deve proceder à reforma da conta”, fez errado julgamento, pelo que

13 - Deve ser revogada e substituída por outra que, deferindo aquele 
requerimento do MP, de fls. 99 e segts., ordene se proceda à reforma da 
conta com a liquidação dos créditos verificados e graduados na sentença, 
de fls. 75 e segts., transitada em julgado.

14 - Normas jurídicas violadas: artigos 247.º do CPPT e 21.º do 
RCPT.

Não houve contra -alegações.
A Mma. Juíza “a quo” mantém a decisão recorrida por entender que 

nela nenhum agravo foi praticado à lei.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – O despacho impugnado no segmento que releva é do seguinte 

teor:
«Notificada da conta efectuada nestes autos de reclamação de cré-

ditos, a Digna Magistrada do Ministério Público veio expor e requerer 
o seguinte:

“Transitada a sentença proferida nos autos de reclamação de créditos, 
procede -se, no tribunal que proferiu tal sentença, à elaboração da conta 
do processo de verificação de créditos e à liquidação dos créditos de 
acordo com o decidido em tal sentença, sendo certo que aquelas são 
feitas na mesma altura – cfr. artigo 55.º do CCJ ex vi art.º 2.º do Regula-
mento das Custas dos Processos Tributários. Assim, a conta do processo 
de verificação e graduação de créditos deve incluir a liquidação dos 
créditos reclamados – a liquidação do julgado.

No caso dos autos, apenas foi elaborada conta referente às custas 
do processo de reclamação de créditos não tendo sido liquidados os 
créditos graduados na sentença.

Assim, porque na elaboração da conta foi violado o disposto nos 
artigos 247.º do CPPT e 21.º do RCPT, requeiro se proceda à reforma 
da conta de fls. 93 da forma atrás exposta.

E sempre se dirá que nos pagamentos terá de ser observado o disposto 
no artigo 262.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.”.

Nos termos do art.º 61.º, n.º 1 do Código das Custas Judiciais, foi 
informado o seguinte:

“Para elaboração das contas de custas nos processos tributários, 
anteriores a 1 de Janeiro de 2004, foram tidas em consideração as 
orientações recebidas por parte do senhor Juiz Presidente deste TAF, 
nomeadamente as constantes do Provimento n.º 6/04, com as quais, 
depois de ouvidos, os senhores juízes tributários manifestaram a sua 
concordância.

Deste modo foram definidos alguns dos critérios a seguir para elabo-
ração das contas nos referidos processos, na tentativa de se desbloquear 
o impasse que se verificava, devido ao desajuste entre a legislação de 
custas a aplicar, com a legislação tributária vigente, e a aplicação 
informática disponibilizada para elaboração das mesmas, e que, re-
sumidamente, são:

a) Aos processos tributários, pendentes em 31 de Dezembro de 2003, 
deverá continuar -se a aplicar o Regulamento das Custas dos Processos 
Tributários, aprovado pelo DL 29/98, nomeadamente aos processos 
elencados no n.º 2 do art.º 1.º do citado diploma;

b) No que diz respeito ao destino das importâncias que forem cobradas 
pelos Tribunais Administrativos e Fiscais, não foi estabelecido qualquer 
regime transitório e, tendo a DGCI deixado de suportar os encargos 
com os tribunais tributários, não deverá continuar -se a atribuir receitas 
à DGCI, à excepção das referentes a actos respeitantes à fase adminis-
trativa do processo, em concordância com o disposto no n.º 6 do art.º 4.º 
do DL 324/2003, quando estabelece a revogação do RCPT;

c) Em todos os casos em que haja receita já cobrada pelos serviços 
de finanças (p.e. taxa de justiça inicial), deverá na conta a elaborar no 
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TAF ser contabilizada como taxa de justiça apenas a diferença entre o 
que foi pago e o que há a pagar no processo;

d) Da referência feita no n.º 3 do art.º 73.º -F do DL 324/2003 á “fase 
administrativa do processo de execução fiscal” parece inferir -se uma 
necessidade de a afastar duma fase judicial do processo que, conjugada 
com o disposto no n.º 4 do aludido artigo, parece pressupor a existência 
de duas contas: uma a elaborar relativamente à actividade desenvolvida 
pelo tribunal (fase judicial), tendo as receitas o destino próprio das im-
portâncias cobradas pelo tribunal; uma a ser elaborada pelo serviço da 
administração, em que ocorreu o facto que determinou a contagem do 
processo nesta fase. Assim, havendo duas fases processuais (adminis-
trativa e judicial), relativamente às contas, a sua reforma e respectivo 
pagamento deverão ser efectuados no serviço ou no tribunal onde ocorrer 
o facto que determinou a sua elaboração.

Parece, assim, em nosso entender, terem sido observados na elabo-
ração das contas dos processos tributários anteriores a 2004 os critérios 
acima expendidos.

2 - No que respeita aos processos de verificação e graduação de 
créditos, as contas elaboradas neste Tribunal Administrativo e Fiscal 
foram -no tendo sempre presentes os já referidos critérios, bem como a 
especificidade dos referidos processos.

a) De acordo com tais critérios, na elaboração da conta, conforme 
à condenação em custas, proferida neste tribunal, levou -se em conta 
apenas e tão só a actividade desenvolvida pelo tribunal, isto é, a taxa 
de justiça e demais encargos resultantes dessa actividade;

b) Nos casos em que as custas da execução constituem encargo do 
executado, nos termos do disposto no art.º 455.º do CPC, sairão estas 
precípuas do produto dos bens penhorados. Também o pagamento das 
custas do processo de verificação e graduação de créditos será, neces-
sariamente, feito pelo produto da venda dos bens penhorados;

c) Assim, cabendo ao serviço de finanças efectuar os pagamentos, 
nos termos do disposto no art.º 262.º do CPPT, também àquele serviço 
competirá, na conta a elaborar, atender não só às custas em dívida na 
execução mas também às custas em dívida nos processos apensos, nos 
termos do n.º 1 do art.º 53.º do CCJ, aplicável por força do disposto 
no art.º 2.º do RCPT, aplicando -se para o efeito o produto da venda, 
entretanto já arrecadado;

3 - De salientar ainda que os critérios descritos e observados por 
este tribunal para a contagem dos processos de verificação e gradu-
ação de créditos, liquidação dos créditos graduados e seu respectivo 
pagamento são em tudo idênticos aos que se verificam nos restantes 
tribunais administrativos e fiscais, onde já se avançou para a contagem 
dos referidos processos.

(…)
Nos termos do art.º 61.º, n.º 1 do Código das Custas Judiciais, cumpre 

apreciar e decidir.
Aos presentes autos aplica -se o Dec. -Lei n.º 29/98, de 11/02, que 

aprovou o Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT) 
e face ao regime transitório que consta nos art.ºs 14.º e 15.º do Dec. -Lei 
n.º 324/03, de 27/12.

Vem controvertida a interpretação do art.º 247.º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário conjugado com o art.º 21.º do RCPT.

Ou seja, onde é efectuada a conta dos processos de verificação e 
graduação de créditos, com a respectiva liquidação do julgado.

No âmbito do Código de Processo Tributário feita a venda os credores 
poderiam reclamar os seus créditos, art.ºs 329.º e seguintes.

Com a entrada em vigor do Código de Procedimento e Processo 
Tributário feita a penhora podem ser reclamados os créditos, art.ºs 239.º 
e seguintes.

Se à presente reclamação de créditos se aplicasse o Código de Procedi-
mento e Processo Tributário, isto é, se ainda não tivessem sido vendidos 
os bens, dir -se -ia, a priori, que não poderia ser feita a liquidação do 
julgado, por não ter sido feita a venda dos bens penhorados.

Contudo, tendo em conta que:
• O processo de execução fiscal tem uma fase administrativa e uma 

fase judicial (art.º 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária);
• O regime transitório que consta nos art.ºs 14.º e 15.º do Dec. -Lei 

n.º 324/03, de 27/12;
• O disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 73.º -F do Código das Custas 

Judiciais;
• O disposto no art.º 455.º do Código de Processo Civil;
• Que o valor da venda foi depositado à ordem do chefe do Serviço 

de Finanças;
• A informação prestada nos autos.
Tendo ainda em conta que antes da transferência dos Tribunais Tribu-

tários de 1.ª Instância para o Ministério da Justiça, já na vigência do Có-
digo de Procedimento e Processo tributário, quer quanto às reclamações 
de créditos apresentadas no âmbito do Código de Processo Tributário 
quer no âmbito do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
era no Serviço de Finanças que se efectuava a conta e a liquidação de 
créditos.

Aderindo aos fundamentos da informação supra que aqui se colhe e 
porque, em nosso entender, tal também resulta da exposição do Exmo. 
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa junto do Exmo. Presidente do Con-
selho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e remetida a este 
Tribunal em 20/05/04 (ofício n.º 00855)

Conclui -se e decide -se:
(…)
Impõe uma interpretação sistemática do Código de Procedimento 

e Processo Tributário, nomeadamente, do regime do processo de exe-
cução fiscal e das respectivas reclamações de créditos, do disposto no 
art.º 247.º do mesmo diploma, com o disposto no art.º 21.º do RCPT, 
Dec. -Lei n.º 29/98, de 11/02, aplicável ex vi 14.º, n.º 1 do Dec. -Lei 
n.º 324/03, de 27/12;

Entende -se que, nos processos de reclamações de créditos, a conta será 
efectuada no Serviço de Finanças onde corre o processo de execução 
fiscal de que a reclamação de créditos é apenso.

No Tribunal Tributário de 1.ª Instância será elaborada a conta da acti-
vidade desenvolvida no tribunal (taxa de justiça e demais encargos).

(…)
Não se deve proceder à reforma da conta.
Baixem os autos ao Serviço de Finanças para os devidos efeitos.
Notifique.»
III  - Comecemos por analisar a invocada nulidade da decisão recor-

rida, cuja eventual procedência prejudicará o conhecimento das demais 
questões suscitadas na alegação da recorrente.



1450 1451

Alega a recorrente que a decisão recorrida é nula porquanto os seus 
fundamentos estão em oposição não só entre si como com a própria 
decisão.

Nos termos do art.º 668.º, n.º 1, al. c) do CPC, é nula a sentença quando 
os fundamentos estejam em oposição com a decisão.

No caso em apreço, não é isso, contudo que sucede. Senão, veja-
mos.

A recorrente reclama da conta efectuada nos presentes autos de re-
clamação de créditos, pedindo a sua reforma, uma vez que apenas 
foi elaborada conta referente às custas do processo de reclamação de 
créditos, nela não se incluindo a liquidação dos créditos graduados na 
sentença.

A decisão impugnada desatende o pedido, concluindo que não se deve 
proceder à reforma da conta, mandando baixar os autos ao Serviço de 
Finanças para os devidos efeitos, com o fundamento de que no Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância apenas será elaborada a conta da actividade 
desenvolvida no tribunal (taxa de justiça e demais encargos), como, 
de resto, se fez.

Quando na decisão recorrida se afirma que nos processos de recla-
mação de créditos a conta será efectuada no Serviço de Finanças onde 
corre o processo de execução fiscal está a referir -se naturalmente à 
liquidação dos créditos graduados na sentença, omissa na conta efectuada 
no tribunal “a quo” e objecto da reclamação da recorrente.

Contrariamente, pois, ao alegado pela recorrente não existe na decisão 
recorrida qualquer contradição entre os seus fundamentos e a própria 
decisão e muito menos entre os seus fundamentos.

Improcede, assim, a invocada nulidade.
Passemos, então, a conhecer da questão de fundo que é a de saber onde 

é efectuada a conta dos processos de verificação e graduação de créditos, 
com a respectiva liquidação dos créditos graduados na sentença.

Tal questão já foi, de resto, decidida no acórdão de 12/7/06 deste 
Tribunal, no processo 494/06, e precisamente ao contrário da decisão 
recorrida.

Aí se refere expressamente: «Nos termos do art.º 21.º do Regulamento 
das Custas Judiciais, a conta será efectuada no tribunal ou na repartição 
de finanças onde ocorrer o facto que motivou a sua elaboração.

Como sublinha Salvador da Costa, in Regulamento das Custas dos 
Processos Tributários e Tabela de Emolumentos – comentados e ano-
tados, pág. 142, “o acto de contagem deriva, necessariamente, de uma 
decisão administrativa ou judicial que implicou a condenação no pa-
gamento de custas. O facto que determinou a elaboração da conta a 
que alude o normativo em análise não é, naturalmente, o que integra a 
causa de pedir que determinou a condenação. Deve entender -se que o 
facto que determinou a elaboração da conta foi o trânsito em julgado da 
decisão que implicou a elaboração do acto de contagem, Assim, o acto 
de contagem é elaborado no tribunal, ou na repartição de finanças, ou 
na secretaria administrativa de execuções fiscais, conforme os casos, 
consoante num ou noutras haja transitado em julgado a decisão que o 
implicou.”.

Por outro lado, como realça o mesmo autor (pág. 144), “por razões 
de simplificação contabilística, à unidade de processo não corresponde 
a unidade de actividade de contagem, [sendo] que um processo é sus-
ceptível de comportar uma pluralidade de contas, designadamente a da 

acção, do recurso, do incidente bem como de outra actividade processual 
de menor relevo”.

Temos, pois, que a conta do apenso de verificação e graduação de cré-
ditos terá de ser efectuada no tribunal onde aquele decorre – artigo 151.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário – e a da execução 
fiscal no serviço de finanças onde esta pende (não obstante a sua natureza 
judicial – artigo 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária).

Dispõe, por sua vez, o artigo 247.º daquele diploma legal: «1 – Os 
processos que tiverem subido ao tribunal tributário de 1.ª instância 
para decisão da verificação e graduação de créditos serão devolvidos 
ao órgão de execução fiscal.

2 – No caso de o tribunal tributário de 1.ª instância não poder efectuar 
a liquidação por não dispor dos elementos necessários, solicitá -los -á ao 
órgão da execução fiscal para que lhos forneça no prazo que fixar».

Resulta, assim, inequivocamente, deste número 2 que a liquidação 
dos créditos verificados e graduados é efectuada pelo tribunal e não 
pelo serviço de finanças.

Para o que o seu artigo 245.º, n.º 2 prescreve que o mesmo processo 
será remetido ao tribunal “acompanhado de cópia autenticada do processo 
principal” podendo aquele, para o efeito, solicitar ao órgão da execução 
fiscal que lhe forneça os elementos necessários no prazo que fixar.

Entre tais elementos figurará, naturalmente se necessário, a conta 
elaborada naquele órgão, a cujo montante será necessário atender para 
efeitos da mesma liquidação, considerando -se as custas da execução, 
que, aliás, saem precípuas do produto dos bens penhorados, nos termos 
do art.º 455.º do Código de Processo Civil.

Aliás, a concomitância da efectivação da conta do processo de verifica-
ção e graduação de créditos e da liquidação do julgado está expressamente 
prevista no art.º 52.º do Código das Custas Judiciais (antes e depois da 
reforma operada pelo Decreto -Lei n.º 324/03, de 27 de Dezembro)».

É, assim, de concluir, de acordo com o aresto que temos vindo a 
citar, e com cuja doutrina comungamos, que, nos termos do art.º 247.
º, n.º2 do CPPT, a liquidação dos créditos graduados, no processo de 
verificação e graduação de créditos, é levada a efeito, na conta aí efec-
tuada, no tribunal.

Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo tribunal Administrativo em conceder 
provimento ao recurso, revogando o despacho recorrido, que deverá ser 
substituído por outro que ordene a reforma da conta, com liquidação 
dos créditos graduados.

Sem custas.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Brandão 

de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.
Processo n.º 1151/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Camilo Sousa Mota & Filhos, S. A.
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 – Camilo Sousa Mota & Filhos, SA, com sede no Porto, veio im-
pugnar judicialmente as liquidações adicionais de IRC dos anos de 
1995, 1996 e 1997, acrescidas de juros compensatórios, no montante 
global de 26.050.913$00.

Por sentença de 30/5/03, foi a impugnação julgada parcialmente 
procedente e, em consequência, anulados os actos de liquidação im-
pugnados na parte em que não consideraram como custos as despesas 
de publicidade em causa.

Em 6/11/03, veio a impugnante, ao abrigo do disposto no art.º 53.º, 
n.ºs 1 e 2 da LGT, requerer que lhe fosse reconhecido o direito a ser 
indemnizada pelos prejuízos advenientes da prestação e manutenção 
da garantia bancária por si prestada para suspensão do processo de 
execução fiscal entretanto instaurado para cobrança coerciva daquela 
dívida, e que ela apresentou junto dos Serviços de Finanças do Porto, 
nos termos do art.º 169.º do CPPT, emitida pelo BPI em 17/7/2000, no 
valor de 55.176.396$00, previamente fixado por aqueles serviços, e 
que deu entrada nestes em 3/8/00, com a qual suportou um encargo no 
montante de 11.582,91 €.

Por despacho do Mmo. Juiz do TAF do Porto de 27/5/04, foi determi-
nado que a impugnante fosse indemnizada dos prejuízos sofridos com 
a prestação da garantia, tendo em conta a proporção do vencimento da 
impugnação.

Não se conformando com esta decisão, dela vem agora a Represen-
tante da Fazenda Pública interpor recurso para este Tribunal, formulando 
as seguintes conclusões:

1 - A decisão ora recorrida julgou o pedido de indemnização, ao abrigo 
do art.º 53.º da LGT, procedente, em momento posterior ao trânsito em 
julgado da sentença proferida no processo de impugnação em epígrafe, 
ou seja, depois de esgotado o seu poder jurisdicional;

2 - Acresce que, a decisão em apreço, contrariamente ao preceituado no 
art.º 171.º, n.º 2 do CPPT, entendeu não existir qualquer limite temporal 
para a apresentação do pedido de indemnização;

3 - Pela douta decisão foram violadas as seguintes normas legais: 
art.º 171.º, n.º2 do CPPT e o art.º 666.º do Código de Processo Civil.

Por não se mostrar paga a taxa de justiça devida, foram mandadas 
desentranhar as contra -alegações apresentadas pelo recorrido.

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 – É do seguinte teor o despacho impugnado:
“Requerimento de fls. 81:
O presente processo de impugnação esteve pendente desde 13 de 

Junho de 2000 e só em Outubro de 2002 foi remetido a Tribunal.
A sentença final que deu parcialmente provimento à impugnação foi 

proferida em 30 de Maio de 2003.
Nos termos do disposto no art.º 53.º, n.ºs 1 e 3, da Lei Geral Tributária 

determino que a impugnante seja indemnizada dos prejuízos sofridos 
com a prestação da garantia e constantes de fls. 87 a 100 destes autos, 
tendo em conta a proporção do vencimento da impugnação.

Notifique.”.

III – Vem questionada pela FP a decisão que julgou procedente, ao 
abrigo do art.º 53.º da LGT, o pedido de indemnização formulado pela 
impugnante referente aos encargos por ela suportados pela prestação 
de garantia bancária.

Alega a recorrente que tal decisão não só foi proferida quando já se 
esgotara o poder jurisdicional do Mmo. Juiz “a quo” como não respeitou 
ainda o prazo fixado no art.º 171.º, n.º 2 do CPPT.

Quanto ao facto de já se ter esgotado o poder jurisdicional do Mmo. 
Juiz “a quo” quando proferiu o despacho impugnado, apenas se dirá que 
o que dispõe o n.º 1 do art.º 666.º do CPC é que proferida a sentença 
fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à 
matéria da causa.

Ora, no despacho de que agora se recorre o Mmo. Juiz não se voltou 
a pronunciar sobre a matéria da causa, antes se limitou a apreciar um 
requerimento autónomo que lhe foi dirigido no âmbito deste processo.

Daí que não haja aqui qualquer violação do art.º 666.º do CPC.
Já no que concerne ao outro fundamento do recurso invocado, ve-

jamos.
Dispõe o n.º 1 do art.º 53.º da LGT que o devedor que, para suspender 

a execução, ofereça garantia bancária ou equivalente será indemnizado 
total ou parcialmente pelos prejuízos resultantes da sua prestação, caso a 
tenha mantido por período superior a três anos em proporção do venci-
mento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à execução 
que tenham como objecto a dívida garantida.

O prazo referido não se aplica quando se verifique nesses processos 
que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo (n.º 2 
do citado preceito).

A indemnização pode ser requerida no próprio processo de reclamação 
ou impugnação judicial ou autonomamente, de acordo com o n.º 3 da 
mesma disposição legal.

O direito a esta indemnização viria também a ser regulamentado no 
CPPT, o qual estabelece no seu art.º 171.º, n.º 1 que a indemnização em 
caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 
requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida 
exequenda, acrescentando o n.º 2 do mesmo artigo que a indemnização 
deve ser solicitada na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso 
do seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua 
ocorrência.

O que significa que para obter esta indemnização, de harmonia com 
os preceitos legais citados, o interessado deverá, em regra, formular o 
correspondente pedido na petição do meio procedimental ou processual 
em que impugne o acto de liquidação da dívida relativamente à qual 
a garantia foi prestada e só nos casos em que o fundamento do pedido 
de indemnização for superveniente em relação à apresentação daquela 
petição é que o pedido de indemnização pode ser formulado posterior-
mente, o que ocorrerá, designadamente, nos casos em que no momento 
da apresentação da petição ainda não tiver sido prestada garantia.

Nestes casos, o pedido de indemnização será formulado no próprio 
processo em que se discute a legalidade da liquidação da dívida exe-
quenda no prazo de trinta dias após a ocorrência do facto em que o 
pedido de indemnização se baseia.

Veja -se, a este propósito, a anotação de Jorge Lopes de Sousa, in 
CPPT anotado, pág. 796, e os acórdãos deste Tribunal de 26/2/03 e de 
6/4/05, nos processos 1259/02 e 1650/03, respectivamente.
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No caso em apreço, como ressalta do próprio requerimento em que 
a impugnante formula o seu pedido indemnizatório, a garantia foi pres-
tada em 3/8/00, tendo a impugnação em que se questiona a legalidade 
da liquidação da dívida sido apresentada em 13/6/00 nos Serviços de 
Finanças do Porto.

Donde, tendo a garantia sido prestada em data posterior à data da 
apresentação da petição da impugnação, a impugnante deveria ter vindo 
em requerimento autónomo neste processo de impugnação deduzir o 
seu pedido indemnizatório no prazo de trinta dias a contar da data em 
que prestou a referida garantia, ou seja, nos trinta dias posteriores a 
3/8/00.

Sucede, porém, que ela só veio formular tal pedido em 6/11/03, muito 
para além do prazo de dispunha para o fazer, nos termos do n.º 2 do 
art.º 171.º do CPPT.

O seu pedido é, assim, manifestamente extemporâneo, tendo caducado 
há muito o direito consagrado no art.º 53.º da LGT.

Razão por que o despacho impugnado se não poderá manter.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção 

de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho impugnado, 
indeferindo, por extemporâneo, o pedido indemnizatório formulado 
pela impugnante.

Sem custas.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Brandão 

de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia e não espe-
cificação dos fundamentos de direito que justificam a 
decisão. Erro nos pressupostos de facto e de direito na 
liquidação.

Sumário:

 I — A sentença não é nula, por omissão de pronúncia e falta 
de especificação dos fundamentos de direito que justifi-
cam a decisão, nos termos do disposto no artigo 125.º do 
CPPT e 668º, n.º 1, alíneas d) e b), do CPC, se o juiz se 
pronunciar sobre as questões que devesse apreciar, face 
ao preceituado no artigo 660.º, n.º 2, do CPC e se dela 
constam as normas legais que sustentam a legalidade 
do acto tributário impugnado.

 II — Constatada pelos tribunais a existência de erro nos 
pressupostos de facto e de direito na liquidação, não 
lhe resta outra alternativa que não seja a anulação do 
acto.

Processo n.º 1285/05 -30.
Recorrente: Martinho Tavares.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Martinho Tavares, contribuinte nº 801218624, residente em Bú-
zio, Macieira de Cambra, Vale de Cambra, não se conformando com 
o acórdão do Tribunal Central Administrativo que julgou parcialmente 
procedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liqui-
dação de Sisa, no valor de 7.500.00$00, adicional de 1.125.000$00 e 
juros compensatórios, no valor de 15.910.000$00, dele vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1ª O douto Acórdão recorrido deu por provada matéria de facto com 
base em informações oficiais não devidamente fundamentadas, violando, 
desta feita, o disposto no art. 115°, nº 2, do CPPT.

2ª O recorrente alegou na p.i. vícios formais do acto tributário (v.g. 
nos artigos 10° a 17°, 20° e 41°) que o douto acórdão recorrido não 
apreciou como tal, reconduzindo -os à categoria de vícios atinentes à 
dimensão substancial daquele acto.

3ª O critério perfilhado pelo douto acórdão recorrido excluiu da 
sindicabilidade do acto tributário a sua dimensão ou vertente formal, o 
que se traduz na desaplicação das normas contidas nos arts 268°, nº 3, 
da CRP, 124° e 125° do CPA, e 76°, nº 1, e 77°, da LGT, que, assim, 
foram violadas.

4ª O douto acórdão recorrido não se pronunciou sobre a totalidade 
das questões de que lhe cumpria conhecer (v.g. art. 49° da p.i.) violando, 
assim, o disposto no art. 660°, nº 2, do CPC e incorrendo, na nulidade 
cominada no art. 125° do CPPT.

5ª O douto acórdão recorrido não fundamenta juridicamente a decisão 
nele proferida, omitindo nomeadamente a indicação das normas legais 
que sustentam a legalidade do acto tributário impugnado.

6ª A falta de especificação dos fundamentos jurídicos que justificam 
a decisão envolve violação do disposto nos arts 659°, nº 2, do CPC e 
125°, nº 1, do CPPT.

7ª Após a alteração introduzida pelo Dec -Lei no 252/89, de 9/8, a 
sujeição a sisa nas promessas de troca com tradição dos bens apenas 
para um dos contratantes só tem lugar desde que a permuta prometida 
tenha por objecto bens presentes.

8ª O douto acórdão recorrido, dando por assente que o facto tributário 
é constituído pelo contrato promessa de permuta com tradição dos bens 
para o recorrente em SET/91, fez indevida aplicação do disposto na 
regra 8ª do § 3° do art. 19° do Código da Sisa, norma que contempla 
tão só as hipóteses de contrato de permuta, estando, assim, viciado por 
erro na fundamentação jurídica.

9ª Ao decidir nos termos em que o fez, com o fundamento de que os 
imóveis objecto da promessa de permuta, e de que eram proprietários 
Albino Fernandes e outros, entraram na posse do recorrente em SET/91, 
constituindo -se, por isso, e desde então, uma situação de composse ou 
contitularidade na posse, geradora de imposto pela totalidade daque-
les o douto acórdão recorrido incorreu em ilegalidade, por violação 
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do disposto nas normas reguladoras da incidência e determinação da 
matéria tributável.

10ª Ao não julgar procedente a impugnação da liquidação do imposto 
efectuada ao abrigo do disposto no art. 8°, § 1°, in fine, do Código da 
Sisa, o douto acórdão violou esta disposição legal.

11ª Ao dar como provado que a transmissão fiscal dos imóveis ocor-
reu em Setembro de 1991, portanto num contexto temporal e jurídico 
diferente do existente em 26.04.1985, o douto acórdão operou uma 
revisão ou reforma da liquidação, extravasando, assim, dos poderes de 
jurisdição que a lei lhe conferia ao tempo.

12ª Aliás, entre a data a que os serviços liquidadores do imposto 
fizeram reportar a transmissão  - 26.04.1985  - e a data a que a faz repor-
tar o douto Acórdão recorrido, as normas legais atinentes à liquidação 
da sisa, nos casos de troca ou permuta de imóveis, ainda que uma das 
prestações compreendesse bens futuros, e nos casos de promessas de 
troca com tradição dos bens apenas para um dos contraentes, sofreram 
alterações  - v.g. o § 1° do art. 8°, regra 8ª do § 3° do art. 19°, e nº 5, do 
corpo do artigo 109°, todos do Código da Sisa.

13ª Por outro lado, o próprio adicional de 15 % que, em 1985 era 
aplicável às transmissões, já não estava em vigorem 1991, e até a taxa 
de juros compensatórios prevista no art. 113° do Código havia sofrido 
alteração, quer na redacção do preceito, quer força da entrada em vigor 
do art. 83° do CPT.

14ª Ao não ter anulado integralmente a liquidação impugnada e jul-
gado a impugnação apenas parcialmente procedente, com fundamento 
de que a transmissão fiscal dos imóveis ocorreu em Setembro de 1991, 
e não como considerou a Administração Fiscal, em 26/4/1985, o douto 
Acórdão recorrido violou as normas de incidência da sisa e os arts. 96° 
e ss, em especial o 124°, nº 1, do CPPT.

A Fazenda Pública contra -alegou, concluindo do seguinte modo:
 - Quanto aos vícios imputados ao domínio específico do probatório 

desde logo porque o Supremo Tribunal não pode reapreciar a factua-
lidade fixada;

 - Quanto aos vícios formais, o juiz não tinha que se pronunciar sobre 
todos os argumentos do recorrente, quando se tratava de meros raciocí-
nios argumentativos e não verdadeiras questões de direito;

 - De resto as justificações apresentadas pela Administração foram 
consideradas adequadas às exigências do nosso ordenamento jurídico 
quanto a fundamentação, na medida em que permitiram a elucidação do 
recorrente do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido;

 - Quanto à legalidade da liquidação a análise feita das normas do 
Código da Sisa, designadamente dos artigos 2°, 8° e 19°, conclui -se que 
quer antes quer depois das alterações introduzidas pelo D.L. nº 252/89, 
verifica -se que a situação de facto provada cai na tipologia prevista na 
norma de incidência do CSisa embora a tradição dos bens presentes para 
o recorrente, apenas se demonstra ter sido concretizada em SET/91, 
momento em que iniciou a realização dos caboucos e fundações do 
prédio que veio a edificar.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de ser concedido parcial provimento ao recurso, revogando -se e 
substituindo -se o acórdão impugnado por outro “que declare como base 
de incidência da Sisa o valor dos bens transmitidos, determinado por 
avaliação reportada a Setembro de 1991”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 81.09.25, a Câmara Municipal de Vale de Cambra, mandou 

proceder a um levantamento topográfico ao terreno sobrante dos, en-
tão, adquiridos para edificação do mercado municipal, e pertencentes 
a Manuel Luis Valente e Albino Fernandes, tendo -se verificado que 
a frente sul daquele media 72 metros (cfr. ponto 2, “in fine”, a fls.61 
doc. de fls. 107).

B) Em 85.04.26, o impugnante, invocando a qualidade de proprietário, 
requereu ao Presidente da CMunicipal de Vale de Cambra a concessão 
de licença para a construção de um edifício em terreno a que correspon-
diam os artigos matriciais rústicos nºs 8293 e 8294 e urbanos nºs 931 e 
1985, uns e outros da freguesia de Castelões, atribuindo à sua frente sul 
a extensão de 72 metros (cfr. o ponto 2 da informação mencionada na 
precedente alínea, bem corno os docs. referenciados como os anexos 15 
e 15 -A, a fls. 105 e 106 e, ainda. fls. 76).

C) Em 30 de Outubro de 1987, o impugnante dirigiu um requerimento 
ao Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra acompanhada 
de planta de implantação do edifício, onde solicitava que lhe fosse 
aprovado o projecto de arquitectura, para construção de um edifício em 
terreno de que era proprietário e identificado pelos artigos rústicos da 
freguesia de Castelões nº 8293 e 8294 e artigos urbanos da freguesia de 
Castelões n°931 e 1985, tendo a frente sul do terreno o comprimento 
de 72 metros (cfr. ponto 3, a fls. 77);

D) Em 7 de Agosto de 1989, o impugnante dirigiu um requerimento 
ao Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, apresentado em 
aditamento ao processo de obras nº 168/85 o estudo prévio do edifício a 
levar a efeito no aludido terreno, onde solicitava a respectiva aprovação, 
tendo a frente sul do terreno o comprimento de 82,5 metros (cfr. ponto 4, 
a fls. 77 e doc. de fls. 109);

E) Em 15 de Maio de 1990, o impugnante dirigiu um requerimento 
ao Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, apresentando 
em aditamento ao processo de obras nº 168/85 com o projecto final de 
arquitectura do edifício a construir no aludido terreno, onde solicitava a 
respectiva aprovação, a emissão de licença, tendo a frente sul do terreno 
o comprimento de 82,5 metros (cfr. ponto 6, a fls. 78);

F) Em 14 de Agosto de 1991, o impugnante apresentou na Câmara 
Municipal de Vale de Cambra um requerimento em que solicita, com 
referência ao processo nº 168/85, a concessão de alvará de licença para 
fundações e caboucos (cfr. ponto 11, a fls. 80 e doc. de fls. 125);

G) Em 92.09.03 os S.F.T de Vale de Cambra prestaram a informação 
consubstanciada a fls. 66 dos autos e nos termos da qual e além do mais, 
a empresa individual Martinho Tavares, ali melhor idf., procedia a edi-
ficação em terreno localizado ao lado do Mercado Municipal e vendido 
pelos herdeiros de Manuel Luís Valente e por Albino Fernandes, com 
suspeitas de que não tivesse, até então, sido pago qualquer imposto com 
referência à respectiva aquisição.

H) Na sequência do referenciado na antecedente alínea o recorrente 
foi notificado, em 92.10.22 e ao abrigo do disposto no art. 90° do 
CSisa, para apresentar o título de posse dos terrenos em que procedia à 
construção a que se alude em G) (cfr. fls. 66, 67 e 68 que, aqui se dão 
por reproduzidas para todos os efeitos legais).

I) Ao solicitado em tal ofício de 92.10.22 o recorrente respondeu pela 
forma consubstanciada a fls. 69 dos autos, a que fez juntar, como com-
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provante, o doc. de fls. 70 (documentos que aqui, se dão por reproduzidos 
para todos os efeitos legais), sendo, contudo, de todo omisso no que 
concerne ao prédio que nos termos daquela informação, fora adquirido 
aos herdeiros de Manuel Luís Valente e a Albino Fernandes.

J) Em 92.11.19, o recorrente pagou a sisa nº 516, no valor de 
15.000$00, declarando ser relativa a 150.000$00 e referente à permuta 
estabelecida com Manuel Luís Valente e em que este lhe cede uma casa 
de habitação, sita na Avª. Camilo de Matos em Vale de Cambra, inscrita 
na matriz predial urbana da freguesia de Castelões sob o art.º 931 e uma 
parcela de terreno destinada à construção urbana, com a área total de 
1.200 m2, inscrita na matriz predial rústica daquela mesma freguesia, 
sob o artº 8294, recebendo em troca, do recorrente, dois apartamentos 
T3, localizados no edifício do Mercado, a edificar naqueles mesmos 
imóveis cedidos (cfr. ponto 17/1º, a fls. 83/84).

K) Naquela mesma data de 92.11.19, o impugnante pagou, igualmente, 
a sisa nº 517, na importância de 10.000$00 referente à importância de 
100.000$00 correspondente à permuta em que Albino Fernandes, Luís 
de Sousa Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes, António de Sousa 
Fernandes, Maria Helena Fernandes e Domingos de Sousa Fernan-
des lhe cedem uma casa de habitação e comércio, sita na Avª. Camilo 
de Matos, em Vale de Cambra, inscrita na matriz predial urbana da 
freguesia de Castelões sob o art° 1985, e uma parcela de terreno des-
tinada à construção urbana, sita nas Regadinhas, com a área total de 
510 m2, inscrita na matriz predial rústica daquela mesma freguesia, 
sob o art° 8293, recebendo como contrapartida, do recorrente, dois 
apartamentos T2, um T3 e uma garagem localizados no edifício do 
Mercado, a construir, igualmente, naqueles primeiros imóveis cedidos 
(cfr. ponto 18, a fls. 85/86).

L) O prédio construído pelo recorrente nos imóveis que lhe foram 
cedidos e referenciados nas sisas nºs 516 e 517 excede em 179,55 m2 
a área adquirida aos respectivos cedentes (cfr. ponto 20, a fls. 87 com-
plementado pelo teor dos 2° e 3° §§, a fls. 89).

M) Em SET/91 o recorrente iniciou as fundações e caboucos do prédio 
a que se faz alusão, além do mais, na antecedente alínea, numa área de 
250 a 300 m2 situada a nascente do edifício projectado (cfr. depoimentos 
das testemunhas Aníbal Moreira da Costa e Manuel Augusto Tavares 
Vitória a fls. 158/159vº).

N) Em 91.10.31, o recorrente informou a autarquia de Vale de Cam-
bra de que as fundações e caboucos do aludido prédio estavam a ser 
realizados de acordo com o projecto inicialmente aprovado (cfr. doc. 
de fls. 126).

O) Por escritura pública de 88.06.20, lavrada no Cartório Notarial 
de Vale de Cambra, procedeu -se à habilitação de Albino Fernandes, 
António de Sousa Fernandes, Maria Helena Fernandes, Luís de Sousa 
Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes e Domingos de Sousa Fernandes, 
como únicos e universais herdeiros de Maria Emília de Sousa, falecida 
a 87.05.10, esposa e mãe que foi, respectivamente, do primeiro e dos 
últimos, (cfr. doc. de fls. 52/54, para que se remete).

P) Por escritura pública de 93.01.21, exarada naquele mesmo Cartório 
Notarial Albino Fernandes, António de Sousa Fernandes, Maria Helena 
Fernandes, Luís de Sousa Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes e 
Domingos de Sousa Fernandes, na qualidade de donos em comum e sem 
determinação de quota, permutaram com o recorrente, cedendo -lhe, por 
14.000.000$00 e 10.000.000$00, respectivamente, os rústico e urbano 

nºs 8293 e 1985, das respectivas matrizes da freguesia de Castelões 
e recebendo, em contrapartida, dois apartamentos T2, nos valores de 
7.400.000$00 e 7.400.000$00, um T3 no valor de 7.600.000$00 e uma 
garagem no valor de 1.500.000$00 do prédio a edificar “... no terreno 
proveniente da anexação do solo da casa de habitação atrás referida 
inscrita sob o artigo mil novecentos e oitenta e cinco e o artigo rústico 
oito mil duzentos e noventa e três” (cfr. doc. de fls. 29/35).

Q) Na sequência de diligências efectuadas, nomeadamente em depoi-
mentos que lhe foram prestados, a AF considerou que o recorrente entrou 
na posse dos bens que lhe foram permutados pelo negócio referido na 
alínea que antecede em 85.04.26, razão porque o CRFinanças de Vale 
de Cambra fez instaurar processo visando a arrecadação do imposto de 
sisa devido (cfr. fls. 58/59 dos autos);

R) O processo referido em Q) culminou com despacho do CRF deter-
minante da avaliação dos terrenos para construção permutados, reportada 
à data da transmissão fiscal, com a subsequente liquidação de imposto 
e juros compensatórios devidos (cfr. fls. 59 dos autos).

S) Em cumprimento do despacho mencionado em R) veio a ser elabo-
rada a liquidação aqui impugnada (cfr. fls. 95 dos autos) e em 93.12.13 
os docs. de fls. 99/102 que se dão por reproduzidos.

T) Com referência ao urbano 1985, o cedente Albino Fernandes 
continuou a receber as rendas referentes aos arrendamentos de frac-
ções autónomas de tal imóvel, ao menos até 95DEZ18 (cfr. docs. de 
fls. 37/50 de depoimento das testemunhas Alberto Tavares Valquaresma, 
a fls. 159vº e 160v).

U) Com referência ao urbano 931 o arrendatário de fracção autónoma 
do mesmo, por contrato celebrado com o cedente Manuel Luís Valente, 
habitou -a até Abril/93.

V) O cedente Albino Fernandes, continua(va), em 95DEZ18, a ha-
bitar local compreendido no urbano que cedeu ao recorrente (cfr. seu 
depoimento a fls. 160v°).

X) O recorrente foi notificado da liquidação impugnada em nos 
termos do doc. que constitui fls. 96/97 dos autos que, aqui, se dão por 
reproduzidas.

Y) Por falta de pagamento voluntário foi feito o débito ao TFPública 
em 94.12.13 (cfr. fls. 135).

Z) A presente impugnação foi instaurada em 94.03.11.
3 – Comecemos, então, pela apreciação das nulidades da sentença 

arguidas pelo recorrente, nas conclusões das suas motivação do recurso, 
já que gozam de prioridade de conhecimento, por prejudiciais (cfr. 
artº 124º, nº 1 do CPPT).

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 
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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, in-
clusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar 
conhecimento.

No caso em apreço, alega o recorrente que o aresto recorrido não se 
pronunciou sobre a questão de saber se a excepção prevista no parágra-
fo 1º do artº 8º do Código da Sisa contempla apenas o contrato -promessa 
de permuta de bens presentes ou contemporâneos do mesmo contrato e 
não o contrato de permuta de bens presentes por bens futuros.

Ora, no aresto recorrido pode ler -se que “…logo, não deixando de ser, 
a permuta de bens presentes por bens futuros, um contrato de permuta, 
como tal legalmente previsto e regulamentado, respectivamente, pelas 
normas próprias da compra e venda de bens presentes e futuros, é ma-
nifesto que o mesmo já caía no âmbito da previsão legal do Código da 
Sisa, designadamente do parágrafo 1º do seu artº. 8º, na redacção vigente 
antes da entrada em vigor do D.L. 252/89…” (vide fls. 418).

Sendo assim, é patente que o acórdão recorrido se pronunciou sobre 
a questão suscitada pelo recorrente, apenas divergindo deste quanto à 
interpretação do disposto no artº 8º, paragrafo 1º do Código da Sisa e 
do seu âmbito de aplicação.

Pelo que falece a arguida nulidade.
4 – Na conclusão 5ª, alega o recorrente que o aresto recorrido é 

também nulo, porque não fundamenta, juridicamente, “a decisão nele 
proferida, omitindo nomeadamente a indicação das normas legais que 
sustentam a legalidade do acto tributário impugnado” (cfr. artº 668º, 
nº 1, al. b) do CPC).

Mas também carece de razão.
Basta uma leitura menos atenta do referido aresto para facilmente se 

concluir que dele constam as normas jurídicas que sustentam a legali-
dade do acto tributário.

Com efeito, ali se faz referência expressa aos artºs 1º, 2º, 8º, pará-
grafo 1º e 19º, parágrafo 3º, regra 8ª todos do Código da Sisa e 939º e 
1.251º ambos do Código Civil (vide fls. 416 a 419).

Pelo que também falece, nesta parte, a pretensão do recorrente.
5 – Por outro lado e ao contrário daquilo que alega nas conclusões 2ª e 

3ª das suas alegações, não corresponde à verdade que o aresto recorrido 
se tenha eximido a apreciar a validade formal do acto tributário.

Como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto 
parecer, “antes considerou que os vícios apontados na petição de im-
pugnação judicial respeitavam à sua legalidade substancial, que de 
seguida passou a apreciar”.

Na verdade, atente -se na seguinte passagem do referido aresto: “Ora 
a fundamentação que o nosso ordenamento jurídico impõe como con-
dição de validade do acto que se destine a suportar, reveste, apenas, 
uma dimensão formal, ou seja, consubstancia -se na explanação dos 
motivos que se revelem, de forma coerente, clara e congruente, aptos 
a suportarem a decisão final, e já não uma dimensão substancial, em 
que tal motivação há -de ser a adequada à decisão do ponto de vista do 
mérito da mesma.

Face ao exposto, temos por conclusivo que o alegado nos mencionados 
artigos da p.i. se traduzem em vícios susceptíveis de contenderem com 
a fundamentação da liquidação do ponto de vista substancial, na me-

dida e que não contendem com a elucidação do recorrente do itinerário 
cognoscitivo e valorativo percorrido pela entidade decidente, mas antes 
colidirão, no entendimento daquele, com a inadequação à conclusão a 
que a referida entidade chegou e que culminou com o acto tributário 
impugnado, decorrente das aludidas contradição e insuficiência” (vide 
fls. 416).

Pelo que também não pode, nesta parte, proceder o presente re-
curso.

6 – Na conclusão 11ª das suas alegações – cfr. fls. 438/439 – a re-
corrente sustenta que a decisão recorrida, “ao dar como provado que a 
transmissão fiscal dos imóveis se operou em Setembro de 1991, portanto 
num contexto temporal e jurídico diferente do existente em 26 de Abril de 
1985, (…) operou uma revisão ou reforma da liquidação, extravasando, 
assim, dos poderes de jurisdição que a lei lhe conferia ao tempo”.

Ora, como é sabido, o contencioso impugnatório tributário do acto de 
liquidação é de mera anulação, que não de plena jurisdição, cumprindo, 
depois, à Administração, extrair da declaração de invalidade do acto, as 
consequências logicamente necessárias (cfr. Alberto Xavier, Aspectos 
Fundamentais do Contencioso Tributário).

Como resulta do disposto no artº 124º, nº 1 do CPPT, a impugnação 
judicial é o meio processual adequado para obter a anulação de um 
acto praticado pela Administração Tributária ou a declaração da sua 
nulidade ou inexistência.

Por outro lado, os vícios do acto tributário geradores de anulabilidade 
podem enquadrar -se genericamente em quatro categorias: erro sobre os 
pressupostos de facto e de direito, incompetência e vício de forma.

“Ocorrerá erro sobre os pressupostos de facto quando houver uma 
divergência entre a realidade e a matéria de facto utilizada como pres-
suposto na prática do acto, como acontece quando está erradamente 
quantificada a matéria tributável ou se dá como existente um facto 
tributário que não existiu”.

“Haverá erro sobre os pressupostos de direito sempre que na prática 
do acto tenha sido feita errada interpretação ou aplicação das normas 
legais, como as normas de incidência objectiva e subjectiva, as que 
fixam as taxas ou as que conferem isenções ou outros benefícios fiscais 
ou as que determinam a matéria tributável” (cfr. Jorge Sousa, in CPPT 
anotado, 4ª ed., págs. 446 e 447).

Ainda, a revisão dos actos tributários cumpre à “entidade que os 
praticou”, “com fundamento em qualquer ilegalidade” ou “erro im-
putável aos serviços”, podendo reconduzir -se à chamada “reforma da 
liquidação” que se verifica “quando, por posterior variação da matéria 
colectável, com base na expressão daquela matéria ao tempo em que a 
Administração a realizou (cfr. Alberto Xavier, in Conceito e Natureza 
do Acto Tributário, pág. 129 e artºs 82º do CIRS e 78º do CIRC).

Tanto a revisão como a reforma são actos secundários (pois que 
versam directamente sobre um acto primário e só indirectamente sobre 
a situação real subjacente), consistindo em “substituir o acto inválido. 
Harmonizando -o com a ordem jurídica”, como refere Freitas do Amaral: 
“em vez de se revogar o acto que está ferido de ilegalidade, ele é depu-
rado das suas imperfeições iniciais e mantido (total ou parcialmente) 
na ordem jurídica, técnica que deve ser considerada como manifestação 
do princípio do aproveitamento do acto administrativo”.

“A reforma é também um acto de sanação de um anterior acto adminis-
trativo inválido mas, ou diz respeito a uma ilegalidade do seu conteúdo 
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ou reflecte -se neste. Traduz -se ela em manter, desse acto, a parte que 
nele não estava afectada de ilegalidade, alterando -se ou suprimindo -se 
a parte ilegal” (cfr. Esteves de Oliveira, in CPA comentado, 2ª ed.., 
págs. 663 e 664).

Em qualquer dos casos, trata -se de actos da competência da Admi-
nistração – artºs 137º, nº 2 e 138º do CPA – a que, pois, o Tribunal não 
pode proceder já que, como se disse, a sua competência é, no ponto, 
meramente anulatória.

Ora, no caso dos autos, a instância acolheu o entendimento da Ad-
ministração Fiscal que considerou a existência de um facto tributário 
consistente na promessa de permuta de bens presentes por bens futuros, 
com tradição apenas para o contratante recorrente, dos terrenos para 
construção identificados na alínea P) do probatório, considerando, to-
davia, que esta se tinha verificado em Setembro de 1991 e não em 26 
de Abril de 1985, como concretizara o acto tributário em crise  - situação 
factual que este STA não sindica.

O que consequencia a existência de um erro nos pressupostos de 
facto da liquidação e o consequente erro nos pressupostos de direito 
do mesmo acto, nomeadamente a subsunção da respectiva situação de 
facto ao disposto no parágrafo 1º do artº 8º do Código da Sisa, acarre-
tando que esta seja qualificada, para efeitos de incidência do mesmo 
tributo, como compra e venda, que não como permuta, pelo que terá 
de se ter em conta o valor dos prédios transmitidos para a recorrente 
em Setembro de 1991.

A existência de tais erros origina a anulação do acto de liquidação, 
nos expressos termos do referido artº 99º do CPPT.

Pelo que não podia o Tribunal julgar parcialmente procedente a im-
pugnação e anular a liquidação, “na medida em que se reportou à data 
de 26/4/85, uma vez que a tradição dos bens para o recorrente se tem 
por demonstrada em Setembro de 1991”.

Ao assim operar, o Tribunal realizou uma verdadeira revisão ou re-
forma do acto de liquidação, que lhe está vedada, nos preditos termos, 
alterando os pressupostos da liquidação efectuada pela Administração 
Tributária, tanto de facto como de direito, consequentemente praticando 
administração activa que a lei lhe não consente.

Nem logra aplicação, no caso, o princípio do aproveitamento do 
acto administrativo que privilegia vícios formais ou meros problemas 
de qualificação jurídica, mas sempre com atinência à mesma situação 
de facto.

Em conclusão: constatada pelos tribunais a existência de erro nos 
pressupostos de facto e de direito na liquidação, não lhe resta outra 
alternativa que não seja a anulação do acto.

E tanto basta para que o recurso obtenha provimento, ficando, assim, 
prejudicado o conhecimento da questão suscitada na conclusão 1ª) da 
sua motivação.

7 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogar o aresto recorrido e, consequentemente, a sentença, 
julgando -se procedente a impugnação e anulando -se a liquidação im-
pugnada.

Sem custas.
Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Outubro de 2006.

Assunto:

Acórdão. Pedido de reforma de acórdão. Artigo 669.º, n.º 2, 
do CPC.

Sumário:

Se o recorrente pede a reforma do acórdão, mas não alega 
qualquer dos fundamentos previstos no artigo 669.º, n.º 2, 
do CPC, é de indeferir tal pedido de reforma.

Processo n.º 1501/03 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrido: Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola 

(INGA).
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. CRUZ & COMPANHIA, SA, recorrente nos presentes autos, no-
tificada do acórdão que lhe indeferiu um requerimento de arguição de 
nulidades, proferido em 7/6/2006, veio pedir a reforma do acórdão.

Com a seguinte fundamentação, que se transcreve:
“... Nos termos do art. 668º, n. 1, al. b) do CPC, é nula a sentença 

quando não especifique os fundamentos de direito.
“Como é o caso do acórdão proferido em 15/3/2006”.
Pede, a final a reforma do acórdão, com fundamento no art. 669º, 

2, do CPC.
A recorrida defende o indeferimento do pedido e pede que se analise 

o comportamento da requerente, que parece extravasar a mera lide 
temerária e entrar no âmbito da má -fé.

A recorrente foi ouvida.
O EPGA defende que o requerimento é de indeferir.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2. Impõe -se apreciar a conduta da recorrente.
Está em causa o acórdão proferido em 15/3/2006.
Este indeferiu um pedido de aclaração formulado pela recorrente 

(fls. 370).
A recorrente arguiu a sua nulidade (fls. 378).
Este requerimento foi indeferido por acórdão de 7/6/2006 

(fls. 385).
Veio agora a recorrente pedir a reforma do acórdão.
O art. 669º do CPC prevê o esclarecimento e a reforma da sen-

tença.
Destes remédios deitou mão a recorrente.
Daí que, nesta perspectiva, não ocorra litigância de má fé.
3. Quanto à questão de fundo.
Não tem razão a recorrente.
A pretensão formulada pelo recorrente não procede, pois não foi 

articulado qualquer dos fundamentos prescritos no art. 669º, 2, do CPC, 
como bem refere o EPGA.
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Demais que aquilo que está em causa (deserção do recurso  - art. 284º, 
4, do CPPT) foi juridicamente justificado pelo despacho do relator de 
fls. 335, verso, e confirmado pela conferência, por acórdão de 16/11/2005 
(fls. 352 e 353).

4. Termos em que se indefere o pedido de reforma do acórdão, apre-
sentado pela recorrente.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 99 €.

Lisboa, 4 de Outubro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

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 — ar-
tigo 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais.

Processo n.º 502/06 -30.
Recorrente: Orluco — Organização Lusitana Comércio e Indústria, 

Importação e Exportação, L.da.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Aduaneiro do Supremo Tribu-
nal Administrativo:

Orluco – Organização Lusitana da Comércio e Indústria, Importação e 
Exportação, Lda., vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial 
que deduzira contra a liquidação de imposto especial sobre o consumo 
de tabaco, dos anos 2000 a 2002, juros compensatórios e impresso de 
liquidação.

A recorrente concluiu, nomeadamente:
6.ª A douta sentença ora recorrida viola o disposto no n.º 9 do ar-

tigo 81.º do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo e, de 
igual modo, o artigo 101.º do Tratado de Roma, uma vez que aquela 
norma não é aplicável ao caso dos cigarros HoneyRose, pelo simples 
facto de estes terem uma função medicinal que tem por finalidade a 
redução do consumo do tabaco e cuja composição os qualifica como 
herbal smoking product.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer e dado o 
referido, excepcionou, todavia, a incompetência deste tribunal em razão 
da hierarquia, por o recurso não versar apenas matéria de direito.

E, colhidos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar, 
a competência deste Supremo Tribunal Administrativo, em razão da 
hierarquia.

Ora, em sede factual vem apurado que:
1) A impugnante importou de Inglaterra cigarros da marca HoneyRose, 

produzidos pela HoneyRoses Products, Ltd., com vista ao seu forne-
cimento, em regime de exclusividade, à sociedade Provida – Produtos 
Naturais, Lda..

2) Os cigarros são compostos por preparados com folhas de mal-
vaísco, ginseng, rosas, trevo, sumos de milfurada e maçã, mel e ácido 
acético.

3) A Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre 
o Consumo, na sequência de acção de fiscalização a que a impugnante 
foi sujeita, entendeu que, tendo em conta o disposto no artigo 81.º do 
CIEC, nomeadamente o n.º 9, os referidos cigarros são susceptíveis 
de ser fumados, e não abrangidos pela legislação dos medicamentos, 
não sendo reconhecidos pelo INFARMED como produto com função 
exclusivamente medicinal, dado que a firma importadora deveria ter 
submetido um pedido de autorização no mercado, de acordo com o 
Decreto -Lei n.º 72/91, de 8 de Fevereiro (vd. fls. 124 do processo 
administrativo apenso aos autos).

4) Em face das conclusões referidas, foram liquidados os seguintes 
montantes, ora impugnados: € 3.809,27 de imposto sobre o consumo 
do tabaco (IT), para o ano de 2002; € 8.034,27 de IT, para o ano de 
2001; € 6.207,75 de IT, para o ano de 2000; € 1.588,25, relativo a juros 
compensatórios; e € 1,25, relativo ao impresso de liquidação.

5) A ora impugnante foi notificada para se pronunciar, em sede de 
audição prévia, em 24/5/2004 (vd. fls. 42 -43 dos autos), o que fez, como 
se pode observar por fls. 46 e ss. dos autos.

6) A liquidação foi notificada à ora impugnante por ofício de 7 de 
Junho de 2004 (vd. fls. 71 e 78 do processo apenso aos autos).

7) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 24/9/2004.
Mas, assim sendo, o Supremo Tribunal Administrativo é absoluta-

mente incompetente para o conhecimento do recurso já que este tem 
por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, a recorrente alega violação de lei – artigos 89.º, n.º 1, 
do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo e 101.º do Tratado 
de Roma – por os cigarros em causa “terem uma função medicinal que 
tem por finalidade a redução do consumo do tabaco e cuja composição 
os qualifica como herbal smocking product”.

Matéria factual que não consta da decisão recorrida.
E, ao contrário do que pretende, a sentença, como resulta do exposto, 

não teve como provado “que os cigarros em causa não são abrangidos 
pela legislação dos medicamentos, não sendo reconhecidos pelo Infar-
med como produto com função exclusivamente medicinal”.

Mas apenas que esse foi o entendimento da Direcção -Geral das Al-
fândegas e Impostos sobre o Consumo – cfr. n.º 3 do probatório.

Sendo que a questão de saber se os ditos cigarros, face à sua compo-
sição, estabelecida no n.º 2 do probatório, devem ser qualificados como 
“herbal smocking product”, ou seja, com aquela função exclusiva, 
constitui conclusão de facto e, consequentemente, questão de facto.
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Ou, de outro modo: é matéria de facto a determinação da função 
medicinal dos cigarros, face à respectiva composição estabelecida no 
probatório.

Sendo que, como é jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal 
Administrativo, versa matéria de facto o recurso em que se apontam 
factos que a decisão recorrida não fixou.

Ora, a competência deste Supremo Tribunal Administrativo, para 
apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tri-
bunais Tributários, cinge -se apenas a matéria de direito, ou melhor, 
radica no exclusivo fundamento em matéria de direito, do mesmo re-
curso – artigo 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”.

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 Aduaneiro.

Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal Administra-
tivo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente 
recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 150,00, com 
procuradoria de 1/6.

Transitado, remeta ao Tribunal Central Administrativo – Sul – 
fls. 257.

Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-
menta do Vale — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Artigo 183.º -A do CPPT. Caducidade da garantia prestada 
antes da entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. 
Direito a indemnização pelos encargos suportados com a 
prestação da garantia. Juros indemnizatórios.

Sumário:

 I — O artigo 183.º -A, que regula a caducidade da garantia, 
foi aditado ao CPPT pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, 
que, no seu artigo 11.º, prevê um regime de transição 
segundo o qual, «relativamente a processos pendentes, 
os prazos definidos no artigo 183.º -A do CPPT (…) 
são contados a partir da entrada em vigor da presente 
lei».

 II — Nos termos do n.º 6 daquele artigo 183.º -A, «em caso 
de caducidade da garantia, o interessado será indem-

nizado 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».

 III — Os encargos suportados com a prestação da garantia 
caducada contabilizam -se desde que esta foi prestada.

 IV — Nos casos de caducidade da garantia, não há lugar ao 
pagamento de juros indemnizatórios, nos termos da 
LGT.

Processo n.º 513/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo — SGPS, 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 da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação judicial, 
deduzida por Modelo – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
S.A., contra o indeferimento parcial do pedido de indemnização pelos 
prejuízos incorridos com a prestação e manutenção de garantia bancária, 
no montante de € 733.699,53, prestada em 8 de Junho de 1998 para 
suspensão do processo de execução fiscal n.º 3131 -97/103490.1.

Fundamentou -se a decisão em que “a indemnização, em caso de 
caducidade da garantia prevista no n.º 6 do artigo 183.º -A do CPPT, 
abrange todos os encargos suportados com a sua prestação”, já que o 
preceito não faz qualquer distinção entre os anteriores e os posteriores à 
data da sua entrada em vigor, nem o regime transitório lhe faz qualquer 
referência, limitando -se a estatuir quanto à contagem dos prazos nos 
processos pendentes, pelo que o legislador não poderia deixar de estar a 
referir -se à totalidade dos encargos, face aos princípios da estabilidade 
e da segurança jurídica e como, aliás, resulta do artigo 12.º, n.º 2, do 
Código Civil, que não impede que a lei abranja as relações já constituídas 
que subsistam à data da sua entrada em vigor, tendo “ainda a impugnante 
direito aos juros indemnizatórios peticionados, uma vez que, apesar da 
decisão da administração tributária sobre a verificação da caducidade 
da garantia e do deferimento parcial do pedido de indemnização, não foi 
efectuado o reembolso dos encargos suportados pela impugnante”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. A questão controvertida prende -se com a aplicabilidade à garantia 

constituída anteriormente à entrada em vigor da Lei n° 15/2001, de 5 
de Junho, do direito à indemnização da totalidade dos custos incorridos 
em virtude da prestação de garantia já declarada caducada nos termos 
do Artº 183° -A, n° 6, do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário, aditado pelo artº 7°, n° 3, da referida Lei, dado a reclamação 
graciosa do acto tributário que originou a sua prestação, não ter sido 
decidida no prazo de um ano a contar de 5/07/2001, nos termos do n° 
l do normativo citado e artº 11° da mesma Lei, e ainda do direito a 
juros indemnizatórios.

2. O novo dispositivo do Artº 183° -A do CPPT dispõe, nos nºs 1 
e 3, que a garantia prestada para suspender a execução em caso de 
reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou impug-
nação caduca, se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo 
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de um ano a contar da sua interposição ou se a impugnação judicial, 
recurso judicial ou a oposição não estiverem julgadas em 1ª instância 
no prazo de três anos a contar da sua apresentação, salvo quando o 
motivo do atraso seja imputável ao reclamante, impugnante, recorrente 
ou executado.

3. O legislador da Lei n° 15/2001, de 5 de Junho, dispôs sobre a 
aplicação no tempo do novo regime, declarando no artº 11° que, rela-
tivamente a processos pendentes, os prazos definidos no artº 183° -A do 
CPPT se contam a partir da entrada em vigor desta Lei.

4. Pelo que o mecanismo de levantamento da garantia e o con-
sequente direito à indemnização, nos termos do n° 6 do artº 183° -A 
do CPPT, aplicam -se aos processos pendentes, mas os prazos a cujo 
decurso esteja condicionado o exercício do respectivo direito apenas 
se contam a partir de 5 de Julho de 2001, data do início da vigência 
da Lei n° 15/2001, de 5 de Junho.

5. Entende -se que por maioria de razão, o direito à indemnização 
não poderá compreender os encargos suportados com a prestação de 
garantia até à entrada em vigor da referida Lei 15/2001.

6. A aplicação no tempo das normas tributárias vem expressamente 
enunciada no artº 12° da LGT, consignando o principio de que a lei 
fiscal nova só rege para o futuro, não sendo, assim aplicável a factos 
ou situações ocorridas no passado, sendo que a doutrina do seu n° 4 
segue o disposto no artº 12°, n° l, do CC, de acordo com o qual se 
entende que, se a lei nova valora diferentemente os factos produzidos 
no domínio da lei antiga, ela não é aplicável às relações jurídicas 
constituídas por esses factos.

7. O principio geral da aplicação das leis no tempo contido no 
artº 12°, n° l do CC é o de que “a lei só dispõe para o futuro”, sem 
prejuízo das directrizes do n° 2 do mesmo normativo, quanto às con-
dições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre 
os seus efeitos.

8. Sendo a obrigação de indemnizar de natureza substantiva, quando 
a lei nova define os efeitos da caducidade da garantia já constituída e 
subsistente à data da sua entrada em vigor, a sua aplicação é imediata 
no sentido de que se aplica de futuro, e não que pretende imputar a 
essa relação jurídica efeitos que anteriormente não existiam, como é 
o caso dos autos.

9. Apenas com a entrada em vigor do artº 183° -A do CPPT, é que a 
garantia prestada no processo de execução fiscal caduca, se o processo 
de reclamação graciosa que o suspende, não for decidido no prazo 
de um ano.

10. Até essa data, a manutenção da garantia tendo em vista a sus-
pensão do processo de execução fiscal, seria obrigatória, nos termos 
conjugados dos art°s 169° e 199° do CPPT e artº 52° da LGT, pelo que 
a impugnante teria de suportar todos os encargos com a sua prestação, 
sem direito a qualquer indemnização.

11. Deve entender -se que o direito da impugnante à indemnização 
por caducidade da garantia prestada para suspender a execução fis-
cal, em virtude de a reclamação graciosa não se ter decidido no prazo 
de um ano, nos termos do n° 6 do artº 183° -A do CPPT, apenas deve 
contemplar, tal como a Administração Tributária calculou, os encar-
gos suportados com a prestação da garantia após 5 de Julho de 2001, 
data da entrada em vigor do referido normativo, aplicando -se desta 

forma a lei nova para o futuro, mantendo -se o regime vigente até à 
referida data.

12. É ainda entendimento da Fazenda Pública não haver lugar ao 
pagamento de juros indemnizatórios nos termos do artº 43° da LGT, 
porquanto o direito a tais juros abrange apenas uma das causas da 
responsabilidade da Administração Tributária, agindo como tal: a ori-
ginada pelo pagamento indevido de tributos, que lhe for imputável.

13. A indemnização por caducidade de garantia, nos termos do n° 6 do 
artº 183° -A do CPPT, constitui a restituição à impugnante daquilo que 
suportou pela prestação de garantia por tempo superior ao legalmente 
devido, nada tendo que ver com o pagamento indevido de tributos.

14. Deve ser revogada a douta sentença sob recurso, carecendo ainda 
de base legal a condenação em juros indemnizatórios.

15. A douta sentença recorrida violou as disposições legais supra-
citadas.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso 
revogando -se a douta decisão recorrida, com as legais consequên-
cias.

E contra -alegou a recorrida, concluindo por sua vez:
CONCLUSÕES
40. Os únicos limites estabelecidos pela nova lei à obrigação de 

indemnização são aqueles que vêm referidos no n° 3 do artigo 53° 
da LGT.

41. Importa distinguir (i) o período durante o qual a reclamação 
tem de estar pendente sem resposta; e (ii) o momento em que foram 
suportados os prejuízos.

42. O artigo 11° da Lei 15/2001, de 5/6, veio estabelecer um regime 
transitório para a aplicação do artigo 183° -A do CPPT apenas quanto 
à verificação da caducidade da garantia.

43. Nesse regime transitório nada se refere quanto ao direito indem-
nizatório prescrito no n° 6 do artigo 183° -A do CPPT.

44. A obrigação de indemnização implica o dever de reconstituir a 
situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga 
à reparação (artigo 562° do CC).

45. E o dever de indemnizar compreende o prejuízo causado (ar-
tigo 564° n° 1 do CC).

46. A douta Sentença não faz qualquer aplicação retroactiva do 
artigo 183° -A n° 6 do CPPT.

47. O dever de indemnização, por estar dependente da verificação 
da caducidade (“facto constitutivo”), nasce depois da entrada em 
vigor da nova lei.

48. A caducidade da garantia tem por “facto constitutivo” o decurso 
do prazo de um ano (sem apreciação da reclamação), contado da en-
trada em vigor da Lei n° 15/2001, de 5/6.

49. Estes “factos constitutivos” verificam -se na vigência do arti-
go 183° -A do CPPT.

50. Uma vez definida a competência deste preceito, importa averiguar 
do “campo de aplicação” do seu n° 6.

51. Verifica -se que se aplica a “factos passados”, como o facto 
“prestação da garantia”, ocorrido antes da sua entrada em vigor.

52. Logo, por maioria de razão nele cabem os encargos incorri-
dos desde a prestação da garantia, mesmo os incorridos antes de 
05.07.2001.
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53. Só assim se salvaguarda a igualdade entre os contribuintes, em 
igualdade de circunstâncias.

54. Note -se que o artigo 100° da LGT impõe a plena reconstituição 
da legalidade.

55. Assim, a douta Sentença interpreta e aplica devidamente o dis-
posto nos artigos 183° -A n° 6 do CPPT, 11° da Lei 15/2001, de 5/6, e 
12° do CC.

56. E são devidos juros indemnizatórios, nos termos do artigo 43° 
n° 3 b) da LGT.

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento 
de V. Exas., negando provimento ao recurso e, consequentemente, 
confirmando a douta Sentença, V. Exas. farão, como sempre, inteira 
JUSTIÇA.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do provimento parcial do recurso, já que “o direito de indemnização por 
garantia prestada indevidamente foi estabelecido no artigo 53.º da LGT 
(para o qual remete aquele artigo 183.º -A, n.º 6), que entrou em vigor 
em 1 de Setembro de 1999 (artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 
de Dezembro). Como assim, no caso dos autos, a indemnização é devida 
desde 1 de Setembro de 1999 e não desde 8 de Junho de 1998 (data 
da constituição da garantia), como entendeu o Mmo. Juiz a quo, nem 
desde 6 de Julho de 2001 (data da entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, 
que introduziu o artigo 183.º -A no CPPT), como pretende a recorrente 
Fazenda Pública”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A. Em 07/02/1997 a ora impugnante apresentou reclamação graciosa 

da liquidação adicional de IRC respeitante o exercício de 1991 no 
montante 105.492.096$00 (525 878,11€).

B. No processo de execução fiscal n° 3131 -97/103490.1 do 1° Serviço 
de Finanças da Amadora e posteriormente enviado para o Serviço de 
Finanças da Maia, por dívida de IRC, no montante de 105 492 096$00 
em que era executada a requerente, foi esta notificada para prestar 
garantia no valor de 155112 829$00 fls. 52.

C. A pedido da requerente o Banco BPI S.A., em 08/06/1998, prestou 
a garantia bancária n° 98/159/50023, no valor de 155 112 829$00, a 
favor da 1ª Repartição de Finanças da Maia, fls. 24 dos autos.

D. Por requerimento datado de 18/09/2002 foi solicitado o cancela-
mento daquela garantia e a indemnização da requerente pelos prejuízos 
incorridos com a prestação e manutenção da mesma, fls. 6 dos autos.

E. Em 12/11/2002 foi cancelada a referida garantia, fls. 56.
F. O pedido de indemnização pelos prejuízos incorridos com a pres-

tação e manutenção da garantia foi deferido parcialmente, no montante 
de 3.984,53€, não tendo a Direcção de Finanças do Porto considerado 
os prejuízos com a data de emissão anterior à data da entrada em vigor 
da Lei n° 15/2001 (05/07/2001).

G. Os encargos suportados pela impugnante com a prestação da 
garantia ascenderam a 20.814,85€ até 30/06/2002 e 996,13€ desde 
30/06/2002 até 12/11/2002, fls. 26 a 43 dos autos.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é, desde logo, a de saber se a garantia constituída 

antes da entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho – que aditou 
o artigo 183.º -A ao C.P.P.T.  -, quando caducada, pode originar (em que 

termos e com que limites) o direito a indemnização pelos encargos su-
portados na sua prestação, nos termos do n.º 6 deste inciso normativo.

I. QUANTO AOS EFEITOS DA CADUCIDADE DA GARANTIA:
Dispõe o número 1 do artigo 183.º -A referido que “a garantia prestada 

para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impug-
nação 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 
reclamação graciosa no prazo de um ano, dá origem a um direito a 
indemnização, regulado nos termos e com os limites previstos no ar-
tigo 53.º, n.os 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 
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 n.os 3 e 4 do artigo 53.º da LGT: “a in-
demnização (…) [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, “por maioria de razão, o direito à indemniza-
ção não poderá compreender os encargos suportados com a prestação de 
garantia até à entrada em vigor da referida Lei 15/2001” (conclusão 5), 
pois “a lei só dispõe para o futuro” (conclusão 7).
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Mas a aplicação retroactiva daquela Lei Fiscal não está em causa já 
que 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.

A tese da recorrente deixa sem qualquer conteúdo o inciso norma-
tivo inicial daquele artigo 11.º pois a sua segunda parte – contagem 
do prazo – só pode referir -se a processos (reclamações) pendentes: se 
o dito “regime de transição” fosse só referente ao prazo, a expressão 
“relativamente a processos pendentes” seria de todo espúria.

Tal segunda parte não tem outro significado senão conceder sempre 
à administração o prazo de um ano para decidir a reclamação sem 
quaisquer consequências indemnizatórias e justamente nos processos 
pendentes, pois, nos instaurados posteriormente à entrada em vigor da 
lei, o prazo conta -se naturalmente a partir da respectiva instauração.

À falta de tal preceito, a lei não seria retroactiva, isto é, só se aplicaria 
às reclamações instauradas e às garantias prestadas posteriormente à 
sua vigência.

A Lei n.º 15/2001 é, pois, retroactiva, já que se aplica às reclamações 
pendentes com garantias prestadas, faltando apenas definir o respectivo 
âmbito.

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 um ano, a partir da entrada em vigor 
daquela Lei, sem que a reclamação graciosa seja decidida pela adminis-
tração fiscal – 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.

Na verdade, aquele alargamento do prazo para a decisão da recla-
mação, em equiparação às reclamações ainda não pendentes, tornaria 
incompreensível que, ainda assim, o respectivo incumprimento não 
gerasse um dever de indemnização relativamente às garantias já prestadas 
anteriormente à vigência do dito artigo 183.º -A e desde o seu início.

Da referência do artigo 11.º desta Lei aos “processos pendentes” 
resulta, pois, que o mesmo artigo se aplica às garantias já prestadas e, 
não se concretizando qualquer restrição indemnizatória, terão de ser 
indemnizados todos os encargos, que não somente os posteriores à 
entrada em vigor da Lei n.º 15/2001.

O que perfeitamente se justifica atendendo a que a reclamação tem 
efeito suspensivo se prestada garantida adequada – artigo 69.º, alínea f), 
do CPPT  -, obstando à própria instauração da execução – cfr. JORGE DE 
SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário – anotado, 
4.ª edição, p. 345, nota 8.

Em suma: havendo naturalmente reclamações pendentes com garan-
tias prestadas e tendo a administração um ano para decidir a reclamação 
não se vê justificação para, não o fazendo, não dever indemnizar o 
contribuinte, com efeitos desde a prestação da garantia.

Pelo que, na determinação da indemnização, os “encargos suportados” 
têm que ser contabilizados desde o momento da prestação da garantia 

(8 de Junho de 1998) até à declaração da sua caducidade (12 de No-
vembro de 2002), “nos termos e com os limites previstos nos n.os 3 e 4 
do artigo 53.º da LGT”.

II. QUANTO AOS JUROS:
Mas o aresto em crise determinou também o pagamento de “juros 

indemnizatórios, contados nos termos da alínea b), do n.º 3, do ar-
tigo 43.º da LGT.

Este artigo estipula as consequências do pagamento indevido da pres-
tação tributária: “são devidos juros indemnizatórios quando se determine 
(…) que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento 
da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido” (n.º 1), 
“quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos 
tributos” (n.º 3, alínea a)), “em caso de anulação do acto tributário por 
iniciativa da administração tributária (…)” (n.º 3, alínea b)) ou “quando 
a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte se efectuar mais 
de um ano após o pedido deste (…)” (n.º 3, alínea c)).

Ora, no caso dos autos, não estamos perante nenhuma destas situa-
ções – erro imputável aos serviços, incumprimento do prazo de resti-
tuição oficiosa dos tributos, anulação do acto tributário por iniciativa 
da administração tributária ou revisão do acto tributário por iniciativa 
do contribuinte efectuada mais de um ano após o seu pedido  -, mas 
sim perante a declaração da caducidade da garantia que suspendeu a 
execução legal.

Pelo que não há lugar ao pagamento de tais juros.
Termos em que se acorda conceder provimento parcial ao recurso, 

revogando -se a sentença recorrida na medida em que condenou no pa-
gamento de juros indemnizatórios, que não são devidos, e mantendo -a 
no mais.

Custas pela impugnante, na proporção do vencido, na instância e 
neste Supremo Tribunal Administrativo, fixando -se a procuradoria em 
50 %.

Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-
cio Barbosa (revendo posição) — Baeta de Queiroz (revendo a posição 
assumida no acórdão de 18/05/2005 no processo nº 40/05).

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Nulidade por omissão de pronúncia. Dívida ao Instituto da 
Vinha e do Vinho. Prescrição.

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. artigo 660.º, n.º 2, daquele 
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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 do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto -Lei 
n.º 102/93, de 2 de Abril, «a cobrança coerciva das dí-
vidas ao IVV é feita pelo processo das execuções fiscais, 
nos termos consagrados pelo Código de Processo Tribu-
tário, excepto quando se tratar de débitos decorrentes de 
contratos de direito privado, em que serão competentes 
os tribunais comuns, que aplicam as regras gerais do 
processo civil».

 III — A forma de cobrança em nada releva para a aferição 
da natureza jurídica da dívida em causa.

 IV — O prazo de prescrição de dívida ao Instituto da Vinha 
e do Vinho não é o constante de nenhuma lei tribu-
tária mas sim o prazo geral de 20 anos, previsto no 
artigo 309.º do Código Civil.

Processo n.º 616/06.
Recorrente: Caves Riba Tua & Pinhão, União Adegas Cooperativas, 

U. R. C. L.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Caves Riba Tua & Pinhão, União de Adegas Cooperativas, U.R.C.L., 
vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mi-
randela que indeferiu a reclamação judicial, por esta apresentada, do 
despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Alijó, em 12 
de Outubro de 2005, que decidiu pela não prescrição da dívida exequenda 
do processo de execução fiscal n.º 2364 -96/1000.95.0.

Fundamentou -se a decisão em que o pedido de apreciação da legali-
dade da dívida exequenda, “para além de extravasar o objecto da presente 
reclamação judicial, não pode ser convolado pois que vem junto com 
outro, este sim integrante do objecto dos presentes autos”, “sendo que, à 
convolação daquele adicional pedido sempre obstaria também o decurso 
do prazo legal para o mesmo” e, ainda, no facto de a dívida exequenda 
não se encontrar prescrita, por lhe ser “aplicável o prazo geral de 20 
anos estabelecido no artigo 309.º do Código Civil”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) A questão da legalidade da dívida exequenda não pode ser apre-

ciada como um “pedido (...) que vem junto com outro”, como se infere 
da sentença sob recurso, mas antes como uma questão autónoma, cuja 
apreciação não depende de uma qualquer “convolação”;

B) No âmbito da Oposição apresentada foi peticionado a final que, 
“com fundamento na ilegalidade da divida exequenda, deverá a presente 
execução ser suspensa até à decisão do presente pleito”;

C) Não se encontra decidida a questão da legalidade da divida exe-
quenda suscitada, oportunamente, nos presentes autos;

D) A suspensão da execução não pode ser decretada e mantida (in-
definidamente) sem que a questão da legalidade da dívida exequenda 
estivesse em análise, sendo certo que, se a dívida exequenda fosse 
declarada ilegal a execução seria extinta, no caso contrário, a suspensão 
seria levantada e a execução prosseguiria;

E) Deveria na sentença sob recurso ser apreciada e observado o 
direito do contraditório que à ora recorrente assiste e proferida decisão 
quanto a este aspecto fulcral dos autos de execução fiscal, o que não 
se verificou;

F) Ao não apreciar a questão da legalidade da dívida exequenda, 
como deveria, a sentença sob recurso encontra -se ferida de nulidade 
 - artigo 668.º, n°. 1, alínea d) do C.P.C., por remissão do artigo 2°., 
alínea e) do C.P.P.T.;

G) A relação jurídico tributária é definida não com base no objecto que 
a sustenta, mas pelos seus intervenientes da relação, designadamente, 
a administração tributária,

H) A dívida objecto dos presentes autos tem natureza tributária;
I) O artigo 1°. da L.G.T. determina que “a presente lei regula as re-

lações jurídico tributárias”, pelo que o regime prescricional aí previsto 
 - artigo 48°.  - é aplicável ao caso dos autos

J) O reembolso das pretensas “ajudas indevidas”, em causa nos pre-
sentes autos, mais não é do que uma espécie tributária criada por lei, 
pois é a própria lei que submete a cobrança das dívidas do Instituto 
da Vinha e do Vinho a processos de execução fiscal, como decorre do 
teor do artigo 33°. da Lei Orgânica do Instituto da Vinha e do Vinho 
(Decreto-Lei n°. 99/97, de 26 de Abril);

K) Se a cobrança dos créditos do Instituto da Vinha e do Vinho são, 
por lei, remetidos para o processo executivo fiscal e para a legislação 
constante no actual Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
então é aplicável ao caso sub judice as disposições relativas à prescrição 
previstas neste Código  - artigo 48°.;

L) Desde a data da citação  - 06/07/1996  - até ao presente decorreram 
cerca de 9 anos, o que determina que a dívida exequenda já se encontre 
prescrita;

Nestes termos e nos mais de Direito doutamente supridos pelos Exce-
lentíssimos Juizes Conselheiros deve ser dado provimento ao presente 
recurso e em consequência:

1) Declarar nula a sentença proferida na parte que decide não se 
ocupar da questão da legalidade da dívida exequenda;

2) Declarar ilegal a dívida exequenda e ordenar a extinção da presente 
execução; ou, caso assim não se entenda,

3) Declarar extinta a presente execução, por efeito de prescrição;
E assim por ser de direito e da mais elementar JUSTIÇA.
Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, sendo o julgado de confirmar, “por nele 
se ter feito boa interpretação e aplicação da lei”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:

1.
No Serviço de Finanças de Alijó pende contra a executada «CAVES 

RIBA TUA & PINHÃO  - UNIÃO DE ADEGAS COOPERATIVAS, 
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U.R.C.L», com sede em Alijó, NIF 501.857.524, o processo de execução 
fiscal n° 2364 -96/100095.0, por dívida ao Instituto do Vinho e da Vinha, 
do ano de 1996, no montante de € 55.840,63.

2.
O processo executivo foi instaurado em 04/07/1996

3.
A executada foi citada pessoalmente em 06/07/1996.

4.
Em 25/07/1996, a executada deduziu Oposição à Execução cujos autos 

se encontram findos na sequência de Despacho Judicial de convolação 
do pedido de oposição em pedido de suspensão. Tal Despacho Judicial 
foi devidamente notificado e transitou em julgado.

5.
Para garantia da dívida, a executada requereu em 08/11/1996 a 

penhora de determinados bens, penhora essa que foi efectivada em 
12/11/1996.

6.
Em 01/08/2005, a executada veio requerer ao Chefe do Serviço de 

Finanças de Alijó a extinção dos autos de execução em virtude da 
prescrição da dívida exequenda, dando, por consequência, sem efeito 
a garantia prestada.

7.
Por despacho datado de 12/10/2005 o Chefe do Serviço de Finanças 

indeferiu ao requerido, sendo contra esta decisão de indeferimento que 
a ora Reclamante se vem insurgir nos presentes autos.

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 
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.

A recorrente, na reclamação judicial, sustentou que apesar de “no 
âmbito da oposição apresentada [ter] peticionado a final que, ‘com 
fundamento na ilegalidade da dívida exequenda, deverá a presente exe-
cução ser suspensa até à decisão do presente pleito’” – conclusão A)  -, 
“não se encontra decidida a questão da legalidade da dívida exequenda 
suscitada, oportunamente, nos presentes autos”  - conclusão B)  -, pelo 
que requereu a apreciação, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, da “questão da legalidade da dívida exequenda e, conse-
quentemente, [que fosse] proferida decisão no sentido da ilegalidade 
da mesma” – fls. 30.

Questão que a sentença recorrida apreciou, circunscrevendo o objecto 
da reclamação judicial “à questão de saber se o sentido da decisão de 
não prescrição da dívida exequenda proferida pelo Chefe do Serviço 
de Finanças de Alijó está ou não correcto, e não já à de saber acerca da 
questão da legalidade da dívida exequenda”, pois, “no requerimento 
indeferido pelo Chefe do Serviço de Finanças, conclui -se a final: «Por 
todo o exposto, deve a presente execução ser declarada extinta, por 
efeito da prescrição, e dada sem efeito a garantia prestada no âmbito 
dos presentes autos»”.

Por outro lado, o tribunal a quo concluiu ainda que a convolação 
do pedido seria intempestiva, pois “a forma de atacar a ilegalidade da 
liquidação da dívida exequenda é a reclamação graciosa e a impugnação 
judicial, pelo que, não as tendo utilizado dentro dos prazos previstos 
na lei, também de nada serve referir agora eventuais ilegalidades na 
liquidação da dívida exequenda”.

Ou seja: ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão em 
crise “ocupou -se da questão da legalidade da dívida exequenda”, fun-
damentando a sua posição com a delimitação do objecto da reclamação 
judicial, os meios procedimentais e processuais adequados àquele fim e 
à intempestividade da convolação, pelo que inexiste a invocada nulidade 
por omissão de pronúncia.

Em rigor, ao efectuar aquela circunscrição, a sentença entendeu não 
apreciar, em concreto, a legalidade da dívida por ela não constituir 
fundamento de reclamação pelo que o tribunal emitiu pronúncia sobre 
a questão, não podendo assim tratar -se de nulidade mas de eventual 
erro de julgamento.

Que, também não se verifica, pois que efectivamente a legalidade da 
dívida exequenda não é fundamento de oposição mas antes de reclama-
ção graciosa, impugnação judicial, ainda que, como refere a sentença, 
possa ser conhecida “eventualmente (…) em sede de oposição” – cfr. 
artigos 120.º, 286.º e 355.º do CPT.

II. QUANTO À PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA:
A dívida exequenda resulta de uma deliberação do Instituto da Vinha 

e do Vinho (I.V.V.), de 4 de Outubro de 1995, que ordenou a devolução 
das ajudas à armazenagem de Vinhos e Mostos concedidas à recorrente, 
ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 1059/83, do Conselho, de 19 de 
Julho, provenientes do FEOGA, no valor de Esc. 11.195.042$00, por 
entender que não existiam as condições necessárias à sua concessão.

Ora, a lei orgânica deste Instituto, em vigor naquela data, era a apro-
vada pelo Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, que, no n.º 1 do seu 
artigo 28.º, estipulava que “a cobrança coerciva das dívidas ao I.V.V. é 
feita pelo processo das execuções fiscais, nos termos consagrados pelo 
Código de Processo Tributário, excepto quando se tratar de débitos 
decorrentes de contratos de direito privado, em que serão competentes 
os tribunais comuns, que aplicam as regras gerais do processo civil”.

Ou seja: atendendo às especiais garantias que caracterizam a execução 
fiscal face à execução comum, pretendeu o legislador que as dívidas 
ao I.V.V., que não fossem débitos decorrentes de contratos de direito 
privado, fossem cobradas “nos termos consagrados pelo Código de 
Processo Tributário”, forma de cobrança que em nada releva para a 
aferição da natureza jurídica da dívida em causa.
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Na verdade, a obrigação tributária, apesar de estruturalmente ser uma 
obrigação creditícia como as demais, apresenta traços distintivos que 
a diferenciam: desde logo trata -se de uma obrigação ex lege pela qual 
o sujeito passivo fica adstrito para com a administração tributária ao 
cumprimento de uma prestação.

O que não é manifestamente o caso.
Com efeito, a dívida exequenda tem como fonte um acto administra-

tivo praticado por um instituto público, que não integra a administração 
tributária.

Cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 3.ª edição, pp. 253 -256 e 
302 -303.

Pelo que não são aplicáveis à dívida exequenda os institutos substanti-
vos do direito tributário, sem prejuízo de a lei subordinar a sua cobrança 
coerciva às regras do processo de execução fiscal.

Assim, o prazo de prescrição da dívida exequenda não é o constante 
de nenhuma lei tributária – não são aplicáveis os artigos 34.º do CPT, 
5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, 297.º do Código 
Civil ou 48.º da LGT – mas o previsto no artigo 309.º do Código Civil 
 - “o prazo ordinário de prescrição é de vinte anos” – já que nem a lei 
orgânica do I.V.V., nem os seus decretos regulamentares, dispuseram 
sobre esta matéria.

Como a dívida em causa é de 1995, manifestamente ainda não de-
correu este prazo prescricional de vinte anos.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se 
a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso contencioso. Revisão do acto de liquidação do im-
posto automóvel. Caducidade — artigo 101.º da Reforma 
Aduaneira (redacção do Decreto -Lei n.º 244/87, de 16 de 
Junho) — artigo 236.º, n.º 2, do Código Aduaneiro Co-
munitário.

Sumário:

 I — O recurso contencioso constitui uma garantia impug-
natória dos contribuintes que visa, entre outros efeitos 
possíveis, a anulação de actos administrativos, cuja 
consequência pode ser nomeadamente a emissão de 
novo acto, pela Administração, nos termos fixados pelo 
tribunal.

 II — O Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, determina 
que a liquidação do imposto automóvel seja efectuada 
pelos serviços aduaneiros.

 III — A organização e funcionamento dos serviços aduaneiros 
estão previstos na Reforma Aduaneira, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 46 311, de 27 de Abril de 1965, que no 
artigo 101.º impõe que a regulamentação comunitária 
regule o reembolso de quaisquer imposições que não 
constituam recursos próprios ou direitos residuais da 
Comunidade.

 IV — A legislação comunitária aplicável ao direito de reem-
bolso é também aplicável ao direito de revisão de acto 
de liquidação do imposto automóvel, já que são direitos 
de idêntica natureza e este imposto é interno.

 V — O artigo 236.º do Código Aduaneiro Comunitário estatui 
que o prazo de caducidade do direito de reembolso é de 
três anos.

Processo n.º 621/06.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Alberto Jesus Gomes Silva.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Aduaneiro do Supremo Tribu-
nal Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer do acórdão do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Viseu, que deu provimento ao recurso contencioso 
que Carlos Alberto Jesus Gomes da Silva interpusera de despacho do 
Sr. Director da Alfândega de Aveiro, de 13 de Dezembro de 2002, que 
indeferiu o pedido de revisão do acto de liquidação do Imposto Au-
tomóvel, relativo às Declaração de Veículos Ligeiros (DVL) de 1998 
n.os 0107245, 0111439, 0109183, 0107199, 0110262, 0115132, 0115124, 
0115027 e 0115078, considerando -o intempestivo, pois considerou “que 
os pedidos de revisão de actos de liquidação, por iniciativa do sujeito 
passivo, tem de ser apresentado no prazo de 90 dias, a contar do prazo 
de pagamento voluntário”.

Fundamentou -se o aresto recorrido na tempestividade do pedido de 
revisão, já que “o prazo que importa para julgamento deste caso, é o 
prazo, atenta a época da solicitação do contribuinte à Administração 
Aduaneira, de quatro anos previsto no artigo 78.º da LGT, que reduziu 
o já existente prazo de cinco anos consignado no artigo 94.º, alínea b), 
do CPT”.

E contra tal se insurge a Fazenda Pública, sustentando que “a sentença 
enferma de ilegalidade, por fazer errada aplicação do Direito, porquanto, 
à data da prática do acto de liquidação em crise, o respectivo prazo 
de revisão era de três anos, nos termos do artigo 236.º, n.º 2, último 
parágrafo, do Código Aduaneiro Comunitário, por força do disposto 
no artigo 101.º da Reforma Aduaneira, atento o disposto no artigo 1.º, 
n.º 1, da LGT, que delimita o respectivo âmbito de aplicação às relações 
jurídico -tributárias, sem prejuízo do disposto em legislação especial, e 
não de quatro anos, nos termos do artigo 78.º, n.º 1, da mesma LGT”.

A Fazenda recorrente defende ainda que “a sentença enferma de ilega-
lidade, porque vai, ao mandar a Administração reapreciar, ‘naturalmente 
levando em conta toda a argumentação do recorrente, incluindo a de 
existência de vício de desconformidade com o Direito Comunitário e 
suas consequências na ordem jurídica nacional”.
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do provimento “nos termos da jurisprudência pacífica e reiterada da 
Secção tirada em casos idênticos”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 2.850.000$00, 

o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Audi, modelo A4, 
de 1896cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país em 1996.09.24, 
tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 1.037.215$00 
(conforme RQL. 98/0223865);

B) E em 1998.12.10 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.º 98/0107245 relativa a este veículo (a fls. 2 do processo administra-
tivo apenso);

C) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 3.300.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Audi, modelo A4, 
de 1896cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país em 1996.04.26, 
tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 1.037.215$00 
(conforme RLQ. 98/0230810);

D) E em 1998.12.21 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0111439 relativa a este veículo (a fls. 14 do processo adminis-
trativo apenso);

E) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 3.388.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Audi, modelo A4, 
de 1.896 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país em 1997.07.02, 
tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 1.119.100$00 
(conforme RLQ. 98/0227038);

F) E em 1998.12.15 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.º 98/0109183 relativa a este veículo (a fls. 28 do processo adminis-
trativo apenso);

G) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 3.000.00$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Volkswagen, mo-
delo Passat, de 1.896 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país 
em 1996.07.08, tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 
1.119.100$00 (conforme RLQ. 98/0223784);

H) E em 1998.12.10 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0107199 relativa a este veículo (a fls. 39 do processo adminis-
trativo apenso);

I) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 3.300.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Audi, modelo A4, 
de 1.896 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país em 1996.07.19, 
tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 1.037.215$00 
(conforme RLQ. 98/0229014);

J) E em 1998.12.18 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0110262 relativa a este veículo (a fls. 52 do processo adminis-
trativo apenso);

K) Em Dezembro de 1998 comprou em Franca por PTE 3.234.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Mercedes -Benz, 
modelo 220D, de 2.155 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país 
em 1996.12.02, tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 
1.335.427$00 (conforme RLQ. 98/0237041);

L) E em 1998.12.30 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0115132 relativa a este veículo (a fls. 65 do processo adminis-
trativo apenso);

M) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 3.696.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Mercedes -Benz, 
modelo 250TD, de 2.497 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele 
país em 1995.12.18, tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em 
PTE 1.547.185$00 (conforme RLQ. 98/0237033);

N) E em 1998.12.30 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0115124 relativa a este veículo (a fls. 78 do processo adminis-
trativo apenso);

O) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 2.772.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Audi, modelo A4, 
de 1.896 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país em 19907.24, 
tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 1.037.215$00 
(conforme RLQ. 98/0236924);

P) E em 1998.12.30 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0115027 relativa a este veículo (a fls. 91 do processo adminis-
trativo apenso);

Q) Em Dezembro de 1998 comprou em França por PTE 1.694.000$00, 
o automóvel ligeiro de passageiros, usado, de marca Volkswagen, mo-
delo Golf, de 1.896 cc. a gasóleo, posto em circulação naquele país 
em 1996.07.29, tendo a Alfândega liquidado o IA que fixou em PTE 
1.037.215$00 (conforme RLQ. 98/0236983);

R) E em 1998.12.30 foi emitida a declaração de veículo ligeiro (DVL) 
n.° 98/0115078 relativa a este veículo (a fls. 104 do processo adminis-
trativo apenso);

S) Em 2002.12.08, o recorrente pediu a revisão dos actos (a fls. 46 
dos autos);

T) Em 2002.12.13, na informação elaborada pelo Núcleo de Pro-
cedimentos Aduaneiros e Fiscais, o Director da Alfândega de Aveiro 
exarou o seguinte despacho: Concordo. Determino o arquivamento do 
pedido de revisão nos termos do parecer emitido. Dê -se conhecimento 
ao interessado (a fls. 42 dos autos);

U) Este despacho foi notificado em 2003.03.13 (certidão de notifi-
cação a fls. 41 dos autos);

V) Do parecer emitido naquela informação extracta -se:...considerando 
que os pedidos de revisão dos actos de liquidação, por iniciativa do 
sujeito passivo, têm de ser apresentados no prazo de 90 dias, a contar 
do termo do prazo para pagamento voluntário (cfr. n.° l do artigo 78.° da 
LGT e os artigos 70.° e 102.° do CPPT) e que, se tiver sido ultrapassado 
esse prazo, não existe dever de decisão, face ao disposto na alínea b) do 
n.° 2 do artigo 56.° da LGT, afigura -se -nos que o presente pedido de 
revisão deverá ser arquivado com esse fundamento de direito, uma vez 
que foi apresentado em 2002.12.03 e o prazo para pagamento volun-
tário do IA liquidado nas DVL n° 98/10724.5 expirou em 1999.01.24, 
n° 98/11143.9 expirou em 1999.02.04, n° 98/10918.3 expirou em 
1999.01.29, n° 98/10719.9 expirou em 1999.01.24, n° 98/11026.2 expirou 
em 1999.02.01, n° 98/11513.2 expirou em 1999.02.13 e n° 98/11512.4 
expirou em 1999.02.13 (a fls. 42 dos autos);

W) A petição inicial deu entrada em 2003.05.13 no Tribunal Tributário 
de I Instância de Aveiro.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber qual o prazo de caducidade do direito 

à revisão do acto de liquidação do imposto automóvel efectuado pela 
Alfândega de Aveiro.
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Havendo, todavia, que atender, desde logo, à eventual “ilegalidade da 
sentença” por esta ir “para além do que a natureza anulatória do recurso 
contencioso, no caso, lhe permite”, ao mandar a Administração reapre-
ciar, ‘naturalmente levando em conta toda a argumentação do recorrente, 
incluindo a de existência de vício de desconformidade com o Direito 
Comunitário e suas consequências na ordem jurídica nacional’.”

I. QUANTO À INVOCADA “ILEGALIDADE DA SENTENÇA”:
A sentença em crise deu provimento ao recurso contencioso  - pois 

entendeu que o pedido de revisão era tempestivo  - e, consequentemente, 
anulou o despacho recorrido.

Ora, o recurso contencioso constitui uma garantia impugnatória dos 
contribuintes que visa, entre outros efeitos possíveis, a anulação de 
actos administrativos.

Sendo que essa anulação tem como consequência a realização de 
novo acto administrativo, emitida pela administração tributária, nos 
termos fixados pelo tribunal.

O tribunal a quo, “ao mandar a Administração reapreciar [a situação de 
facto e de direito], ‘naturalmente levando em conta toda a argumentação 
do recorrente, incluindo a de existência de vício de desconformidade com 
o Direito Comunitário e suas consequências na ordem jurídica nacional”, 
apenas explicitou a consequência da sua decisão anulatória, sem se fazer 
substituir à administração tributária na prática de actos administrativos, 
que não integram a função jurisdicional mas a administrativa.

É que a questão decidenda é a de saber se a Administração deve 
(ou não) apreciar a revisão (deferindo ou indeferindo o pedido, não 
importa no caso).

Por modo que o Tribunal a quo decidiu, nem mais nem menos, do 
que o que tinha que decidir: concretamente se o pedido de revisão era 
ou não tempestivo.

E sendo -o, a anulação do acto identificava -se com o dever da Admi-
nistração apreciar o pedido de revisão já que o que unicamente estava 
em causa era a respectiva tempestividade.

Pelo que se não verifica a invocada “ilegalidade da sentença”, que 
não vem, aliás, suportada em qualquer base legal.

II. QUANTO AO PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO DE REVISÃO DO ACTO 
DE LIQUIDAÇÃO

A organização e funcionamento dos serviços aduaneiros estão pre-
vistos na Reforma Aduaneira, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 46.311, 
de 27 de Abril de 1965. Na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 244/87, 
de 16 de Junho, dispõe esta Reforma no artigo 101.º: “O reembolso ou 
a dispensa de pagamento de quaisquer imposições que não constituam 
recursos próprios ou direitos residuais regula -se pelas disposições da 
regulamentação comunitária em vigor”.

Ou seja, esta norma manda aplicar a lei comunitária em vigor – o 
Código Aduaneiro Comunitário  -, aos reembolsos de quaisquer impo-
sições que não constituam recursos próprios ou direitos residuais da 
Comunidade.

Há, portanto, um alargamento do âmbito de aplicação das normas 
comunitárias aos impostos exigidos pelo Estado Português que sejam 
administrados pelos serviços aduaneiros, uma vez que a mesma regula-
mentação comunitária era já aplicável, por natureza, às imposições que 
constituissem recursos próprios ou direitos residuais da Comunidade.

Apesar de o Decreto -Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, ter adaptado, 
como refere o seu preâmbulo, “a estrutura do imposto automóvel (IA) 
aos procedimentos aduaneiros decorrentes da realização do mercado 
interno”, é literal, no n.º 1 do artigo 1.º, a sua classificação como imposto 
interno, não se tratando, assim, de recurso próprio ou direito residual da 
Comunidade, mas antes de um tributo exigido pelo Estado Português.

 - Cfr., definindo os recursos próprios da Comunidade, o artigo 2.º da 
Decisão do Conselho da União Europeia, de 31 de Outubro de 1994, 
relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias, 
publicado no respectivo Jornal Oficial de 12 de Novembro de 1994, bem 
como a de 29 de Setembro de 2000, ibidem de 7 de Outubro de 2000.

Porém, esta norma do artigo 101.º da Reforma Aduaneira estende o 
âmbito de aplicação da legislação comunitária apenas ao reembolso e 
à dispensa de pagamento (das imposições que não constituem recursos 
próprios ou direitos residuais da Comunidade), e, na questão dos autos, 
está em análise o prazo de caducidade do direito à revisão de um acto 
de liquidação.

A revisão é “um meio de impugnação administrativa” que visa “ob-
ter a correcção de uma prévia decisão final de um procedimento de 
liquidação”. A sua finalidade é, portanto, “a anulação do acto tributário 
anteriormente praticado e a prática de outro acto em que sejam tomados 
em conta os elementos apurados no procedimento de revisão”.

Cfr. LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM RODRIGUES E JORGE DE SOUSA in Lei 
Geral Tributária – comentada e anotada, 3.ª edição, em anotação ao 
artigo 78.º (Revisão dos actos tributários).

Já o reembolso, na definição legal do artigo 235.º, alínea a) do Có-
digo Aduaneiro Comunitário (CAC), é “a restituição total ou parcial 
dos direitos de importação ou dos direitos de exportação que tenham 
sido pagos” e um dos seus fundamentos é, também, a liquidação ilegal 
– artigo 236.º, n.º 1, primeiro parágrafo in fine do CAC.

Ou seja, o pedido de revisão de um acto de liquidação por iniciativa 
do contribuinte é um pedido de reembolso do montante de imposto 
pago em excesso.

O direito de revisão e o direito de reembolso têm a mesma natureza, 
pelo que nada obsta a que, nos termos expostos do artigo 101.º da Re-
forma Aduaneira, ao direito de revisão de acto de liquidação a efectuar 
pelos serviços aduaneiros, se aplique a regulamentação comunitária em 
vigor, a ele respeitante.

Essa foi, aliás, a intenção do legislador. No preâmbulo do Decreto -Lei 
n.º 244/87, de 16 de Junho, que deu nova redacção a este artigo 101.º 
pode ler -se que a entrada em vigor dos regulamentos comunitários e 
dos respectivos regulamentos de aplicação “veio estabelecer uma dis-
tinção entre as normas comunitárias e as normas nacionais aplicadas ao 
reembolso de direitos constantes da Reforma Aduaneira”. Ora, “con-
siderando que aquela distinção, designadamente no que diz respeito 
a fundamentos, prazos e formalidades, obriga os serviços a tomarem 
decisões divergentes sobre os mesmos factos, consoante a natureza das 
imposições em causa, [é], por isso, aconselhável adoptar, sempre que 
possível, as normas comunitárias em vigor”.

As normas comunitárias em vigor são as do C.A.C. que dispõe no 
artigo 236.º, n.º 2: “O reembolso ou a dispensa de pagamento dos direitos 
de importação ou dos direitos de exportação será concedido, mediante 
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pedido apresentado na instância aduaneira competente, antes do termo 
do prazo de três anos a contar da data da comunicação dos referidos 
direitos ao devedor”.

Dito de outro modo, o direito ao reembolso caduca se não for exercido 
no prazo de três anos, o mesmo se aplicando ao pedido de revisão do 
acto de liquidação do imposto automóvel, por força do citado artigo 101.
º da Reforma Aduaneira.

O exposto não sai beliscado com a entrada em vigor da Lei Geral 
Tributária.

Certo que, nos termos da epígrafe do Decreto -Lei n.º 398/98, de 
17 de Novembro, que a aprovou, ela “define os princípios gerais que 
regem o direito fiscal português e os poderes da administração tributá-
ria e garantias do contribuinte” procurando, como refere o respectivo 
preâmbulo, clarificar “os princípios fundamentais do sistema fiscal, as 
garantias dos contribuintes e os poderes da administração tributária”, 
qualificando -a de “peça fundamental do sistema fiscal português” que 
procura concentrar, clarificar e sintetizar.

Pelo que não tendo, todavia, valor de lei reforçada, as normas das 
diversas leis tributárias, não estando, assim, em patamar legal inferior, 
devem ser interpretadas e aplicadas em consonância com a mesma 
lei.

O que resulta, desde logo, da própria autorização legislativa – ar-
tigo 51.º, n.º 1, al. c) da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro  - para 
aprovação do Código de Procedimento e Processo Tributário  -, cujo 
sentido é o da compatibilização das normas do Código de Processo 
Tributário com as da Lei Geral Tributária e regulamentação das dispo-
sições desta, dela carecidas.

Por outro lado, o Decreto -Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro procurou 
adaptar, a esta lei, os vários códigos fiscais, envolvendo “genericamente” 
tanto os impostos administrados pela Direcção -Geral dos Impostos 
(DGCI) como da Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Es-
peciais sobre o Consumo (DGAIEC), abrangendo designadamente “as 
matérias dos juros compensatórios, moratórios e indemnizatórios, os 
prazos de caducidade e prescrição, a revisão oficiosa dos actos tribu-
tários, a aplicação de métodos indirectos na determinação da matéria 
tributável, os poderes de fiscalização e o exercício das garantias dos 
contribuintes”.

O preâmbulo do diploma refere que “as soluções da lei geral tribu-
tária prevalecem obviamente sobre as normas em sentido contrário dos 
vários códigos e leis tributárias que ficaram, a partir de 1 de Janeiro 
de 1999, data da sua entrada em vigor, revogadas tacitamente, por 
incompatibilidade. Apenas ficou salvaguardada a legislação especial. 
Essa ressalva, no entanto, não pode fundamentar soluções desarmó-
nicas com as da lei geral tributária, que ponham em causa a unidade 
do sistema fiscal”.

Ora, um dos diplomas “adaptados” foi a Reforma Aduaneira, cujo 
artigo 101.º passou a dispor: “Quando, em consequência do mesmo 
facto tributário, forem devidos direitos de importação e outros impostos 
a cobrar pela alfândega, observar -se -á o disposto na regulamentação 
comunitária, designadamente no que respeita ao prazo de caducidade do 
direito à liquidação, à cobrança a posteriori, ao reembolso e à dispensa 
do pagamento”.

Tal “adaptação” concretizou -se, todavia, sobretudo no artigo 99.º 
que estabeleceu um prazo de caducidade de oito anos, contados do 
facto tributário, para o direito de liquidar os impostos “na sequência da 
prática de acto fraudulento”; e no artigo 104.º afirmando expressamente 
o “direito de reclamação e de recurso, nos termos previstos na Lei Geral 
Tributária e no Código de Processo Tributário”.

É que o dito artigo 101.º mais não fez do que explicitar ou esclarecer 
o sentido da redacção constante do dito Decreto -Lei n.º 244/87, de 16 
de Junho.

Pois, não obstante o emprego da conjunção copulativa «e»  - “direitos 
de importação e outros impostos” – o sentido é disjuntivo.

Ou seja: onde está “e” deve ler -se “ou”.
Pelo que deve observar -se “o disposto na regulamentação comuni-

tária”, nomeadamente no que se refere ao reembolso, tanto quando se 
cobrem “direitos de importação” como quando, outrossim, se cobrem 
outros impostos alfandegários: cumulativa ou separadamente.

É, aliás, comum, na linguagem jurídica, a troca da conjunção disjun-
tiva pela copulativa.

O próprio preâmbulo do Decreto -Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, 
chama a atenção, nos sobreditos termos, que a ressalva da legislação 
especial não pode gerar soluções desarmónicas que ponham em causa 
a unidade do sistema fiscal.

Assim, mau grado o disposto no artigo 1.º, n.º 3, da Lei Geral Tri-
butária, integrando a “administração tributária” a dita DGAIEC, ao 
Imposto Automóvel, imposto interno liquidado pelas Alfândegas, deve 
aplicar -se a legislação comunitária, designadamente o Código Aduaneiro 
Comunitário.

Deve, pois, com referência ao artigo 101.º da Reforma Aduaneira, 
privilegiar -se o elemento racional de interpretação, com prejuízo do 
seu elemento literal.

A redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 472/99 explicitou o sentido 
da do Decreto -Lei n.º 244/87, particularizando exemplificativamente 
os itens a que se aplica a legislação comunitária: prazos de caducidade 
do direito à liquidação, cobrança a posteriori, reembolso e dispensa 
de pagamento.

Temos, assim, que, à hipótese dos autos, é aplicável o dito artigo 236.
º, n.º 2 do Código Aduaneiro Comunitário.

Sendo que as Declarações de Veículo Ligeiro foram emitidas em 10, 
15, 18, 21 e 30 de Dezembro de 1998 – cfr. alíneas b), d), f), h), j), l), 
n), p) e r) do probatório.

E tendo o pedido de revisão sido apresentado em 8 de Dezembro 
de 2002, ele é efectivamente intempestivo, pois que há muito haviam 
transcorrido os ditos três anos.

Cf., aliás, no sentido exposto, o Acórdão do STA de 2 de Abril de 
2003, recurso n.º 01771/02.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-
-se a sentença recorrida e julgando -se improcedente o recurso conten-
cioso.

Custas pelo recorrente, na instância, fixando -se aí a taxa de justiça em 
€750,00 e a procuradoria em 50 %, não sendo devidas neste STA.

Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-
cio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Processo de contra -ordenação tribu-
tária. Incompetência em razão da hierarquia.

Assunto:

Em face da repartição de competências que resulta dos arti-
gos 83.º, n.os 1, do RGIT e 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), 
do ETAF de 2002, o STA é hierarquicamente incompetente 
para conhecer de recurso jurisdicional em que são invoca-
dos, como fundamento, factos que não foram dados como 
provados na decisão recorrida.

Processo n.º 675/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Telemon — Telecomunicações, S. A., e Fazenda Pú-

blica.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – A Excelentíssima Magistrada do Ministério Público no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria recorre para este Supremo Tribunal 
Administrativo da sentença proferida no presente processo de contra-
-ordenação fiscal que anulou a decisão administrativa de aplicação de 
coima à arguida TELEMON – TELECOMUNICAÇÕES, S.A..

A Excelentíssima Magistrada Recorrente apresentou as seguintes 
conclusões, na motivação do seu recurso.

1 – A arguida não fez entrega do imposto do IVA atempadamente, 
limitando -se a entregar as declarações periódicas, alegando o facto de não 
ter recebido do seu cliente o pagamento dos serviços por si facturados, 
e consequentemente o IVA liquidado.

2 – Tal circunstância não constitui causa de exclusão da culpa ou da 
ilicitude da arguida (art. 31º do CP), ou torna inexigível a entrega à AT 
do IVA liquidado, continuando tal conduta omissa a ser legalmente cen-
surável, porque violadora do disposto nos arts.40.º e 26.º do CIVA. (cfr. 
arts. 15º do CP. art. 32º do DL nº 433/82 de 27/10 e 3º b) do RGIT)

3 – Como sujeito passivo do IVA, a arguida bem sabia que deveria 
entregar as declarações periódicas, conjuntamente com o imposto li-
quidado por força do art. 26º do C.I.V.A. sendo irrelevante não ter sido 
paga pelos serviços do seu cliente (e do IVA), por parte do seu cliente 
que deles foi beneficiário, ou a sua situação financeira, para o efeito 
pretendido pela arguida.

4 – Tal conclusão advém da própria natureza do imposto, porque não 
onera o sujeito passivo, que não tem que o suportar, mas só o consumidor 
final, sendo exigível no momento da emissão de factura ou no termo do 
prazo para a respectiva emissão (art. 8º. nº 1 a) e b) do CIVA)

5 – Assim, ao se considerar na decisão recorrida que a conduta da 
arguida/recorrente não é passível de censura no que diz respeito à li-
quidação do IVA facturado que não recebeu nem entregou viola -se o 

disposto nos arts. 40º e 26º do C.I.V.A., razão pela qual andou bem a 
AT ao aplicar a coima nos termos do art. 114.º, nº 2 do RGIT, despacho 
esse que deveria ter sido mantido.

6 – Pelo exposto deverá ser revogada a decisão que anulou o des-
pacho da AT. que aplicou a coima à arguida, dando -se provimento ao 
presente recurso.

Assim. VOSSAS EXCELÊNCIAS farão a habitual JUSTIÇA
A empresa arguida contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
1. Procura a Ilustre Procuradora da República sustentar que “o atraso 

no pagamento do IVA não pode justificar -se pela circunstância de se ter 
verificado o não pagamento ou pagamento parcial ou diferimento, por 
parte do cliente da arguida pelos serviços por si prestados”, bem como 
que “tal circunstância não pode afastar a culpa ou ilicitude do compor-
tamento da arguida quando não pagou o imposto liquidado. O mesmo é 
dizer que a sua conduta é censurável mesmo assim, já que na qualidade 
de sujeito passivo sabia que devia entregar as declarações periódicas 
conforme dispõe o artigo 40º, assim como o imposto liquidado (cfr. 
Art. 26º, ambos do CIVA)”;

2. É de referir que a situação tributária encontra -se regularizada, tendo 
a Recorrida procedido ao pagamento do imposto devido e respectivos 
acréscimos em 04/11/2004, bem como somente uma factura foi recebida 
dentro do prazo legalmente previsto para a entrega do imposto, tendo 
a restante facturação referente ao mês de Junho de 2004 sido paga em 
Julho, Agosto, Setembro e Outubro;

3. A Recorrida sempre reconheceu que efectuou a entrega de imposto 
ao Estado somente quando teve capacidade para o fazer, pois não recebia 
dos seus credores, em tempo, o imposto relativo à facturação;

4. E a Recorrida sempre vislumbrou dois tipos de responsabilidade 
no caso em apreço;

1) Responsabilidade tributária, decorrente da violação directa de 
normas do CIVA, e; 2) Responsabilidade contra -ordenacional ou pe-
nal, decorrente da violação de normas do Regime Geral das Infracções 
Tributárias;

5. De acordo com o disposto no artigo 26.º e 40.º do CIVA, a Recorrida 
deveria entregar ao Estado, todo o IVA, referente à facturação emitida 
no mês de Junho de 2004, até 10/8/2004, e por apenas ter efectuado 
a declaração nesse prazo mas sem meio de pagamento para entrega 
efectiva do imposto, aquando da entrega do montante devido ao Estado 
– em 30/11/2004 – a Recorrida teve que fazer face ao pagamento de 
juros e acréscimos;

6. Tais juros e acréscimos legais, foram, na altura, considerados 
devidos pela Recorrida por ter existido a violação dos prazos previstos 
para entrega do imposto, previstos no CIVA;

7. De acordo com o disposto nos artigos 35,º e 44.º da Lei Geral 
Tributária, quando, o imposto devido não é pago nos prazos estipula-
dos por lei tributária pelo sujeito passivo, então o mesmo, aquando do 
pagamento, deverá compensar o Estado por ter retido indevidamente 
ou atrasado o pagamento do imposto, tendo sido isso o que sucedeu no 
caso em apreço, sendo a responsabilidade tributária cumprida, embora 
tardiamente;

8. Diferente será a responsabilidade contra -ordenacional ou penal 
da Recorrida, que tem de ser aferida de acordo com as regras prescri-
tas em legislação especial, ou seja, no Regime Geral das Infracções 
Tributárias;
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9. É verdade que existe uma relação estreita entre a responsabilidade 
tributária e a responsabilidade contra -ordenacional: o facto gerador 
de responsabilidade tributária, que poderá também gerar responsabi-
lidade contra -ordenacional ou penal, não sendo, porém, uma relação 
necessária;

10. A consequência da violação normas de responsabilidade tributária 
não gera necessariamente responsabilidade contra -ordenacional;

11. A aferição da responsabilidade contra -ordenacional está regulada 
por normas claras e especificas das infracções tributárias e têm uma 
raiz essencialmente penal, sendo sobejamente descrito na doutrina e 
jurisprudência, que os princípios basilares subjacentes à punição em 
sede do direito contra -ordenacional são os mesmos que encontramos 
em direito penal;

12. Prova disso mesmo, dispõe o artigo 2.º do RGIT que somente 
constituiu infracção tributária “todo o facto típico, ilícito e culposo 
declarado punível por lei tributária anterior”;

13. Conforme expõe Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, 
in “Regime Geral das Infracções Tributárias – anotado”, 2001, Áreas 
Editora, “vale também aqui o princípio da culpabilidade (nulla poena 
sine culpa), segundo o qual toda a sanção penal ou contra -ordenacional 
tem como suporte uma culpa concreta”;

14. No caso em apreço, como bem se afirmou na sentença recorrida, 
não pode existir censura;

15. Resultou provado que a principal cliente da Recorrida apenas 
lhe pagou as quantias devidas pelos serviços prestados, e consequen-
temente apenas lhe entregou o IVA relativo a essas quantias, já depois 
de findo o prazo legalmente previsto para que a Recorrida entregasse 
esse imposto ao Estado;

16. A verificação da mora da sua principal devedora, sendo causa 
directa do incumprimento em que incorreu, o qual é, por sua vez, o 
facto constitutivo da infracção fiscal cuja prática lhe é imputada, não 
lhe pode, precisamente, ser imputado;

17. A mora do devedor apenas é imputável ao mesmo, e não ao cre-
dor, sendo até que, em direito civil, a responsabilidade do devedor pelo 
incumprimento atempado das suas obrigações contratuais se presume 
(Cfr. art. 799º, n.º 1, do CC);

18. A responsabilidade da Recorrida perante a Administração Tri-
butária e perante o Estado é, naquilo a que se referem os presentes 
autos, de natureza contra -ordenacional, onde a imputação, o dolo ou 
a negligência, e a culpa, não se presumem, carecendo de ser provadas 
(Cfr. art. 2º, n.º 1 e n.º 2, do RGIT);

19. E essa prova não foi feita, como resulta da sentença recorrida;
20. Pelo contrário, da leitura da sentença recorrida, resulta que o atraso 

da principal cliente da Recorrida em efectuar os pagamentos devidos a 
esta última em função da respectiva facturação, e assim na entrega do 
IVA à Recorrida, foi a causa do incumprimento, pela Recorrida, da sua 
obrigação de liquidar o montante do imposto momento da apresentação 
da correspondente declaração periódica;

21. Atendendo a tal facto e à ausência de prova da culpa, não pode 
ser imputada à Recorrida a contra -ordenação em causa por um simples 
e legal motivo: conforme o disposto no artigo 8º do Regime Geral das 
Contra -Ordenações (adiante RGCO), só é punível o facto praticado 
com culpa;

22. Tal preceito consagra, em especial para o direito de mera orde-
nação social, o princípio constitucionalmente previsto nos artigos 1º e 
27º da Constituição da República Portuguesa da nulla poena sine culpa 
e, no caso concreto, não se presume nem foi provada qualquer culpa 
da Recorrida;

23. Atendendo ao probatório fica claro que não há nexo de imputação 
objectiva à Recorrida dado que a não entrega do IVA deveu -se a terceiro, 
não à Recorrida, pois não houve entrega do imposto ao Estado porque 
a Recorrida, simplesmente, não recebeu;

24. Atendendo às especificidades do IVA, a Recorrida, não arrecadou 
de outrem imposto por conta do Estado, não estando por isso obrigada 
à entrega do mesmo ao Estado – afinal nada recebeu;

25. É que uma coisa é a responsabilidade fiscal, decorrente da obri-
gação de pagamento de impostos, que pode resultar independentemente 
da culpa do agente e outra, bem diferente, é a responsabilidade contra-
-ordenacional que exige uma culpa efectiva, que não foi, no caso em 
apreço, provada. – Cfr. art. 8º RGCO;

26. A culpa objectiva não é admissível no nosso ordenamento jurí-
dico contra -ordenacional, bem como não poderá ser admitida a culpa 
presumida nesta mesma área de direito;

27. Assim, em matéria contra -ordenacional e penal pouco importará 
a simples ausência de cumprimento da obrigação, pois a mesma é sim-
plesmente um elemento objectivo do tipo;

28. O que realmente define a punição do acto serão os elementos 
subjectivos, ou seja, o dolo, a culpa ou a negligência;

29. E no caso, os mesmos não foram comprovados, pelo que deverá 
a Recorrida ser absolvida mantendo -se a decisão recorrida.

Nestes termos e nos demais de direito, deve o presente recurso ser 
julgado improcedente e manter -se a sentença recorrida.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1. No dia 7/9/2004 foi lavrado o auto junto a fls. 3 cujo conteúdo se dá 

por integralmente reproduzido. O auto dava notícia de que a recorrente 
não apresentou até 10/8/2004 a prestação tributária necessária para 
satisfazer o montante do imposto exigivel.

2. Instaurado processo de contra ordenação, a arguida foi notificada 
nos termos que constam de fls. 7 cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido. Nesta notificação informava -se que era do seu direito 
apresentar defesa, podendo indicar testemunhas, no máximo de três 
por cada infracção.

3. A arguida apresentou a defesa que consta de fls. R e segs. que se 
dão por reproduzidas e arrolou uma testemunha.

4. A testemunha não foi inquirida pela Administração e as alegações 
de defesa mereceram a seguinte apreciação:

4.1. As dificuldades económicas devidas ao atraso nos recebimentos, 
(...) não podem servir de justificação para a infracção. Em todo o caso, 
não se consegue perceber como é que a desculpa da dificuldade eco-
nómica continua a aparecer mesmo depois de ter celebrado o contrato 
de “factoring” em 1999 e apresentar resultados fiscais positivos desde 
1997 até à presente data. (...) ainda relativamente à defesa em geral, as 
alegações apresentadas não carecem de nenhuma prova testemunhal pelo 
que se a infractora quisesse poderia ter apresentado prova documental.

5. A coima aplicada foi de € 11.500,00.
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6. A situação tributária encontra -se regularizada, tendo a arguida pro-
cedido ao pagamento do imposto devido, no montante de € 34.693.87, 
em 30/11/2004, e respectivos acréscimos em 4/11/2004 (fls. 56 e segs. 
cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).

7. A arguida trabalhou, quase em exclusivo para a Telecom, agora fá -lo 
para a Alcatel. Outros clientes que não esta, são esporádicos.

8. A cliente principal paga as facturas a 90 dias. As vezes a 100 e 
a 110.

9. Desde 2003 já não existe contrato de factoring.
3 – Importa, antes de mais, apreciar a questão prévia da competência 

em razão da hierarquia suscitada em despacho do Relator.
O art. 26.º, alínea b), do E.T.A.F. de 2002 estabelece que compete 

à Secção de Contencioso Tributário conhecer dos recursos interpostos 
de decisões dos tribunais tributários, com exclusivo fundamento em 
matéria de direito.

O art. 38.º, alínea a), do mesmo diploma atribui competência ao 
Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões 
dos tribunais tributários, com excepção dos referidos na citada alínea b) 
do art. 26.º.

Especificamente em matéria de contra -ordenações tributárias, em 
sintonia com estas normas, o art. 83.º, n.ºs 1 e 2, do RGIT estabelece que 
«o arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal 
tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo» e 
que «se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de direito, é 
directamente interposto para a Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo».

Este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a compe-
tência afere -se pelo quid disputatum, que não pelo quid decisum, pelo 
que é indiferente, para efeito de apreciação da competência, determinar 
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais do recorrente no 
julgamento do recurso.

Para determinação da competência hierárquica, o que é relevante é que 
o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas conclusões suscite 
qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão 
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.

Não releva, para efeitos 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 solução cabe apenas ao 
tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas 
normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da 
solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse compe-
tente.

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 da Secção do Contencioso 
Tributário 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 irrelevantes para a decisão do recurso, à face 
da posição de direito que entende adequada.

4 – Na sentença recorrida, foi anulada parcialmente a decisão ad-
ministrativa de aplicação de coima por se se ter entendido, em suma, 
que não pode ser censurada à arguida a omissão de entrega da quantia 
liquidada que não foi recebida, «na medida em que não lhe cabe supor-
tar um imposto que não é o seu» e «que o nexo de causalidade entre 
a omissão de entrega do imposto e o resultado típico não é imputável 
à recorrente, mas sim ao cliente que não entregou a tempo o imposto 
que lhe cabe».

Nas conclusões das alegações do recurso jurisdicional refere -se, 
além do mais, que «como sujeito passivo do IVA, a arguida bem sabia 
que deveria entregar as declarações periódicas, conjuntamente com o 
imposto liquidado por força do art. 26º do C.I.V.A. sendo irrelevante 
não ter sido paga pelos serviços do seu cliente (e do IVA), por parte 
do seu cliente que deles foi beneficiário, ou a sua situação financeira, 
para o efeito pretendido pela arguida.

Na sentença recorrida não se dá como provado se a arguida sabia 
ou não que deveria entregar as declarações periódicas com o imposto 
liquidado e que era irrelevante não ter sido paga pelos serviços do seu 
cliente, para o efeito que pretendia que era ser dispensada, até ao re-
cebimento dos seus clientes, do pagamento à administração tributária 
das quantias liquidadas.

Aliás, na sentença recorrida até se entende que não cabia à arguida 
«suportar um imposto que não é o seu», pelo que não pode nela 
ver -se, mesmo de modo implícito, um juízo sobre a consciência da 
arguida do eventual dever de fazer a entrega do imposto liquidado 
antes de ser recebido dos seus clientes, dever esse que se entende 
nem existir.

Por outro lado, o conhecimento ou não pela arguida dos seus de-
veres para com a administração tributária pode ser relevante para 
apreciação da sua responsabilidade contra -ordenacional, em face, 
designadamente da relevância que nesse domínio é reconhecida ao 
erro sobre a proibição e à falta de consciência da ilicitude, nos arts. 
8.º, n.º 2, e 9.º do RGCO.

A questão de saber se a arguida sabia ou não que deveria entregar as 
declarações periódicas, conjuntamente com o imposto liquidado, nos 
casos em não tivesse sido paga pelos seus clientes, envolve a apreciação 
da matéria de facto, uma vez que tem de ser apreciada com aplicação 
de regras da vida e da experiência.

Por isso, não pode deixar de ver -se no referido ponto das conclusões 
das alegações do recurso jurisdicional, a afirmação de um facto que não 
foi dado como provado.

Assim, conclui -se pela incompetência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo em razão da hierarquia, em face da repartição de competências 
que resulta dos arts. 83.º, n.ºs e 1, do RGIT e 26.º, alínea b) e 38.º, 
alínea a). do ETAF de 2002, sendo competente o T.C.A. Sul.

Sem custas, por o Recorrente estar isento.
Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Nulidade de acto tributário. IRC. Acto que aplica norma 
inconstitucional. Anulabilidade. Prazo de impugnação.

Sumário:

 I — Apenas os actos que ofendam o conteúdo essencial de 
um direito fundamental são nulos.

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

 III — Assim, a propositura de uma impugnação com funda-
mento em inconstitucionalidade de um acto tributário 
está sujeita aos prazos fixados na lei para tal proposi-
tura.

 IV — A impugnação de acto de liquidação, em consonância 
com norma alegadamente inconstitucional, deve ser 
apresentada no prazo fixado no artigo 102.º do CPPT.

Processo n.º 676/06 -30.
Recorrente: Adreta Plásticos, 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. ADRETA PLÁSTICOS, SA, com sede no Lugar de São Carlos, 
freguesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra, impugnou 
judicialmente, junto do TAF de Sintra, a liquidação de IRC do ano de 
2000.

O Mm. Juiz daquele Tribunal rejeitou liminarmente a impugnação, 
com o fundamento na sua intempestividade.

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

A. Nenhuma razão assiste ao Tribunal “a quo” para indeferir limi-
narmente a presente impugnação.

B. O douto despacho do Meritíssimo Juiz “a quo” subsume que o 
prazo a aplicar aos presentes autos é de 90 (noventa) dias contados a 
partir do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações 
tributárias legalmente notificadas ao contribuinte.

C. Ora, assim não entende a recorrente, atendendo que os fundamentos 
descritos na impugnação apresentada no dia 9 de Fevereiro de 2005, 
versam sobre nulidades do acto tributário.

D. Deste modo, à presente impugnação não deve ser aplicado o 
prazo de 90

(noventa) dias, mas sim o “prazo” indicado no n. 3 do art. 103º do 
CPPT, ou seja, a presente impugnação pode ser deduzida a todo o tempo, 
atendendo que o fundamento da mesma é a nulidade.

E. Do exposto, considera a recorrente que os presentes auto são tem-
pestivos, não podendo, por isso, ser liminarmente indeferidos.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Para rejeitar liminarmente a presente impugnação, com fundamento 

na sua intempestividade, o Mm. Juiz a quo considerou que, tendo o prazo 
para pagamento voluntário da prestação tributária terminado no dia 27 
de Outubro de 2004, o prazo para a impugnante deduzir impugnação 
judicial terminou em 25 de Fevereiro de 2005.

Ora, tendo esta sido apresentada em 9 de Fevereiro de 2005, daí que 
tenha considerado a impugnação intempestiva.

A recorrente não contesta os factos, nem põe em causa que está cor-
recta tal asserção se estivéssemos perante um caso de mera anulabilidade, 
face ao disposto no art. 102º, 1, a) do CPPT.

E realmente isto é assim. Ou seja, se o fundamento invocado cons-
tituir um vício gerador de mera anulabilidade, então a impugnação é 
intempestiva, tendo em conta a matéria fáctica já referida e o disposto 
neste citado dispositivo legal.

Mas a recorrente defende que não estamos perante um vício que gera 
mera anulabilidade. Muito mais do que isso: estamos perante vícios que 
geram uma verdadeira nulidade.

Ora, acrescentamos nós  - e di -lo a recorrente  -, a ser assim, a impug-
nação já será tempestiva, pois a nulidade pode ser deduzida a todo o 
tempo, como decorre inequivocamente do n. 3 do art. 102º do CCPT.

E em que consiste essa invocada nulidade?
A recorrente concretiza as alegadas inconstitucionalidades do acto 

tributário, a saber: a violação da segurança no emprego (art. 53º da 
CRP), práticas, pela AF, que prejudicam o aumento da competitividade 
e da produtividade das empresas industriais (art. 100º, al. c) da CRP), o 
olvido, pela AF, de práticas conducentes à competitividade das empre-
sas, com prejuízo da política industrial veiculada no citado art. 100º da 
CRP, a violação do princípio da imparcialidade, igualmente com assento 
em sede constitucional e ainda preterição de formalidades essenciais, 
impostas por directiva comunitária.

Importa apreciar se os vícios apontados, mormente a falada incons-
titucionalidade, geram a apontada nulidade. Isto porque a violação de 
norma comunitária não tem nem pode ter esse condão.

Que dizer?
Importa considerar que estamos perante correcções efectuadas pela 

AF em sede de IRC.
Pois bem.
Concordamos que os actos que ferem princípios constitucionais são 

nulos.
Mas não todos.
Na verdade, só aqueles que contendem com o núcleo duro de prin-

cípios fundamentais.
É o que dispõe a al. d) do n. 2 do art. 133º do CPA, que dispõe:
“São, designadamente, actos nulos:
“...
“Os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito funda-

mental”.
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Que, na nossa óptica, são aqueles que contendem com os direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos.

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

Tais actos, violadores do dito princípio da legalidade tributária, são 
anuláveis, mas não são nulos.

Assim, não podem eles ser impugnados a todo o tempo, mas só nos 
prazos previstos nas leis ordinárias adequadas.

No sentido ora exposto, pode ver -se o Acórdão deste STA de 9/10/96 
(rec. n.

20.873)  - in Ap. DR de 28/12/98, pp. 2843 e ss.
Escreveu -se:
“O acto que aplica norma interna desconforme àqueles direitos (cons-

titucional ou comunitário) não é nulo, antes está viciado por erro nos 
pressupostos de direito, que integra a dita violação de lei, causa de 
mera anulabilidade”.

É que uma coisa é o vício do acto, outra, diversa, o vício da norma.
Como se escreveu no Acórdão deste STA  - Pleno  - de 26/6/95, in 

Ac. Dout.
409 -84:
“Além, uma norma ferida de morte, de nulidade, que os tribunais 

têm de ignorar; aqui, um acto administrativo, fazendo aplicação de 
uma norma no errado pressuposto da sua validade, da sua existência ou 
relevância jurídica, e que integra o vício de violação de lei por erro nos 
pressupostos de direito... causa de mera anulabilidade”.

Os actos impugnados seriam assim eventualmente anuláveis, e não 
nulos.

Não podem pois ser impugnados a todo o tempo, mas só no prazo 
fixado na pertinente lei.

Não sendo caso de actos nulos, é óbvio, face ao probatório, e como 
acima já concluímos, que a impugnação foi deduzida para além do 
respectivo prazo legal, pelo que é intempestiva.

No sentido ora exposto, podem ver -se, a título de exemplo, os acórdãos 
deste STA (da Secção) de 28 de Janeiro de 2004 (Rec. n. 1.709/03) e 
(do Pleno) de 22/6/2005 (Rec. n. 1259/04).

3. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 11 de Outubro de 2006 — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 
Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Penhora de crédito. Negação da obrigação pelo terceiro 
devedor. Usurpação de poderes.

Sumário:

 I — Quando é feita a notificação ao devedor de que o crédito 
foi penhorado, ele tem de tomar posição sobre esse 
crédito, reconhecendo -o ou negando -o.

 II — Quando o devedor nega a obrigação (nega o crédito 
do executado), esse crédito passa a litigioso, indepen-
dentemente de ter sido ou não intentada acção judicial 
para o efeito.

 III — Face a essa declaração, resta à Fazenda Pública duas 
situações: ou põe o crédito à venda por três quartas 
partes do seu valor ou então propõe acção declara-
tiva tendente à resolução do litígio [artigo 224.º, n.os 1, 
alínea e), e 2 do CPPT].

 IV — O chefe do serviço de finanças carece de competência 
e não lhe estão conferidos poderes para declarar a 
inexistência do crédito, pelo que, ao fazê -lo, exorbita 
os seus poderes (artigo 133.º do CPA).

Processo n.º 689/06 -30.
Recorrente: PERT — Engenharia e Construções, 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 – PERT  - Engenharia e Construção, S.A., melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a reclamação por si apresentada 
do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Resende, datado de 
22/9/05, que manteve a penhora de um crédito do executado Alberto 
Pinto Portela, no valor de € 60.189,21, dela veio interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões:

I) A sentença recorrida pronunciou -se sobre uma questão que não 
constituía objecto do pedido, confundindo este com a causa de pedir: 
fê -lo quando considerou que a referida excepção tem a ver, não com um 
crédito que a reclamante detém sobre o executado, mas com a eventual, 
futura e hipotética possibilidade de vir a suportar dívidas que poderão 
surgir em consequência de comportamentos do executado.

II) O acto reclamado deve ser anulado com base em vício de violação 
de lei, dado que alegando o devedor a existência de uma excepção pe-
remptória consubstanciada na excepção de não cumprimento do contrato 
que determina a inexigibilidade do crédito, e negada a obrigação de 
pagar o crédito deve o crédito ser considerado litigioso com as demais 
consequências, nomeadamente as previstas no artigo 224º do C.P.P.T.

III) O acto objecto da reclamação e do presente recurso deve igual-
mente ser declarado nulo por vício de usurpações de funções, dado que, 
o chefe da repartição de finanças, perante a alegação de verificação de 
excepção peremptória, não tem competência ou estão -lhe atribuídos 
poderes por forma a fazer um juízo de mérito relativamente às cau-
sas da excepção alegada, juízo esse que nos termos do artigo 224º do 
C.P.P.T., pertence exclusivamente ao tribunal competente, por via da 
acção declarativa promovida pela Fazenda Pública. Sendo que apenas 
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o Tribunal Comum será competente para apreciar as provas, factos e 
direitos alegados.

IV) O Chefe da Repartição de Finanças ao apreciar o mérito da alega-
ção de excepção de não cumprimento alegada pela reclamante, praticou 
um acto fora das atribuições da pessoa colectiva a que pertence, o que 
nos termos do artigo 133º do C.P.A., determina a respectiva nulidade.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

da procedência parcial do recurso, nos termos que constam de fls. 217 
e 218 e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos 
legais.

Não foram colhidos os vistos legais, atento o carácter urgente do 
processo.

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 (artºs 713º, nº 6 e 726º do CPC).

3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se o despacho 
reclamado é ilegal por violar o disposto no artº 224º do CPPT.

Alega a recorrente que o acto reclamado deve ser anulado com base 
em vício de violação de lei, “dado que alegando o devedor a exis-
tência de uma excepção peremptória consubstanciada na excepção 
de não cumprimento do contrato que determina a inexigibilidade do 
crédito, e negada a obrigação de pagar o crédito deve o crédito ser 
considerado litigioso com as legais consequências, nomeadamente 
as previstas no artigo 224º do C.P.P.T.”, devendo o acto reclamado 
ser considerado também nulo por vício de usurpação de funções, 
“dado que, o chefe da repartição de finanças, perante a alegação 
de verificação de excepção peremptória, não tem competência ou 
estão -lhe atribuídos poderes por forma a fazer um juízo de mérito 
relativamente às causas da excepção alegada, juízo esse que nos ter-
mos do artigo 224º do C.P.P.T., pertence exclusivamente ao tribunal 
competente, por via de acção declarativa promovida pela Fazenda 
Pública. Sendo que apenas o Tribunal Comum será competente para 
apreciar as provas, factos e direitos alegados”.

Vejamos se lhe assiste razão.
Dispõe o predito artº 224º, nº 1, al. a) que “A penhora de créditos 

será feita por meio de auto, nomeando -se depositário o devedor ou o seu 
legítimo representante, e com observância das seguintes regras:…do auto 
constará se o devedor reconhece a obrigação, a data em que se vence, 
as garantias que a acompanham e quaisquer outra circunstâncias que 
possam interessar à execução”.

E diz a al. e) do mesmo número que “se negar a obrigação, no 
todo ou em parte, será o crédito considerado litigioso, na parte não 
reconhecida e, como tal, será posto à venda por três quartas partes 
do seu valor”.

Por sua vez, acrescenta o nº 2 daquele preceito legal que “no caso 
de litigiosidade do crédito penhorado, pode também a Fazenda Pública 
promover a acção declaratória, suspendendo -se entretanto a execução 
se o executado não possuir outros bens penhoráveis”.

Ressalta, assim, da lei e como bem anota o Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, no seu douto parecer, que “a existência ou inexistência do 
crédito não afecta a legalidade da penhora, nem a respectiva averiguação 
cabe ao órgão de execução fiscal.

De acordo com o disposto naquele normativo em primeiro lugar 
assegura -se a finalidade da execução penhorando o crédito e, depois, têm 
lugar os actos tendentes à sua confirmação que, no âmbito da execução, 
se resumem à declaração do terceiro devedor”.

Do que fica exposto, quando é feita a notificação ao devedor de 
que o crédito foi penhorado, ele tem de tomar posição sobre esse 
crédito, reconhecendo -o ou negando -o. E quando o devedor nega a 
obrigação (nega o crédito do executado), esse crédito passa a ser liti-
gioso, independentemente de ter sido ou não intentada acção judicial 
para o efeito.

Em face de tal declaração, resta à Fazenda Pública duas situações, 
a saber: ou põe -o à venda por três quartas partes do seu valor ou então 
propõe acção declarativa tendente à resolução do litígio.

Ora e voltando ao caso dos autos, como resulta do documento junto a 
fls. 88 a 90, muito embora a recorrente tivesse reconhecido a existência 
do crédito em causa, o certo é que acaba por negar a obrigação de o 
pagar, invocando para o efeito excepção peremptória de incumprimento 
do contrato, consubstanciada no nº 4 da cláusula 5ª do contrato de 
empreitada junto a fls. 100 a 102, que lhe confere o direito “à retenção 
ou excepcionar o pagamento de qualquer quantia devida nos termos 
dos números anteriores, no caso de subsistirem ou poderem subsistir 
quaisquer responsabilidades civis, penais ou contraordenacionais que 
o Empreiteiro seja ou possa vir a ser responsável por factos imputáveis 
ao Subempreiteiro em violação das obrigações decorrentes do presente 
contrato ou de quaisquer leis em vigor”.

Pelo que o crédito em causa não pode deixar de ser reconhecido 
como litigioso.

Por outro lado e como resulta do despacho reclamado, o Chefe do Ser-
viço de Finanças pronunciou -se sobre essa litigiosidade do crédito, não 
a reconhecendo, por considerar que “nenhum dos argumentos invocados 
pelo exponente se mostra devidamente comprovado, de modo a poder 
deitar -se mão do preceituado no artº 428º do Código Civil”.

Deste modo, ao proferir aquele despacho o Chefe do Serviço de Finan-
ças exorbitou as suas funções, pois carece de competência e não lhe estão 
conferidos poderes para decidir o litígio que está subjacente ao alegado 
pela recorrente, isto é, a obrigação de pagar o crédito, nem tão pouco 
e como refere a recorrente, “fazer um juízo de mérito relativamente às 
causas da excepção alegada”, já que, tratando -se de questão de natureza 
cível, só os tribunais são os competentes para dela conhecer.

Pelo que, esse despacho está, assim, ferido de vício de violação de 
lei, concretamente o disposto no artº 224º, nºs 1, al. e) e 2 do CPPT e o 
seu autor carece de competência para declarar a inexistência do crédito, 
tendo ultrapassado, assim, os poderes que lhe são legalmente conferidos 
para o efeito (cfr. artº 133º do CPA), o que tem como consequência a 
sua nulidade.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogar a sentença recorrida e, em consequência, anular o 
despacho reclamado.

Sem custas.
Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.
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Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prescrição. Conhecimento ofi-
cioso. Matéria de direito. Modo de contagem. Interrupção 
da prescrição. Cessação do efeito interruptivo.

Sumário:

 I — As dívidas tributárias por contribuições à segurança 
social prescrevem no prazo de 10 anos.

 II — 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.

 III — Os factos, ou actos processuais, necessários ao jul-
gamento da prescrição constituem matéria de direito, 
incluída nos poderes de cognição do Supremo Tribunal 
Administrativo.

 IV — O início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido 
o facto tributário gerador da dívida determina o início 
da contagem do prazo da prescrição.

 V — Pela instauração da execução fiscal ocorre a interrupção 
do decurso da prescrição; mas sobrevém a cessação do 
efeito interruptivo, 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 instauração da execução — nos termos do n.º 3 do 
artigo 34.º do Código de Processo Tributário.

 VI — E, assim, para que se julgue verificada a prescrição da 
obrigação tributária é necessária a verificação cumu-
lativa de duas condições: escoamento do prazo legal de 
prescrição e a inexistência de causa de interrupção ou 
de suspensão da prescrição durante esse prazo.

 VII — O efeito interruptivo, decretado no n.º 3 do artigo 34.º 
do Código de Processo Tributário, opera, com indepen-
dência e sem colisão, em relação ao disposto no n.º 2 
do mesmo artigo 34.º, quanto ao modo de contagem do 
prazo de prescrição.

 VIII — Deste modo, a instauração da execução fiscal provoca 
o impedimento ou a interrupção da contagem do prazo 
de prescrição, quer a execução tenha sido instaurada 
depois do início do prazo de prescrição, quer a execução 
tenha sido instaurada antes do início legal da contagem 
desse prazo.

 IX — Esta interrupção (ou impedimento) da contagem do 
prazo prescricional só cessa pela cessação do efeito 
interruptivo previsto no n.º 3 do artigo 34.º do Código 
de Processo Tributário (um ano após a paragem do 
processo de execução fiscal).

Processo n.º 713/05 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: José Martinho Cachapa Barbosa 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 Almada, de 14 -03 -2005, que julgou 
procedente a oposição à execução fiscal, deduzida por José Martinho 
Cachapa Barbosa, devidamente identificado nos autos – cf. fls. 62 e 
seguintes. 1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula 
as conclusões seguintes – cf. fls. 94 a 104.

1. O regime de prescrição das obrigações tributárias previsto no ar-
tigo 34.º do Código de Processo Tributário afasta a aplicação do regime 
previsto nos artigos 323.º, n.º 1, 326.º, n.º 1, e 327.º, n.º 1, todos do 
Código Civil, dado que as respectivas normas entram em conflito.

2. O prazo de prescrição das contribuições para a Segurança Social é 
de 10 anos (artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9/5, e 53.º, n.º 2, da 
Lei n.º 28/84, de 14/8), aplicando -se -lhe, no mais, o regime de prescrição 
estabelecido para os impostos, ou seja, e no caso concreto, o disposto 
no artigo 34.º do Código de Processo Tributário.

3. A prescrição das dívidas exequendas conta -se desde o início do 
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário – cf. o 
artigo 34.º, n.º 2, do Código de Processo Tributário –, e é interrompido 
pela instauração da execução, cessando esse efeito se o processo estiver 
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, 
caso em que se soma o tempo que decorrer após este período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação.

4. Com a instauração da execução fiscal não se inicia um novo prazo 
de prescrição, apenas se interrompe o prazo que estava a decorrer – ar-
tigo 34º, n.º 3, do Código de Processo Tributário.

5. Ao entender em sentido contrário, a Mma. Juiz a quo fez uma 
errada interpretação e aplicação do direito, o que consubstancia erro 
de julgamento, motivo pelo qual deve a douta sentença ser revogada e 
substituída por outra que rejeitando nesta parte a prescrição invocada 
pelo oponente aprecie as demais questões suscitadas no processo. 1.3 
Não houve contra -alegação.1.4 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em 
conferência.

Em face do teor das conclusões da alegação, a questão que aqui se 
coloca é a de saber se ocorre, ou não, e em que medida, a prescrição 
das dívidas exequendas. 2.1 Em matéria de facto está assente o seguinte 
– cf. o probatório da sentença recorrida.

1 - A sociedade Sorepinta — Revestimentos e Pinturas, Lda., foi 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Seixal com o 
n° 2.430 em 26/11/1991 sendo constituída pelos sócios José Martinho 
Cachapa Barbosa e 2.J.A — Sociedade de Construção Civil, SA, cabendo 
a gerência a ambos os sócios e obrigando -se a sociedade com a assina-
tura conjunta de ambos os gerentes, e sendo a sócio 2.J.A — Sociedade 
de Construção, SA representada por João Joaquim Danças Pinto (cfr. 
consta da certidão de fls. 15/16 dos autos de execução). 2 - Com data de 
28/09/1994 foi emitida pelo Centro Regional de Segurança Social de 
Lisboa e Vale do Tejo, a certidão de dívida em nome de Sorepinta — Re-
vestimentos, Pinturas, Lda., relativamente a contribuições dos meses de 
Agosto de 1992 a Abril de 1994, cujos pagamentos deveriam ter sido 
efectuados até dia 15 do mês àquele a que respeitam, no montante total 
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de 1.906.282$00, acrescido de juros de mora (cfr. consta da certidão de 
relaxe de fls. 1/3 do processo de execução em apenso). 3 - Com base na 
certidão de dívida referida no ponto anterior, em 22/12/1994 foi autuado 
em nome de Sorepinta — Revestimentos Pinturas, Lda., o processo de 
execução fiscal n°3697 -94/107702.3 para cobrança coercivo da dívida 
no montante total de 1.906.282$00, conforme consta de fls. 1 dos autos 
de execução em apenso.

4 - Em 28/09/1995 foi efectuado o auto de diligência de fls. 7 dos autos 
de execução fiscal no qual consta a inexistência de bens em nome de 
Sorepinta — Revestimentos Pinturas, Lda., e a identificação dos respecti-
vos sócios. 5 - Com data de 07/06/2002 foi emitido o ofício n° 7288 pelo 
Serviço de Finanças de Seixal 2, com referência ao processo de execução 
fiscal n° 3697 -94/107702.3 e executada Sorepinta — Revestimentos 
Pinturas, Lda., e dirigido a José Martinho Cachapa Barbosa, constando 
que “para efeitos de reversão a preparação do processo de execução fiscal 
supra identificado contra V. Ex°, responsável subsidiário da firma em 
epígrafe com referência ao período da sua gerência.” e da possibilidade 
de exercer o direito de audição nos termos do art. 23°, n° 4 e art. 60° da 
LGT (cfr. doc. de fls. 24 do processo de execução). 6 - Em 21/06/2002 
o ora oponente exerceu o direito de audição por escrito, como consta 
de fls. 29/32 dos autos de execução, cujo teor se dá por integramente 
reproduzido. 7 - Com data de 04/10/2002 foi proferido despacho com 
o seguinte teor “Face às diligências de fls. 23 e 24, veio o contribuinte 
José Martinho Cachapa Barbosa, contribuinte 123 342 767, exercer o 
direito de audição (...) na qual alegava nunca ter exercido a gerência 
de facto na firma Sorepinta, Lda., limitando -se a assinar cheques e 
outros documentos a pedido do outro sócio, alegações essas que em 
nada contradizem o pacto social da empresa que se encontra registado 
na Conservatória do Registo Comercial de Seixal (...) onde consta que 
gerentes são José Martinho Cachapa Barbosa e a firma 2.J.A - Sociedade 
de Construção Civil, SA, representada por João Joaquim Danças Pinto, 
pelo que se reverte a execução contra José Martinho Cachapa Barbosa 
e 2.J.A -Sociedade de Construção Civil, SA na pessoa de João Joaquim 
Danças Pinto (...) relativamente à dívida e períodos de tempo a que se 
referem os autos (...)” (cfr. consta de fls. 34 dos autos de execução).

8 - Com data de 22/10/2002 foi emitido o ofício n° 15.397 do Serviço 
de Finanças do Seixal 2 dirigido ao ora oponente, para efeitos da cita-
ção do processo n° 3697 -94/107702.3 (cfr. doc. de fls. 37 dos autos de 
execução). 9 - O ora oponente foi citado pelo Serviço de Finanças de 
Seixal 2 em 23/10/2002 (cfr. assinatura do aviso de recepção de fls. 38 
dos autos de execução).

10 - Em 20/11/2002 o ora oponente apresenta no Serviço de Finanças 
de Seixal 2, o requerimento de fls. 41/44 dos autos de execução no qual 
suscita a questão da prescrição da dívida exequenda, como consta do 
requerimento cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

11 - Em 24/03/2003 foi proferido despacho sobre o requerimento 
referido no ponto anterior, constando que “(...) a dívida é para com a 
Segurança Social que tem legislação própria, Dec -Lei n° 103/80 de 
09 de Março, que no seu art. 14°, diz que as contribuições e juros de 
mora prescrevem no prazo de 10 anos. Assim, indefiro o pedido de 
prescrição das contribuições e respectivos juros, prosseguindo os autos 
os respectivos termos. Notifique -se. Assim, remeta -se carta precatória 
para o Serviço de Finanças da Moita, contra o responsável subsidiário 

José Martinho Cachapa Barbosa para penhora e demais termos (...)” 
(cfr. consta de fls. 52 e 52 verso dos autos de execução).

12 -Com data de 16/04/2003 foram autuados no Serviço de Finanças 
da Moita 1 os autos de carta precatória n° 2186 -03/700028.6 (como 
consta de fls. 56/68).

13 -O ora oponente foi citado pelo Serviço de Finanças da Moita 1 
em 23/04/2003 como consta de fls. 65.

14 -Os autos de carta precatória foram devolvidos ao serviço depre-
cante como consta de fls. 66 e 67.

15 - Em 13/05/2003 foi apresentada no Serviço de Finanças da Moita, 
a petição de oposição à execução de fls. 4/6.

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 – cf. o artigo 304.º do Código 
Civil. 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.

A prescrição põe termo a um direito já definido, e isto pelo seu não 
exercício durante um certo período de tempo – cf., na jurisprudência, 
por todos, v. g., o acórdão da Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo, de 16 -10 -1991, no Apêndice ao Diário 
da República de 15 -10 -1992.

O decurso do prazo de prescrição extingue, por conseguinte, o direito 
do Estado à cobrança de uma dívida já liquidada.

De harmonia com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 286.º do 
Código de Processo Tributário [cf. também a alínea d) do artigo 176.º 
do Código de Processo das Contribuições e Impostos], a prescrição da 
dívida exequenda constitui legítimo fundamento de oposição à execu-
ção fiscal.

De resto, a excepção peremptória da prescrição, porque contende 
com o mérito da causa, dá lugar à absolvição do pedido – sendo de 
conhecimento oficioso, de acordo com os termos do artigo 259.º do 
Código de Processo Tributário [cf. também o disposto dos §§ 2.º e 3.º 
do artigo 27.º do Código de Processo das Contribuições] – cf. ainda os 
artigos 493.º e 496.º do Código de Processo Civil.

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 – cf. 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.

A prescrição da obrigação tributária constitui questão de natureza 
substantiva, de conhecimento oficioso, em qualquer degrau de jurisdição, 
até ao trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto da causa.

E saber dos actos processuais praticados em qualquer processo judi-
cial, necessários ao conhecimento da prescrição, constitui matéria de 
direito (que não de facto) – cf., neste sentido, por exemplo, o acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31 -05 -2006, 
proferido no recurso n.º 0156/06; porém, em sentido contrário, com voto 
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de vencido, cf. o acórdão desta mesma Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 16 -06 -2004, proferido no recurso n.º 01740/03.

As dívidas por contribuições à Segurança Social prescrevem no prazo 
de 10 anos – de acordo com o artigo 53.º, n.º 2, da Lei n.º 28/84 de 
14 -8.

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 artigo 34.º 
do Código de Processo Tributário [cf. também o corpo do artigo 27.º 
do Código de Processo das Contribuições e Impostos].

Nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário 
[cf. também o § 1.º do artigo 27.º do Código de Processo das Contribui-
ções e Impostos; e, actualmente, o artigo 49.º da Lei Geral Tributária], 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 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 3.º 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.

Objectar -se -á resolutamente que o conceito de “interrupção” não se 
coaduna com o devir de uma entidade por acontecer, como é a do início 
da contagem de um prazo de prescrição legalmente por iniciar. Mas não 
é verdade. Desde logo, não se trata de um prazo qualquer: está em causa 
um prazo de prescrição de uma obrigação legal. Neste caso, a prescrição 
é um estado patológico, sempre potencial, de que virtualmente padece a 
obrigação desde o seu nascimento ou constituição, desde a ocorrência 
do respectivo facto tributário relevante. Portanto, em qualquer obrigação 
tributária, a prescrição é uma patologia possivelmente existente em 
momento anterior ao do início legal da respectiva contagem legal. E, se, 
por um lado, a determinação do dies a quo da contagem da prescrição é, 
de entre muitas outras, mais uma criação e imposição do Direito (com 
autonomia em relação à realidade naturalística e aos conceitos próprios 
desta), por outro lado, o devir por acontecer é sempre, como se sabe, 
uma imanência do futuro no presente, e até o próprio homem começa 
a morrer mal acaba de nascer (o Homem é um Ser para a Morte, diz o 
filósofo). Quando legalmente se dá o início da contagem do respectivo 
prazo, potencialmente, há já prescrição, ou germes dela, na obrigação 
tributária. Todo o caudal conceitualista, porém, ainda quando de vazão 
jurídica, desagua as mais das vezes em esterilidade, prejuízo ou pre-
conceito. Por isso, a interrupção da prescrição da obrigação tributária 
há -de seguramente dar -se quando a lei diz que essa interrupção se dá, 
e há -de essa interrupção efectivamente cessar quando a lei disser que 
essa cessação se verifica – e nada mais.

Com a instauração da execução, a Administração opera a interrupção 
do estado de prescrição – interrupção que cessa ou fica sem efeito, e se 
transmuda em mera suspensão, nos termos que a lei tipifica de modo 

preciso no n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, termos 
apenas modificáveis pelo legislador que não pelo Tribunal.

Inequivocamente a lei quer que a instauração da execução fiscal 
interrompa a prescrição da dívida tributária. E isso não é impossível 
de realizar, nem do ponto de vista naturalístico, nem do ponto de vista 
jurídico – bem ao invés. Pode (e deve) declarar -se a interrupção da 
prescrição, quer o facto interruptivo (a instauração da execução) ocorra 
depois do início legal da contagem do prazo de prescrição, quer esse 
facto interruptivo ocorra antes do legal início da contagem do prazo de 
prescrição. Nesta última hipótese, de execução sobremodo diligente do 
credor tributário, deve haver lugar à interrupção da prescrição, se não 
por maioria de razão, ao menos por paridade ou identidade de razão. 
Com efeito, é juridicamente intolerável, e o mais elementar bom senso 
comum não aceita, que uma boa interpretação e aplicação da lei conduza 
a um resultado insensato e absurdo, como seria a da eventual desfeita de 
declarar prescritas obrigações tributárias pela única razão, aliás salutar, 
de tais obrigações haverem sido dadas à execução em data anterior à 
da do início legal da contagem do respectivo prazo de prescrição – no 
entendimento, sem suporte legal, nem jurídico, nem natural, de que só 
pode interromper -se a prescrição de obrigações dadas à execução em 
data posterior à da do início legal da contagem do prazo de prescrição. 
Resultado absurdo gritante seria o do seguinte exemplo: uma execução 
fiscal, que tivesse estado parada por mais de um ano por causa não im-
putável ao contribuinte, não interromperia a prescrição de obrigações 
tributárias do ano de 1994, se tivesse sido instaurada em 31 -12 -1994; 
mas, se a execução fiscal, em vez de na data de 31 -12 -1994, tivesse sido 
instaurada mais tarde, v.g., em 02 -01 -1995, a prescrição das mesmas 
obrigações já teria sido interrompida.

Mas não é assim.
Quando se dá o início legal da contagem do prazo de prescrição, a 

execução fiscal já instaurada tem, por vontade da lei, um efeito de stop, 
de paragem obrigatória, a barrar, a impedir que se inicie a contagem 
do prazo de prescrição. Essa contagem não começa aí quando a lei diz 
(início do ano seguinte àquele da verificação do facto tributário), porque 
a lei manda também, e sem qualquer contradição ou colisão de normas, 
que a instauração da execução deva ter um efeito interruptivo, impeditivo 
e paralisante do andamento, e, obviamente, paralisante da contagem do 
pertinente prazo de prescrição. Nesta hipótese, a contagem do prazo de 
prescrição há -de iniciar -se lá quando se tenha dado o acontecimento 
típico previsto na lei, propício a libertar o tempo prescricional, impedido 
de andar pela instauração da execução fiscal. E esse acontecimento 
fautor da libertação do prazo de prescrição é, sem dúvida, de acordo 
com a lei, a paragem da execução fiscal por mais de um ano por causa 
não imputável ao contribuinte. Só após o decurso de um ano sobre o 
início da paragem do processo de execução fiscal é que a contagem do 
prazo de prescrição tem a liberdade para voltar a andar (ou iniciar o seu 
andamento, se for esse o caso).

Deste modo, é de repudiar vivamente todo o entendimento, de ex-
tracção não jurídica, e crassamente conceitualista, que faça da lei uma 
interpretação obnóxia no sentido de julgar não poder interromper -se 
(suspender -se, ou impedir -se) um prazo cuja contagem ainda não se 
iniciou, e só poder interromper -se um prazo se tiver acabado de se 
iniciar.
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De resto, é frontalmente desconforme à ideia de Direito que a ins-
tauração de uma execução fiscal, em tempo anterior ao do início da 
contagem legal do prazo de prescrição da dívida exequenda, por tal 
modo diligente, et pour cause, venha a repercutir -se negativamente na 
posição e nos direitos do credor obrigacional.

Então neste passo devemos concluir que para julgar decorrido o 
prazo prescricional, é necessário fazer -se a prova (positiva) de se ter 
escoado o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição, e a prova 
(negativa) da inexistência da interrupção ou da suspensão da mesma, 
durante esse prazo.

E, portanto, deve decretar -se o efeito interruptivo (ou suspensivo) da 
prescrição, mesmo relativamente a obrigações cuja contagem do prazo 
de prescrição ainda se não haja iniciado, sempre que efectivamente se 
tenha verificado alguma condição legal de suspensão (ou de interrupção) 
da prescrição.

É que a ratio legis e a razão de ser do próprio instituto da prescrição 
das obrigações tributárias não consentem, antes desautorizam, uma 
interpretação das disposições legais aplicáveis, no sentido de desfavo-
recer a cobrança ao credor tributário sobre todos diligente, que tenha 
instaurado a execução fiscal antes do início da contagem legal do prazo 
prescricional. 2.3  No caso sub judicio, o Tribunal recorrido considerou 
que «resultou provado que o processo de execução foi instaurado em 
22 -12 -1994, ocorrendo o efeito interruptivo da prescrição decorrente 
da instauração do processo de execução nos termos do já referido n.º 3 
do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, e iniciando -se novo 
prazo de prescrição de 10 anos a partir dessa data»; «desta forma, e nos 
termos acima referidos, conclui -se que as contribuições para a segurança 
social estão efectivamente prescritas desde 22 -12 -2004».

A sentença recorrida não explica por que razão legal se há -de iniciar 
«novo prazo de prescrição de 10 anos a partir» da data da instauração 
da execução fiscal.

Mas havemos de convir que este inexplicado entendimento da sen-
tença recorrida não tem qualquer sustentação no regime legal aplicável à 
situação presente. A razão está da banda do Ministério Público recorrente, 
quando diz que «com a instauração da execução fiscal não se inicia um 
novo prazo de prescrição». Na verdade, e isso é bem claro para nós, 
a instauração da execução fiscal, impede, desde logo, a contagem, já 
iniciada ou a iniciar, do prazo de prescrição.

Os presentes autos de oposição à execução fiscal dizem respeito ao 
processo executivo, que corre termos contra o oponente, ora recorrido, 
para cobrança de dívidas de contribuições à Segurança Social relativas 
aos meses que vão de Agosto do ano de 1992 a Abril do ano de 1994 
– cf. o n.º 2 do probatório.

O processo executivo relativo a essas dívidas foi instaurado no dia 
22 -12 -1994 – cf. o n.º 3 do probatório (cf. também a execução fiscal 
em apenso).

O processo de execução fiscal, porém, esteve parado, “por causa não 
imputável ao contribuinte”, desde a data de 21 -12 -1995 até 25 -05 -2001 
– conforme (de officio) se colhe seguramente de fls. 8 a 13 do processo 
executivo apenso.

O prazo legal de prescrição no caso é de 10 anos, como se disse. 
Então, sendo as dívidas exequendas respeitantes aos anos de 1992, de 
1993 e de 1994, é certo que, à data de hoje, estas dívidas se encontrariam 

prescritas, se não tivesse ocorrido (o que vamos ver) alguma causa de 
interrupção ou de suspensão legal do prazo de prescrição.

No presente caso, para além da referida paragem da execução fiscal 
por mais de um ano “por causa não imputável ao contribuinte”, não se 
verifica qualquer outro factor de suspensão do prazo de prescrição, no-
meadamente – e conforme se retira do processo executivo apenso – não 
ocorreu o pagamento em prestações (a determinar a suspensão do prazo 
de prescrição durante o período dos respectivos pagamentos, v. g., nos 
termos do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, 
“Lei Mateus”).

O que acontece é que, como se deixou dito, o processo executivo 
– em relação às dívidas do ano de 1992, de 1993, e também em relação 
às do ano de 1994 – foi instaurado no dia 22 -12 -1994, e, “por causa não 
imputável ao contribuinte”, esteve parado, por mais de um ano, desde 
21 -12 -1995 até 25 -05 -2001.

Aplicando então o pertinente regime legal ao caso presente, a contagem 
do prazo de prescrição de 10 anos opera -se a partir de 21 -12 -1996 (um 
ano sobre o início da paragem do processo executivo, em 21 -12 -1995), 
levando -se ainda em conta o tempo decorrido desde o início do ano 
seguinte ao da ocorrência do facto tributário (para as dívidas de 1992, 
01 -01 -1993; para as dívidas de 1993, 01 -01 -1994; e para as dívidas 
de 1994, 01 -01 -1995) até à data da instauração da execução fiscal, em 
22 -12 -1994.

Em relação às dívidas referentes aos anos de 1992 e de 1993, afigura-
-se manifesto que se apresenta consumido o tempo legal de prescrição 
das dívidas exequendas.

Com efeito – relativamente às dívidas do ano de 1993 –, da data de 
01 -01 -1994 (início legal da contagem do prazo de prescrição) até à data 
da instauração da execução, em 22 -12 -1994, vão 10 meses e 22 dias.

Então – somando, como manda a lei, este tempo com o que tiver decor-
rido depois de um ano de paragem da execução fiscal (21 -12 -1996) – vê-
-se que o prazo legal de prescrição de 10 anos das questionadas dívidas 
do ano de 1993 se consumou no dia, já passado, de 30 -01 -2006.

[Explicita -se a operação lógica por meio da qual se achou, neste 
passo, a data em que se têm por completos os 10 anos da prescrição: 
somaram -se 10 anos à data de 21 -12 -1996 (deu 21 -12 -2006); e, depois, 
subtraiu -se a este tempo o apontado tempo, decorrido de 01 -01 -1994 a 
22 -12 -1994, de 10 meses (deu 21 -02 -2006) e 22 dias (e deu, finalmente, 
30 -01 -2006)].

Procedendo -se a idêntica contagem (o que naturalmente nem seria 
necessário) no tocante às dívidas do ano de 1992, vê -se que o prazo 
de prescrição das mesmas se consumou no dia 30 -12 -2004, há muito 
passado.

Relativamente às dívidas do ano de 1994, o que logo podemos ob-
servar é que a prescrição foi interrompida pela instauração da execução 
fiscal em 22 -12 -1994 – devendo ser devidamente ponderado este facto 
interruptivo (rectius: impeditivo) da contagem do prazo de prescrição.

Então, o prazo de prescrição das dívidas de 1994 começa a contar -se 
a partir de 21 -12 -1996 (um ano sobre o início da paragem do processo 
executivo, em 21 -12 -1995) – não havendo a considerar tempo algum 
antes de tal data, porque, na realidade, nenhum tempo, com relevância 
legal, decorreu antes dessa data de 21 -12 -1996.
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E, assim, o prazo legal de prescrição das dívidas de 1994 completa -se 
10 anos depois de 21 -12 -1996, ou seja, na data futura, embora próxima, 
de 21 -12 -2006.

Pelo que, assim sendo, não ocorre, nesta parte, a prescrição da dívida 
exequenda.

Concluímos, deste modo – e em resposta ao thema decidendum – que 
se verifica a prescrição das obrigações do oponente, ora recorrido, 
relativas às contribuições da Segurança Social referentes aos meses do 
ano de 1992 e ao ano de 1993 – o mesmo não ocorrendo em relação às 
contribuições da Segurança Social dos meses do ano de 1994.

Pelo que, assim sendo, deve ser revogada a sentença recorrida, na 
medida em que não laborou neste entendimento.

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

I. As dívidas tributárias por contribuições à Segurança Social pres-
crevem no prazo de 10 anos.

II. A prescrição da obrigação tributária constitui questão de natu-
reza substantiva, e de conhecimento oficioso em qualquer degrau de 
jurisdição, até ao trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto 
da causa.

III.  Os factos, ou actos processuais, necessários ao julgamento da 
prescrição, constituem matéria de direito, incluída nos poderes de cog-
nição do Supremo Tribunal Administrativo.

IV.O início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto 
tributário gerador da dívida determina o início da contagem do prazo 
da prescrição.

V. Pela instauração da execução fiscal ocorre a interrupção do de-
curso da prescrição; mas sobrevém a cessação do efeito interruptivo, 
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 instauração da 
execução – nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo 
Tributário.

VI. E, assim, para que se julgue verificada a prescrição da obrigação 
tributária, é necessária a verificação cumulativa de duas condições: 
escoamento do prazo legal de prescrição; e a inexistência de causa de 
interrupção ou de suspensão da prescrição durante esse prazo.

VII. O efeito interruptivo, decretado no n.º 3 do artigo 34.º do Código 
de Processo Tributário, opera, com independência e sem colisão, em 
relação ao disposto no n.º 2 do mesmo artigo 34.º, quanto ao modo de 
contagem do prazo de prescrição.

VIII. Deste modo, a instauração da execução fiscal provoca o impe-
dimento ou a interrupção da contagem do prazo de prescrição , quer a 
execução tenha sido instaurada depois do início do prazo de prescrição, 
quer a execução tenha sido instaurada antes do início legal da contagem 
desse prazo.

IX. Esta interrupção (ou impedimento) da contagem do prazo prescri-
cional só cessa pela cessação do efeito interruptivo previsto no n.º 3 do 
artigo 34.º do Código de Processo Tributário (um ano após a paragem 
do processo de execução fiscal).

3. Termos em que se acorda:
 - declarar a prescrição das dívidas exequendas de contribuições da 

Segurança Social referentes aos anos de 1992 e de 1993;

 - julgando -se, nesta parte, procedente a oposição, e extinta a respec-
tiva execução fiscal – devendo, na parte restante, o processo seguir a 
sua tramitação legal;

 - assim se revogando em parte a sentença recorrida;
 - deste modo se concedendo parcial provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 11 de Outubro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Pimenta do Vale (voto vencido, quanto à decisão respeitante 
ao tributo do exercício de 1994 uma vez que e pelas razões que constam 
do Acórdão prolatado em 15/02/06, rec. n.º 1049/05, de que fui relator 
o mesmo estaria já prescrito).

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Benefício fiscal. Incentivo à criação de emprego. Criação 
líquida de postos de trabalho.

Sumário:

O incentivo à criação de emprego para jovens, previsto no 
artigo 48.º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na re-
dacção introduzida pela Lei n.º 72/98, de 3 de Novembro 
(a que corresponde o artigo 17.º na redacção de 2001) só 
é atribuído quando houver «criação líquida de postos de 
trabalho para trabalhadores admitidos por contrato sem 
termo com idade não superior a 30 anos», o que pressupõe 
aumento do número global de trabalhadores da empresa 
admitidos por contrato sem termo com idade não superior 
a 30 anos em determinado exercício.

Processo n.º 723/06.
Recorrente: Esegur — Empresa de Segurança, 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 – ESEGUR – EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A., deduziu im-
pugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loures (Lis-
boa 2) relativamente a um acto de autoliquidação, invocando erro a si 
imputável.

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:

I – O Mmo. Juiz a quo não cuidou de avaliar a ratio especificamente 
densificante do benefício fiscal previsto no artigo 17º do Estatuto dos 
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Benefícios Fiscais (previsto na altura no artigo 48ºA), tendo -se limitado, 
ao invés, a importar para o domínio fiscal – em matéria de benefícios, 
sujeita a reserva formal de lei – um conceito proveniente de um diploma 
(dos muitos existentes) que rege acerca de incentivos financeiros (com 
âmbito de aplicação e ratio bem circunscritos e diversos daqueles refe-
rentes ao benefício fiscal em análise).

II – Ao acorrer a procurar um significado (abstracto), fora do domínio 
fiscal, para o conceito de criação líquida de postos de trabalho, sem 
cuidar de averiguar, como se impunha, se, no caso concreto e dentro 
do domínio fiscal, é ou não razoável que a criação de emprego estável 
para jovens corresponda a um interesse público extrafiscal relevante 
e se esse interesse é superior ao da própria tributação que impede, 
o Mmo. Juiz a quo saltou um passo essencial na construção jurídica 
tecida na sentença.

III – O conceito de “criação líquida de postos de trabalho” não cons-
titui um conceito unívoco, adquirido e firmado no sistema jurídico nem 
corresponde a um “termo próprio de outro ramo de direito” (cf. artigo 11º, 
nº 2 da Lei Geral Tributária) nem a uma noção ou juízo já elaborado de 
forma pacífica noutra disciplina, sendo aplicado em diversos contextos 
de forma distinta. A forma de aferir o que é a criação líquida de postos 
de trabalho também aparece diferenciada consoante a ratio e o âmbito 
de aplicação dos diplomas em que tal conceito é utilizado.

IV – Decorre do artigo 48º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais um 
sentido do conceito de criação líquida de postos de trabalho diverso 
daquele que é previsto pelo incentivo financeiro regulamentado pelo 
Decreto -Lei 34/96.

V – Enquanto o incentivo financeiro, ao prever a atribuição de apoios 
financeiros à “contratação de jovens à procura de primeiro emprego 
e de desempregados de longa duração” (cf. o respectivo art. 1º), visa 
claramente criar emprego onde ele não existia anteriormente, o benefí-
cio fiscal previsto pelo artigo 48º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(actual artigo 17º) visa criar emprego estável para jovens, independen-
temente de estes jovens terem anteriormente emprego.

VI – Nos termos do nº 3 do artigo 9º do Código Civil não é permitido 
por lei, presumir que o legislador, em matéria tão sensível como é a 
dos benefícios fiscais, foi imprudente e se esqueceu de definir não só o 
conceito de “criação líquida de postos de trabalho”, como de referir que 
tal benefício apenas se aplicava a jovens à procura do primeiro emprego 
e a desempregados de longa duração.

VII – A orientação de Sua Excelência o Secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais no seu despacho de 5.3.1999, transposto para a informação 
da Administração Fiscal nº 861/99, no sentido de que por criação líquida 
de postos de trabalho deverá entender -se a “diferença positiva entre o 
número de contratações efectuadas no exercício e o número de saídas 
de trabalhadores no mesmo exercício, devendo a aferição da mesma 
fazer -se em relação à faixa etária de jovens de idade não superior a 30 
anos” é vinculativa para a Administração Tributária nos termos dos 
artigos 55º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 68º, 
nº 4 da alínea b) da Lei Geral Tributária.

VIII – Ao proceder -se a integração analógica de lacuna do 48º -A do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, cometeu -se a violação do artigo 11º, 
nº 4 da Lei Geral Tributária.

IX – A contratação de trabalhadores por tempo indeterminado, quer 
ela ocorra ex novo, quer apareça por vontade das partes numa qualquer 

altura da relação de trabalho corresponde a interesse público extrafiscal 
constitucionalmente relevante e visado pelo artigo 48º -A do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (actual artigo 17º).

X – Verificou -se uma efectiva criação líquida de noventa e seis postos 
de trabalho, pelo que os encargos correspondentes à criação líquida de 
postos de trabalhos ascendem a 88.945.314$00, e o valor do benefício 
fiscal previsto no sobredito artigo 48º -A, correspondente à majoração 
de 50 % destes custos, será de 44.472.657$00.

XI – Tal dedução, considerando o montante a reembolsar de IRC 
apurado por causa de erro na autoliquidação efectuada pela impug-
nante, originaria uma diferença a seu favor de 8.463.962$00, devendo 
assim reconhecer -se o direito da recorrente ao reembolso da quantia 
de 42.218,06 6.

XII – Foram violados os artigos 2º, nº 1 e 48º -A do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (actual artigo 17º), 55º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, 11º e 68º, nº 4 da alínea b) da Lei Geral Tributária, 
9º do Código Civil e 3º, 103º, 53º e 58º da Constituição da República 
Portuguesa.

Nestes termos, deverá dar -se provimento ao presente recurso e, em 
consequência revogar -se a decisão recorrida e substitui -la por outra que 
anule parcialmente o acto autoliquidação por erro imputável à recorrente 
e ordene que lhe seja reembolsado o valor de 42.218,06 6, com o que 
farão, V. Exas., como é hábito

Justiça
Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
Tendo em conta a petição inicial, a polissemia do conceito «criação 

líquida de postos de trabalho» e os fundamentos do recurso, parece -me 
que há que mandar ampliar, ao abrigo do art. 729.º, n.º 1, do CPC, a ma-
téria de facto estabelecida na sentença recorrida, por forma a determinar 
se, no caso dos autos, houve (e quantos) contratos de trabalho a prazo 
para serem convertidos em contratos de trabalho sem prazo.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1 – No ano de 2000, o impugnante, “Esegur  - Empresa de Segurança, 

S.A.”, com o n.i.p.c. 503 125 873, era sujeito passivo de I.R.C. no regime 
geral de tributação, sendo a empresa dominante de um grupo constituído 
também pela sociedade “Garland  - Segurança Electrónica, L.da.” (cfr. 
informação exarada a fls.62 a 64 do apenso administrativo);

2 – Em 31/5/2001, o impugnante entregou junto dos serviços da A. 
Fiscal a sua declaração m/22 individual, respeitante a I.R.C. do exercício 
de 2000, tal como a declaração de consolidação respeitante ao grupo 
económico que dominava, nas quais, além do mais, não inscreveu no 
campo 234, do quadro 07, “benefícios fiscais”, qualquer montante rela-
tivo ao benefício derivado da criação de emprego para jovens, e tendo 
apurado imposto a pagar no montante de 6 243.186,09 (cfr. documentos 
juntos a fls.11 a 18 dos presentes autos);

3 – Em 8/7/2002, o impugnante apresentou reclamação graciosa, ao 
abrigo do artº.131, do C. P. P. Tributário, dirigida ao Director Distrital 
de Finanças de Lisboa, na qual pede a revisão da autoliquidação iden-
tificada no n.º2, em virtude de erro que consistiu na não inscrição, no 
campo 234, do quadro 07, “benefícios fiscais”, de qualquer montante 
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relativo ao beneficio derivado da criação de emprego para jovens, e 
terminando com o pedido de reembolso do montante de 6 195.745,31 
de imposto pago em excesso (cfr. documento junto a fls. 1 e seg. do 
apenso de reclamação graciosa);

4 – Em 16/3/2004, a reclamação referida no n.º3 foi deferida par-
cialmente através de despacho, no qual se concorda com informação 
e pareceres prévios, assim se permitindo a dedução ao lucro tributável 
do ano de 2000 o montante de 6 20.661,74, derivado da criação liquida 
de seis postos de trabalho para efeitos do disposto no artº.48 -A, do E. 
B. Fiscais, a qual ocorreu no ano de 1999, tudo conforme documentos 
juntos a fls.2548 a 2552 do apenso de reclamação graciosa que se dão 
aqui por integralmente reproduzidos;

5 – Em 23/3/2004, o impugnante foi notificado do despacho de defe-
rimento parcial identificado no n.º4 (cfr. documentos juntos a fls.2554 
e 2555 do apenso de reclamação graciosa);

6 – Em 5/4/2004, deu entrada neste Tribunal a impugnação apresen-
tada por “Esegur  - Empresa de Segurança, S.A.”, tendo por objecto o 
despacho identificado no n.º 4 (cfr. carimbo de entrada aposto a fls.2 
dos autos);

7 – Durante o ano de 2000, a empresa impugnante admitiu quarenta e 
cinco trabalhadores com idade não superior a trinta anos e ao abrigo da 
celebração de contrato de trabalho sem termo (cfr. documentos juntos 
a fls.53 a 56 dos presentes autos; informação exarada a fls.2549 a 2552 
do apenso de reclamação);

8 – Durante o mesmo ano de 2000, cessaram a sua actividade ao 
serviço da empresa impugnante quarenta e cinco trabalhadores com 
idade não superior a trinta anos (cfr. documentos juntos a fls.53 a 56 
dos presentes autos; informação exarada a fls.2549 a 2552 do apenso 
de reclamação).

3 – A Lei n.º 72/98, de 3 de Novembro, introduziu no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais um art. 48.º -A, com a seguinte redacção:

Artigo 48.º -A
Criação de empregos para jovens
1  - Para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

(IRC), os encargos correspondentes à criação líquida de postos de tra-
balho para trabalhadores admitidos por contrato sem termo com idade 
não superior a 30 anos são levados a custo em valor correspondente a 
150 %.

2  - Para efeitos do disposto no número anterior, o montante máximo 
dos encargos mensais, por posto de trabalho, é de 14 vezes o ordenado 
mínimo nacional.

3  - A majoração referida no n.º 1 terá lugar durante um período de 
cinco anos a contar da vigência do contrato de trabalho.

A Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril, alterou este n.º 3, dando -lhe a 
seguinte redacção:

3  - A majoração referida no n.º 1 terá lugar num período de cinco anos 
a contar do início da vigência do contrato de trabalho.

Com a renumeração operada pela Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, 
este artigo passou a ser o art. 17.º do E.B.F.

Está em causa, no presente recurso jurisdicional, a interpretação da 
expressão «criação líquida e postos de trabalho»:

– na sentença recorrida entendeu -se, em suma, que, na falta de defi-
nição especial de tal conceito nas leis tributárias, deveria fazer -se uso 
do conceito equivalente que consta do art. 7.º, n.º 1, do Decreto -Lei 

n.º 34/96, de 18 de Abril, em que se estabelece que «considera -se criação 
líquida de postos de trabalho o aumento efectivo do número de trabalha-
dores vinculados à entidade empregadora mediante contrato sem termo, 
resultante, designadamente, de um novo projecto de investimento»; e 
entendeu -se ainda que, à face de tal conceito, «a conversão de contratos 
de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo de trabalhadores 
já vinculados à impugnante não consubstancia aumento efectivo do 
número de trabalhadores, nem tão pouco de postos de trabalho».

– a Impugnante, no presente recurso jurisdicional, defende, em suma, 
que deve considerar -se criação de postos de trabalho, para efeitos do 
benefício fiscal, a contratação de trabalhadores por tempo indeter-
minado, mesmo que já tivessem sido contratados anteriormente por 
contrato a termo.

4 – De harmonia com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 11.º da LGT, 
«na determinação 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» e «sempre que, 
nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de 
direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele 
que ai têm, salvo se outro decorrer directamente da lei».

O conceito de «criação líquida de postos de trabalho» não é próprio 
de qualquer ramo do direito e, por isso, não se pode aplicar -se em 
matéria fiscal, ao abrigo do n.º 2 daquele art. 11.º, a definição de tal 
conceito dada noutro diploma, para efeitos não fiscais, pelo mero facto 
de aí ser fornecida.

Assim, a expressão «criação líquida de postos de trabalho para tra-
balhadores admitidos por contrato sem termo com idade não superior a 
30 anos» tem de ser interpretada, por força do disposto no n.º 1 daquele 
art. 11.º, à luz dos critérios gerais de interpretação das leis, enunciados 
no art. 9.º do Código Civil.

Entre os elementos interpretativos a ter em conta na interpretação, 
incluem -se a consideração da unidade do sistema jurídico e das circuns-
tâncias em que a lei foi elaborada, referidos no n.º 1 daquele art. 9.º.

O princípio da unidade do sistema jurídico reclama a consagração 
legislativa de soluções coerentes e a consideração das circunstâncias 
em que a lei foi elaborada impõe que se atenda à evolução legislativa 
que antecedeu a norma interpretanda.

O referido art. 48.º -A criou incentivo à criação de emprego para jo-
vens, pelo que deverá ter -se em conta a política legislativa de incentivos 
com esse fim, que vinha sendo seguida.

O Preâmbulo do Decreto -Lei n.º 34/96, de 18 de Abril, referido na 
sentença recorrida, elucida a evolução legislativa que foi seguida em 
matéria de incentivos à «criação de emprego para jovens» (expressão 
utilizada na epígrafe do referido art. 48.º -A.

Refere -se nesse Preâmbulo o seguinte:
O Decreto -Lei n.º 445/80, de 4 de Outubro (lei quadro da política 

de emprego), estabelece, como uma das orientações fundamentais das 
medidas activas de emprego, que os apoios financeiros contemplem 
apenas a criação líquida de postos de trabalho, resultante da realização 
de um projecto de investimento gerador de novos empregos.

O Decreto -Lei n.º 89/95, de 6 de Maio, que instituiu um regime 
específico de incentivos à contratação de jovens à procura de primeiro 
emprego e de desempregados de longa duração, veio alterar, em des-
conformidade com aquele princípio fundamental, toda a prática seguida 
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no que concerne à concessão de incentivos à contratação, assente no 
requisito essencial da criação líquida de emprego.

Essa alteração traduziu -se num desvirtuamento dos objectivos da 
política de emprego. Com efeito, o Decreto -Lei n.º 89/95, ao desligar 
a criação líquida de postos de trabalho da existência de um projecto 
de investimento e ao não exigir a criação de novos postos de trabalho, 
mas apenas a admissão de trabalhadores, conduziu, em muitas situa-
ções concretas, não à redução efectiva do desemprego, mas apenas à 
substituição, porventura até fictícia, de trabalhadores afastados antes 
da apresentação das candidaturas ao apoio financeiro oferecido pela 
lei. Daí a ineficiência do sistema, envolvendo desperdícios financeiros 
avultados e consequências significativas na promoção da precariedade 
do emprego.

Mostra -se assim indispensável fazer cessar a vigência do regime 
desses apoios financeiros, constante do Decreto -Lei n.º 89/95.

Tendo, no entanto, em conta que os jovens candidatos ao primeiro 
emprego e os desempregados de longa duração são grupos específicos 
da sociedade particularmente afectados pelo desemprego e com maiores 
dificuldades de inserção ou reinserção na vida activa, por razões de 
idade, inexperiência ou falta de qualificação, impõe -se a instituição, 
em moldes eficientes, de uma medida activa de emprego a favor desses 
grupos, desde que a contratação pelas empresas se insira num projecto 
de investimento gerador de novos postos de trabalho.

O presente diploma tem o objectivo de regular os apoios financeiros 
à contratação de candidatos ao emprego pertencentes aos referidos 
grupos, sob a condição de que, com ela, se esteja realmente a criar 
novos postos de trabalho.

Concretizando o desígnio legislativo anunciado neste Preâmbulo, o 
art. 7.º deste Decreto -Lei n.º 34/96 veio esclarecer

Artigo 7.
Criação líquida de postos de trabalho

1  - Considera -se criação líquida de postos de trabalho o aumento 
efectivo do número de trabalhadores vinculados à entidade empregadora 
mediante contrato sem termo, resultante, designadamente, de um novo 
projecto de investimento.

2  - A aferição da criação de postos de trabalho faz -se tendo em conta 
o número global de trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, 
independentemente da natureza do vínculo contratual, no mês de Ja-
neiro do ano civil anterior e no mês precedente ao da apresentação da 
candidatura.

Por este n.º 2 vê -se, assim, que o legislador do Decreto -Lei n.º 34/96 
entendeu só ser de conceder incentivos quando aumentou o número 
global de trabalhadores (contratados a prazo ou por tempo indeterminado 
e qualquer que seja a sua idade) entre o mês de Janeiro do ano civil 
anterior e o mês precedente ao da apresentação da candidatura.

Por outro lado, como se declara no referido Preâmbulo, quis afas-
tar o regime de «criação líquida de emprego» que foi adoptado no 
Decreto -Lei n.º 89/95, em que os incentivos eram concedidos quando 
«a admissão de trabalhadores com contrato sem termo que exceda, em 
percentagem igual ou superior a 10 %, o número de trabalhadores em 
igual condição existentes no quadro de pessoal da empresa no último 

mês do ano imediatamente anterior» (art. 17.º, n.º 2, deste diploma), 
independentemente de ter ou não aumentado, no mesmo período, o 
número global de trabalhadores da empresa.

Perante esta evolução legislativa e do juízo legislativo expressamente 
formulado no Preâmbulo do Decreto -Lei n.º 34/96 sobre a inconveniên-
cia da solução adaptada no Decreto -Lei n.º 89/95, o conceito de «criação 
líquida de postos de trabalho» utilizado no art. 48.º -A do E.B.F. surge 
com evidência como sendo semelhante ao utilizado naquele primeiro 
diploma e não ao usado no segundo.

Na verdade, desde logo, o teor literal da expressão «criação líquida 
de postos de trabalho» utilizada no art. 48.º -A é exactamente o mesmo 
que tinha sido utilizado no Decreto -Lei n.º 34/96, e é diferente do utili-
zado no Decreto -Lei n.º 89/95, que foi «criação líquida de emprego». 
A utilização da expressão utilizada no Decreto -Lei n.º 34/86, em vez 
da utilizada no Decreto -Lei n.º 89/95 inculca que se pretendeu, em 
matéria de incentivos fiscais, aplicar um regime semelhante ao adoptado 
para os incentivos financeiros, designadamente num ponto em que ele 
divergiu deliberadamente do regime do Decreto -Lei n.º 89/95 que foi, 
como se refere no citado preâmbulo daquele diploma, o de este «não 
exigir a criação de novos postos de trabalho, mas apenas a admissão 
de trabalhadores».

Por outro lado, seria incongruente que, depois de o legislador ter 
chegado à conclusão de que era inapropriado o regime de incentivos 
fiscais previsto no Decreto -Lei n.º 89/95, por dar relevo à admissão de 
trabalhadores com contrato sem termo independentemente do aumento 
global do número de trabalhadores ao serviço da empresa, viesse a 
consagrá -lo em matéria de incentivos fiscais, quando se está perante 
matéria com manifesta afinidade.

Por isso, apontando o teor literal do art. 48.º -A no sentido de se ter 
pretendido adoptar um regime idêntico ao previsto no Decreto -Lei 
n.º 34/96, quanto ao conceito de «criação líquida de postos de traba-
lho» e sendo a adopção de um regime semelhante, no que concerne aos 
pressupostos da concessão de incentivos, o único regime que assegura 
a coerência valorativa do sistema jurídico, postulada pelo princípio da 
unidade do sistema jurídico, tem de se concluir, como se concluiu na 
sentença recorrida, que apenas quando houver aumento do número global 
de trabalhadores da empresa num exercício fiscal há lugar à aplicação 
do benefício fiscal nele previsto.

5 – A Recorrente, nas suas alegações do recurso jurisdicional, imputa 
à decisão recorrida violação do referido art. 48.º -A mas também dos 
arts. 2.º, n.º 1, do E.B.F., 55.º do CPPT, 11.º e 68.º, n.º 4, da LGT. 9.º 
do Código Civil, e 3.º, 103.º, 53.º e 58.º da CRP.

a) O art. 2.º, n.º 1, do E.B.F. refere que «consideram -se benefícios 
fiscais as medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de 
interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da 
própria tributação que impedem».

Não se vê em que é que o acto de autoliquidação impugnado ou a 
sentença recorrida contrarie o disposto nesta norma: o benefício con-
cedido pelo art. 48.º -A é um benefício fiscal, mas o seu alcance é o 
atrás indicado.

b) Os arts. 55.º do CPPT e 68.º, n.º 4, da LGT reportam -se às orien-
tações genéricas emitidas pela administração tributária e sua vinculação 
por elas, nos casos em que tenham sido produzidas e circuladas nos 
termos previstos nessas disposições.
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No entanto, embora o Recorrente tenha suscitado tal questão perante 
o Tribunal Administrativo e Fiscal, ela não foi apreciada na sentença 
recorrida.

Assim, não pode este Supremo Tribunal Administrativo conhecer de 
tal questão, uma vez que, como e jurisprudência pacífica, os recursos 
jurisdicionais são um meio processual específico de impugnação de 
decisões judiciais (art. 676.º, n.º 1, do C.P.C.) pelo que, fora dos casos em 
que se esteja perante questão de conhecimento oficioso, apenas podem 
neles ser objecto de apreciação a correcção das decisões recorridas, 
não sendo permitido produzir decisões sobre matérias não conhecidas 
pelas instâncias.

Por isso, não se pode tomar conhecimento da questão da violação do 
disposto no art. 55.º do CPPT.

c) A violação do disposto nos arts. 11.º da LGT e 9.º do Código Civil, 
reporta -se à interpretação da lei.

No caso em apreço, pelo que atrás se expôs, é de concluir que é 
correcto o sentido da decisão recorrida, não porque se deva considerar 
que o conceito de «criação líquida de postos de trabalho» é próprio de 
outro ramo de direito, mas sim porque é a interpretação adequada à face 
das regras gerais de interpretação da lei.

Por isso, embora se pudesse interpretar a sentença recorrida como 
tendo feito uso implícito do n.º 2 do art. 11.º, ao adoptar o conceito 
definido no Decreto -Lei n.º 34/96, o certo é que é de concluir, como 
atrás se concluiu, que a interpretação adequada, por força do princípio 
da unidade do sistema jurídico e da evolução legislativa em matéria 
de incentivos à criação de emprego, é a de que o art. 48.º -A, n.º 1, do 
E.B.F. tem o alcance atrás indicado.

d) Refere ainda o Recorrente que a decisão recorrida violou os arts. 3.º, 
103.º, n.º 2, 53.º e 58.º da CRP.

A violação dos arts. 3.º e 103.º, n.º 2, resulta, no entender da Recor-
rente, da violação do princípio da legalidade.

No entanto, como se disse, a interpretação correcta do art. 48.º -A do 
E.B.F. (actual art. 17.º) é a indicada, pelo que é ela a que imposta pelo 
princípio da legalidade.

Quanto à violação dos arts. 53.º e 58.º da CRP, a Recorrente defende 
que ela resulta de se «desconsiderar o valor extrafiscal da criação de 
emprego estável».

O art. 53.º da CRP estabelece que «é garantida aos trabalhadores 
a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa 
causa ou por motivos políticos ou ideológicos».

O artigo 58.º refere que «todos têm direito ao trabalho» e impõe 
ao Estado a obrigação de promover a execução de políticas de pleno 
emprego, a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou 
género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, 
em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias 
profissionais e a formação cultural e técnica e a valorização profissional 
dos trabalhadores.

A interpretação do art. 48.º -A nos termos atrás indicados não afecta 
a segurança do emprego nem retira o direito ao trabalho a qualquer 
trabalhador, pois ela não permite despedimentos sem justa causa ou por 
motivos políticos ou ideológicos, nem mesmo vem permitir a criação 
de mais emprego a prazo do que aquele que era legalmente permitido 
pela legislação vigente sobre essa matéria e, pelo contrário, incentiva 
a criação de postos de trabalho, nos termos que legislativamente se 

entenderam adequados, tendo como elemento de ponderação, a contrapor-
-se à intenção de promover a criação de postos de trabalho, o interesse 
público da arrecadação de receitas fiscais.

Por isso, não há violação das referidas normas constitucionais.
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 1/6.

Lisboa, 11 de Outubro de 2006. Jorge de Sousa (relator) — Baeta de 
Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 11 de Outubro de 2006.

Assunto:

Prescrição de obrigação tributária. Impugnação. IVA. Co-
nhecimento da prescrição como causa de inutilidade su-
perveniente da lide. Processo parado por mais de um ano 
por facto não imputável ao contribuinte. Artigo 134.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 o IVA 
respeita ao ano de 1986, o processo de impugnação foi 
autuado em Maio de 1991 e o processo esteve parado 
mais de um ano, por facto não imputável ao contri-
buinte.

 III — É aplicável, nesta hipótese, o disposto no artigo 34.º do 
CPT.

Processo n.º 737/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: UNITARMA — Importação e Exportação, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. UNITARMA  - Importação e Exportação, Ld., com sede na Rua 
dos Douradores, 21, 1º, Esq., Lisboa, impugnou judicialmente, junto 
do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, a liquidação de 
IVA do ano de 1986, e juros compensatórios.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
O impugnante interpôs recurso para o TCA. Entretanto, e posterior-

mente, pediu se declarasse prescrita a obrigação tributária.
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O TCA  - Sul, por acórdão de 21 de Março de 2006, julgou extinta a 
obrigação tributária, julgando, em consequência, extinta a instância por 
inutilidade superveniente da lide.

Inconformada com esta decisão, a FAZENDA PÚBLICA interpôs 
recurso para este Supremo Tribunal, tendo formulado as seguintes con-
clusões nas respectivas alegações de recurso:

a) 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;

b) A prescrição não é fundamento de impugnação nem deve, neste 
tipo de contencioso, ser objecto de conhecimento oficioso;

c) O lugar próprio para, em processo tributário, se conhecer da exi-
gibilidade da dívida é a oposição à execução fiscal;

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, a execução parada, por, 
existindo garantia ou penhora, o contribuinte ter utilizado um dos meios 
processuais que conduzem à respectiva suspensão, aquela paragem 
deverá ser considerada imputada ao mesmo contribuinte, não podendo 
a obrigação tributária prescrever.

Assim, no caso sub judice, em que existe execução e se encontra 
parada, à espera da resolução do processo de impugnação, não deveria 
o TCAS ter decidido a extinção do presente processo por prescrição, 
pelo que deve ser concedido provimento ao presente recurso, anulando-
-se a douta decisão recorrida e procedendo -se ao julgamento do recurso 
interposto da sentença do tribunal de 1ª instância, que julgara a impug-
nação improcedente.

Não houve contra -alegações.
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, e que constitui 

suporte da decisão:
a) Em 9.12.88 a impugnante foi objecto de exame externo para efei-

tos de I.V.A. em virtude de se encontrar em situação de crédito de 
imposto.

b) Nesse exame foi detectado que havia:
=>Produtos existentes em inventário final de 1985 que não figuravam 

no inventário final de 1986 nem existiam documentos de venda.
=> Facturas de compra cuja mercadoria não figurava total ou parcial-

mente no inventário nem estava registada como venda.
=>Pelo confronto dos inventários de 1985 e 1986 com as facturas de 

aquisição e de venda foram detectadas omissões nas respectivas facturas 
de compra e venda, face / a dificuldade de determinação da margem de 
comercialização e dado que os artigos em muitos casos são importados, 
optou -se por recorrer à margem bruta considerada normal para o sector 
segundo o C.A.E. do sujeito passivo que é de 25  % para 1986 e de 23  % 
para o ano de 1987 a que corresponde uma margem de comercialização 
(sobre o custo da mercadoria vendida e consumida) de 33  % para o ano 

de 1986 e 30  % para o ano de 1987, conforme consta do relatório de 
fls. “76” a “82”, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

c) Em resultado deste exame externo foi efectuada a rectificação das 
declarações enviadas ao I.V.A. com base no volume de negócios de 
370 154 396$00 e a impugnante foi notificada em 7.3.90 para efectuar 
o pagamento do imposto no montante de 5 452 637$00 e juros com-
pensatórios no montante de 4 194 564$00, respeitante ao período de 
Janeiro a Dezembro de 1986, nos termos de fls. “18”.

d) Em 22.3.90 a impugnante reclamou desta fixação para o Chefe 
da Repartição de Finanças (fls. “19” a “22”) que decidiu manter os 
valores da 1ª fixação (fls. “23”) e a comissão Distrital de Revisão fixou 
definitivamente o imposto no montante de 5 452 637$00.

e) Desta decisão foi o impugnante notificado em 11.3.91 para efectuar 
o pagamento eventual no prazo de 15 dias do imposto e juros compen-
satórios no total de 9 701 701$00 e 54 500$00 de agravamento, o que 
foi debitado em 4.4.91 pelo conhecimento n. 1429.

f) Em 7.1.91 apresentou a petição de impugnação que deu origem 
a estes autos.

g) Foi instaurada execução fiscal em 1991, a qual ainda está pen-
dente.

3. São duas as questões que o recorrente põe à consideração deste 
Supremo Tribunal: o primeiro diz respeito ao conhecimento, em processo 
de impugnação, da prescrição da obrigação tributária, no sentido de 
julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide. A outra 
tem a ver com a dita prescrição da obrigação tributária, nomeadamente 
com a sua interpretação do n. 3 do art. 49º da LGT (segundo o recorrente, 
suspenso o prazo de prescrição por motivo de reclamação, impugnação 
ou recurso, a paragem da execução deve ser -lhe imputável “para efeitos 
de se manter a suspensão do prazo de prescrição até extinção do processo 
que causou a suspensão da execução”.

Vejamos cada questão de per si.
Importa apreciar, desde já, a questão da alegada prescrição da obri-

gação tributária, em sede de impugnação judicial.
Ou seja: será possível conhecer da prescrição da obrigação tributária 

em processo de impugnação?
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).

Já vimos que a impugnante suscitou, em requerimento autónomo, 
perante o TCA, a referida prescrição. Questão que, a proceder, como 
procedeu, fez, na óptica do tribunal recorrido, extinguir o processo.

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 
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prescrição da obrigação tributária, com o escopo único de julgar extinta 
a instância por inutilidade da lide.

Foi isso que aconteceu nos presentes autos.
Ponto é saber se ocorreu a alegada prescrição da obrigação tribu-

tária.
Coisa que também o recorrente questiona.
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.

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.
Nos termos do art. 34º, n. 2, do CPT, e tendo em conta que o IVA é 

de 1986, o prazo prescricional iniciou -se em 1987.
A impugnação foi apresentada em 7 de Janeiro de 1991, sendo que 

a execução fiscal foi também instaurada em 1991, pelo que houve 
interrupção do prazo prescricional, face ao disposto no art. 34º, n. 3, 
do CPT. Porém, quer o processo executivo, quer o processo de impug-
nação estiveram parados mais do que um ano, por facto não imputável 
ao contribuinte.

E que isto é assim é, resulta do seguinte trecho do acórdão recor-
rido:

“Assim, tendo em atenção que a execução fiscal foi instaurada... e 
que a presente execução foi deduzida em..., mas que os dois processos 
estiveram parados por mais de um ano por causa não imputável ao 
contribuinte...”.

“Na verdade, embora a prescrição se tenha interrompido em 1991, por 
efeito da instauração da execução e da impugnação, como a execução 
esteve parada bem mais de um ano, cessou o efeito interruptivo um ano 
após a paragem dos processos, havendo que somar -se o tempo decorrido 
após esta data com o que decorreu até à data da autuação, verificando -se 
que o dies ad quem já ocorreu e, portanto, que está já excedido o prazo 
de 10 anos do art. 34º do CPT”.

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.

Assim, é meridianamente evidente (face ao disposto no art. 34º, n. 3, 
do CPT), que a obrigação tributária está prescrita.

A referência ao art. 49º, 3, da LGT não tem razão de ser, pois não 
vem alegado que o facto suspensivo aí previsto ocorreu depois da vi-
gência da LGT.

Por isso não há que apreciar a interpretação que deste texto faz o 
recorrente, pois, como dissemos, a questão deve ser apreciada à luz do 
citado art. 34º do CPT.

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, 11 de Outubro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queiroz — António Calhau.

(1) Jorge de Sousa, CPPT, anotado, 4ª edição, págs. 442, 443, 802 e 803

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Coligação de autores.

Sumário:

 I — Não cabe no regime da coligação activa a oposição à 
execução fiscal em que o facto jurídico que emerge do 
pedido de um dos oponentes consiste no não exercício 
da gerência de facto e o do outro a causa de pedir é o 
exercício da gerência e a ausência de culpa pela insu-
ficiência do património da executada originária para 
satisfazer as dívidas tributárias.

 II — A ilegalidade da coligação activa é excepção dilatória 
de conhecimento oficioso.

Processo nº 232/06 -30.
Recorrentes: Jaime da Cruz da Silva Moniz e mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Jaime da Cruz da Silva Moniz e mulher Maria Isabel Narciso 
Lopes Moniz, melhor identificados nos autos, não se conformando com 
a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que rejeitou 
liminarmente, por inepta, a petição inicial de oposição à execução fiscal 
deduzida pelos oponentes, que contra si havia revertido e em que era 
originária executada a sociedade Moldisintra – Moldes e Ferramentas, 
Lda., dela vêm interpor o presente recurso, formulando as seguintes 
conclusões:

1. A sumária fundamentação da decisão recorrida apresenta e identi-
fica, de forma errónea, as causas de pedir dos oponentes;

2. Conforme se alcança da petição inicial apresentada pelos oponentes, 
a causa de pedir, embora complexa, não é contraditória;
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3. A causa de pedir dos oponentes, no que tange à ilegitimidade 
invocada, é, em síntese:

a) Ilegitimidade dos oponentes, decorrente do facto de ainda que 
fossem considerados gerentes para efeitos do disposto no art° 153° nº 2 
do CPPT a Administração fiscal não demonstrou ter sido por culpa dos 
oponentes que o património da devedora originária Moldisintra, Lda. se 
tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais (ponto prévio) 
— cf. Artºs 38° a 56° da petição inicial;

b) Ilegitimidade do oponente Jaime Moniz, porquanto embora sendo 
gerente de facto e de direito até 25.08.2000, a administração fiscal 
não demonstrou ter sido por culpa sua que o património da devedora 
originária Moldisintra, Lda. se tornou insuficiente para a satisfação dos 
créditos fiscais — cf. artºs 95° a 113° da petição inicial, e

c) Ilegitimidade da oponente Maria Isabel Moniz, porquanto nunca foi 
gerente de facto da devedora originária Moldisintra, Lda. – cf. artºs 57° 
a 94° da petição inicial.

4. Em momento algum do articulado inicial dos oponentes se afirma 
um sim e um não, uma coisa e o seu contrário, sendo por demais ma-
nifesta a ausência de qualquer contradição entre as causas de pedir dos 
oponentes;

5. O que se diz na petição inicial dos oponentes, por aliás corresponder 
à verdade, é que:

a) A administração fiscal não fundamenta a decisão de reversão, 
designadamente no que concerne à alegação de factos demonstrativos 
da culpa dos revertidos, ora Recorrentes, na diminuição ou insuficiência 
do património da devedora originária Moldisintra, Lda. para a satisfação 
dos créditos fiscais;

b) Que o oponente Jaime Moniz foi gerente de facto e de direito da 
Moldisintra, Lda. até 25.08.2000, mas, não tendo a administração fiscal 
fundamentado a decisão de reversão, designadamente no que concerne 
à alegação de factos demonstrativos da culpa deste revertido, ora Re-
corrente, na diminuição ou insuficiência do património da devedora 
originária Moldisintra, Lda. para a satisfação dos créditos fiscais, tal 
facto gera a sua ilegitimidade, e

c) Que a oponente Maria Isabel Moniz nunca foi gerente de facto 
da Moldisintra, Lda. até 25.08.2000, sendo tal facto gerador da sua 
ilegitimidade.

6. É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é 
permitido ao autor demandar conjuntamente vários réus, por pedidos 
diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e única ou quando 
os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de de-
pendência, sendo igualmente licita a coligação quando, sendo embora 
diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa 
essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação 
e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos 
perfeitamente análogas (cf. artº 12° do CPTA e 30º, nºs 1 e 2, do CPC;

7. No caso sub juditio, não subsistem quaisquer obstáculos à coliga-
ção, e, consequentemente, não existe qualquer ilegalidade na coligação 
dos oponentes;

8. Os factos invocados pelos oponentes, ainda que diferentes (mas 
não divergentes ou contraditórios) importam a aplicação das mesmas 
normas ou regras de Direito;

9. Os pedidos formulados pelos oponentes — no que tange à excepção 
da ilegitimidade dos oponentes – dependem da aplicação das mesmas 

regras e/ou normas jurídicas, in casu, do disposto nos art°s 23° e 24°, 
ambos da Lei Geral Tributária, e o disposto no art° 153° do CPPT;

10. A decisão recorrida é contraditória com uma outra, proferida 
pelo mesmo Tribunal e pelo mesmo Sr. Juiz a quo, em processo em 
tudo semelhante ao dos autos — identidade de partes e identidade de 
pedidos, sendo apenas diferentes as certidões emitidas pelo Serviço de 
Finanças de Sintra e que constituem os títulos executivos da execução 
cuja oposição foi deduzida – e que corre os seus termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, sob o n° 879/05.0 BESNT;

11. Na coligação de autores, as pretensões são por vezes distintas em 
razão da própria causa de pedir, mas todas hão -de pressupor, porém, a 
solução da mesma questão de direito a apreciação dos mesmos factos 
ou a interpretação e aplicação de cláusulas contratuais perfeitamente 
análogas;

12. A decisão recorrida violou, entre outras normas, o disposto nos 
art°s 12° do CPTA, alínea a) do n° 1 do art° 98° do CPPT, o disposto 
na alínea c) do n° 2 do art° 193° do CPC, e o art° 30º igualmente do 
CPC, a cujo respeito estava obrigada.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de que “o Mmº Juiz “a quo” analisou correctamente a petição inicial e 
fez boa aplicação da lei (na linha, de resto, da jurisprudência deste STA 
que cita): não há, na verdade, identidade de causa de pedir e o caso não 
cabe na previsão do nº 2 do artº 30º do CPC.

Há, assim, que confirmar o julgado, negando -se, consequentemente, 
provimento ao recurso”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste 

em saber se, no caso em apreço, se encontram ou não preenchidos os 
requisitos formais e substantivos de uma coligação de autores contra o 
órgão de execução fiscal competente.

O Mmº Juiz “a quo” concluiu que não, uma vez que são “diferentes 
e contraditórias as causas de pedir formuladas a título principal e que 
sustentam o respectivo interesse em impugnar a execução fiscal por parte 
de cada oponente…: “não exercício da gerência de facto” em relação a 
um, exercício de gerência e “…ausência de culpa pela diminuição do 
património da primitiva executada”, em relação a outro. – cfr. artº 12º 
do CPTA”, concluindo, assim, pela ineptidão da petição inicial e, con-
sequentemente, pela rejeição da presente oposição à execução fiscal, 
absolvendo a Fazenda Pública da instância.

Vejamos se lhe assiste razão.
A coligação activa e passiva vem tratada nos artºs 30º do CPC e 12º 

do CPTA, aqui aplicável, que consideram admissível quando a causa de 
pedir seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa 
relação de prejudicialidade ou de dependência ou quando, sendo embora 
diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais depende 
essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação 
e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos 
perfeitamente análogas.

Do que fica exposto, resulta que a primeira hipótese refere -se à uni-
dade da causa de pedir: quando a causa de pedir seja “a mesma e única”. 
E a causa de pedir é o acto ou facto jurídico de que emerge a pretensão 
do autor (cfr. artº 498º, nº 1 do CPC).
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Na hipótese vertente e como bem se salienta na decisão recorrida, a 
causa de pedir não é “a mesma e única”.

Na verdade, no pedido formulado pela oponente, o facto jurídico 
de que dele emerge, a causa de pedir, consiste no não exercício da 
gerência de facto. Por sua vez, no pedido formulado pelo oponente, 
a causa de pedir é o exercício da gerência e ausência de culpa pela 
insuficiência do património da executada originária para satisfazer as 
dívidas tributárias.

Temos, assim, que esta primeira hipótese e como bem decidiu o 
Mmº Juiz “a quo”, não se preenche no nosso caso, pois, como vimos, é 
diferente a causa de pedir de um e outro dos oponentes.

A segunda hipótese contemplada nos preditos artigos é a de “os 
pedidos estarem entre si numa relação de dependência”.

Como ensina o Prof. Anselmo de Castro, in Direito de Processo 
Civil, vol. I, 1981, pág. 179, “um pedido depende de outro sempre 
que do primeiro só se possa conhecer no caso da procedência do 
segundo”.

Ora, é evidente que nenhum dos pedidos formulados, nesta parte e 
embora iguais, está dependente do outro. Nada obsta a que seja julgado 
improcedente o pedido formulado pela oponente com base no não 
exercício da gerência de facto e procedente o pedido formulado pelo 
oponente com fundamento no facto de não ter sido por culpa sua que 
o património da executada originária se tornou insuficiente para pagar 
as dívidas tributárias.

Pelo que, nesta parte, a decisão recorrida não merece censura.
3 – Todavia e como vimos, a coligação de autores é também admitida 

quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência do 
pedido principal dependa essencialmente da apreciação dos mesmos 
factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou 
de cláusulas contratuais perfeitamente análogas.

No caso em apreço e como vimos, os factos materiais são diferentes. 
Num caso está em causa o exercício da gerência de facto e noutro o 
exercício da gerência e a total ausência de culpa pela insuficiência 
do património da executada originária para o pagamento das dívidas 
tributárias.

Como diferentes são também as mesmas regras de direito. Repare -se 
que a lei fala, não na interpretação e aplicação dos mesmos textos da lei 
e sim das “mesmas regras de direito”.

Ora, aqui as regras de direito são diferentes, pois a natureza do pedido 
– ser julgada procedente a excepção da ilegitimidade dos oponentes 
– assenta em factos diferentes e não conexos entre si.

E são os factos que determinam a aplicação das regras de direito.
Pelo que, nesta hipótese, também não se verificam os pressupostos 

de que depende a coligação activa, nos termos dos artºs 30º, nº 2 do 
CPC e 12º, nº 1, al. b) do CPTA, o que constitui excepção dilatória, de 
conhecimento oficioso, como resulta do disposto nos artºs 494º, al. f) 
e 495º do CPC.

4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Admissibilidade do recurso. Nulidade da sentença por con-
tradição entre os fundamentos e a decisão. Inconstitucio-
nalidade: dever de citação da norma de habilitação no 
exercício do poder regulamentar — artigo 115.º, n.º 7, 
da CRP.

Sumário:

 I — O artigo 120.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 229/96, 
de 29 de Novembro, não extinguiu a garantia do 3.º grau 
de jurisdição para os processos pendentes, ainda que 
tramitados sob a espécie de recurso contencioso, na 
jurisdição tributária, à data da sua entrada em vigor.

 II — Não tendo sido invocados pelo tribunal a quo os ale-
gados fundamentos apresentados pelo recorrente, não 
se encontram reunidos os pressupostos da nulidade da 
sentença por contradição entre os seus fundamentos e 
a decisão.

 III — Os regulamentos independentes devem indicar expres-
samente as leis que definem a competência subjectiva 
e objectiva para a sua emissão — artigo 115.º, n.º 7, da 
CRP.

 IV — Esta menção tem como função não apenas disciplinar 
o uso do poder regulamentar mas também garantir a 
segurança e transparência jurídicas.

 V — Para que este desiderato seja atingido, basta que a 
indicação da lei habilitante se faça no acto que dá 
publicidade ao regulamento, pois a Constituição não 
exige que a menção conste de um trecho determinado 
do mesmo, limitando -se à exigência de a menção ser 
expressa.

 VI — Se o edital respectivo não menciona expressamente a lei 
habilitante, há violação deste dever de citação e, con-
sequentemente, vício de inconstitucionalidade formal.

 VII — A «sanação» de tal vício, aquando da notificação, não 
sana os vícios do acto notificado.

Processo n.º 264/06 -30.
Recorrente: Vereador do Pelouro do Urbanismo da Câmara.
Recorrido: Associação Nacional de Farmácias.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Vereador do Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa 
vem recorrer da sentença do Tribunal Central Administrativo Sul, que 
julgou procedente o recurso que a Associação Nacional de Farmácias 
interpusera da sentença do Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa 
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“que lhe julgou improcedente o recurso contencioso que havia interposto 
contra o despacho proferido pelo Senhor Vereador do Pelouro do Urba-
nismo da CML, de 16 de Novembro de 1993, no qual se condicionava a 
emissão da licença de construção ao pagamento de taxa pela realização 
de infraestruturas urbanísticas (…), processo que foi convolado para 
impugnação judicial”.

Fundamentou -se a decisão na verificação de “que à data da liquidação 
se mantinha o vício da versão originária do Regulamento [da Taxa pela 
Realização de Infra -Estruturas Urbanísticas] de falta de indicação da lei 
habilitante”, pelo que “o mesmo está afectado de inconstitucionalidade 
formal”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. Resulta provado que “decorre à evidência que o Edital em causa 

nasceu de uma proposta  - a Proposta n° 138/91  - da Câmara Munici-
pal de Lisboa, que foi aprovada por maioria na acta da reunião de 5 e 
Junho de 1991, com 13 votos a favor e 2 abstenções, nela se invocando 
expressamente “o que se expõe ao abrigo do determinado no artº 11° 
a) da Lei 1/87 de 6 de Janeiro (Finanças Locais), artº 39°, n° 2, l) do 
Decreto -Lei n° 100/84 de 29 de Março e expressamente artº 43°, n° 1 
do Decreto -Lei n°400/84 de 31 de Dezembro.” (Fls. 12 do acórdão).

2. É dito, igualmente pelo Acórdão em crise, na sequência do anterior-
mente referido que “se pode considerar cumprido “o dever de citação 
da lei habilitante” de que falam Gomes Canotilho e Vital Moreira.

3. Conclui o Acórdão que “Por consequência, não se pode falar in 
casu da ausência de um elemento formal constitucionalmente necessário, 
inexistindo assim inconstitucionalidade formal, por referência ao n° 7 
do artº115° da CRP.” (fls. 14).

4. O Acórdão em causa finda, afirmando: “Verificando -se que à data 
da liquidação se mantinha o vício da versão originária do Regulamento 
de falta de indicação de lei habilitante, o mesmo está afectado de in-
constitucionalidade formal”, a nosso ver erradamente.

5. Os assertivos do douto acórdão, referidos nos anteriores números 
3 e 4, demonstram clara e evidente contradição, entre os fundamentos e 
a decisão, pelo que o mesmo é nulo nos termos e para os efeitos da al. c) 
do n° 1 do artº 668° do CPC aplicável ex vi pelo artº 2° do CPPT.

6. Tendo havido inexactidão da publicação no DM do Edital n° 269/91, 
corrigida mais tarde pelo Edital n° 22/94, publicado no DM n° 16 876, 
de 14 de Fevereiro de 1994, entende o Acórdão em crise que esse facto 
tem influência, por se verificar que a menção da lei habilitante cumpre 
duas funções.

7. É dito no Acórdão que as funções são duas: “disciplinar o uso do 
poder regulamentar, obrigando os órgãos da Administração a controla-
rem em cada caso, a habilitação legal de cada regulamento, mas também 
em garantir a segurança e a transparência jurídicas, importantes para 
os destinatários da norma regulamentar.”, as quais se encontram in 
casu cumpridas.

8. A primeira das funções encontra -se clara e indiscutivelmente 
satisfeita, o órgão competente para aprovar tal Regulamento controlou 
e cumpriu a habilitação.

9. A supra referida função (da menção da lei habilitante) encontra-
-se assegurada, pois a correcção ao Edital n° 269/91, ocorreu através 
do Edital n° 22/94, publicado no Diário Municipal n° 16 816, de 14 
de Fevereiro de 1994, antes da notificação à ora recorrida do acto de 
liquidação, em 28 de Fevereiro de 1994.

10. Quando a recorrida Associação Nacional de Farmácias, toma 
conhecimento do acto de liquidação, já a correcção ao Edital 269/91 
se tinha operado e se considerava sanado o eventual vício.

11. O facto de o acto ter sido praticado em 16 de Novembro de 1993, 
não pode configurar qualquer importância, para a presente questão 
da arguida inconstitucionalidade formal, pois concluiu -se que ela não 
existia, por ter havido menção à lei habilitante na proposta de delibe-
ração da Assembleia Municipal de Lisboa.

12. O que releva, é o conhecimento do destinatário acerca da lei 
habilitante, ora a publicação com menção à lei habilitante, anterior 
à sua notificação, permite esse objectivo, atento aliás, o princípio se-
gundo o qual decorre que “A ignorância ou má interpretação da lei não 
justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções 
nela estabelecidas, “(artº 6° do Código Civil).

13. O Acórdão sub judice encontra -se assim ferido de erro de jul-
gamento, pelo que deverá o mesmo ser revogado e substituído por 
decisão que negue provimento ao recurso interposto pela ora recorrida, 
confirmando o acto de liquidação em apreço.

Termos em que, e nos demais de Direito, que V.Exas. doutamente 
suprirão, deverá o presente recurso merecer provimento, devendo ser o 
Acórdão recorrido declarado nulo, por notória existência de oposição 
com os seus fundamentos e por se verificar erro de julgamento.

Em consequência, deverá o mesmo ser substituído por decisão que 
negue provimento ao recurso interposto pela ora recorrida, confirmando-
-se o acto de liquidação em apreço.

Assim se fazendo a DEVIDA JUSTIÇA
Por sua vez, contra -alegou a recorrida:
1a  - Os presentes autos sempre foram processados e tramitados como 

recurso contencioso até à prolação do Acórdão do STA de 27.04.2005, 
Proc. 800/04, 2a Secção (a fls. dos autos), de acordo com o qual passaram 
a seguir “os termos dos recursos jurisdicionais previstos no C.P.P.T,” 
(cfr. Acórdão do STA de 27.04.2005, a fls. dos autos);

2a  - Aos presentes autos não vinha sendo aplicado, pois, o C.P.T., pelo 
que não lhes passou a ser aplicado, por força do disposto no artigo 12° 
da Lei n.° 15/2001, de 5 de Junho, o C.P.P.T.;

3a  - Do que resulta que, nem o artigo 120° do ETAF, na redacção 
dada pelo D.L n.° 229/96, de 29 de Novembro, nem o mencionado 
artigo 12° da Lei n.° 15/2001, se aplicavam aos presentes autos à data 
da respectiva publicação.

4a  - Ao tempo da aprovação dos referidos diplomas, os presentes autos 
não eram “regulados pelo Código de Processo Tributário” mas sim pela 
legislação própria do contencioso administrativo, conforme expressa 
remissão operada pelo artigo 118°, n.° 3, do C.P.T.;

5a  - Assim, não se integravam estes autos no “contencioso tributário”, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120° do ETAF, na 
redacção do D.L n.° 229/96;

6a  - Neste quadro, pretender agora que têm aplicação ao caso sub ju-
dice as normas transitórias que ao tempo da sua emissão não se aplicavam 
ao mesmo, afigura -se incompatível com as regras gerais da aplicação das 
leis no tempo (artigo 12°, n.° 1, do Código Civil) e atenta gravemente 
contra o juízo do STA constante do Acórdão de 27.04.2005, transitado 
em julgado, que desta forma resultaria contraditório e imprestável;

7a  - Donde, não sendo o presente recurso legalmente admissível 
segundo as regras vigentes disciplinadoras da matéria e não sendo o 
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mesmo abrangido pelos dispositivos mencionados, nos termos referidos, 
resulta o mesmo inadmissível, o que se alega, para os devidos efeitos, 
ao abrigo do disposto no artigo 687°, n.º 4, do C.P.C.;

8a  -Para o caso de assim se não vir a entender, e sem conceder, re-
sulta claro que a única questão suscitada pela recorrente nas respectivas 
alegações de recurso consiste na apreciação da inconstitucionalidade 
formal;

9a  - Tal inconstitucionalidade verifica -se, não podendo ser desquali-
ficada através de interpretações menos conformes à Constituição, dadas 
as especificidades do caso concreto em apreço;

10a  - A recorrente confunde ou faz por confundir o Acórdão recorrido 
com o Acórdão n.° 639/95 do TC naquele citado, dando por provados 
no primeiro factos que apenas constam deste último e atribuindo ao 
Acórdão recorrido conclusões que, em bom rigor, foram extraídas no 
Acórdão do TC.

11a  - Sendo certo que não há contradição entre os dois acórdãos, dados 
os diferentes contextos em que foram proferidos, conforme resulta de 
uma análise cuidada dos mesmos;

12a  - Diferentemente do que sucedeu no Acórdão n.° 639/95 do TC, 
no Acórdão recorrido é de uma fiscalização concreta da constituciona-
lidade que se trata, na qual não há que atender aos valores colectivos 
que poderiam resultar prejudicados com uma declaração de inconstitu-
cionalidade com força obrigatória geral;

13a  - Sendo certo que, precisamente por isso e porque sempre ha-
verá que atentar na situação concreto resultante da aplicação da norma 
julgada inconstitucional, é que o TC fez constar, no referido Acórdão, 
a diferença entre as duas situações;

14a  - Até porque, no limite, o que está em causa nos presentes autos 
é o princípio da legalidade dos impostos e o seu corolário natural  - o 
direito de não pagar Impostos inconstitucionais  - que constitui um direito 
fundamental de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias;

15a  - A recorrente pretende desvalorizar toda esta situação, alegando 
que o que releva é a data do pagamento e não da prática do acto de 
liquidação respectivo, quando na verdade é precisamente o inverso: se 
é verdade, como diz a recorrente, que na data em que a ora recorrida foi 
notificada para proceder ao pagamento em questão, já a segunda versão 
do Regulamento tinha sido publicada por edital, com a “rectificação” 
descrita, então o que se impunha é que tivesse sido praticado novo acto 
de liquidação, ao abrigo da segunda versão do Regulamento;

16a  - Coisa que não foi feita e torna a liquidação nula ou anulável, 
como bem decidiu o Acórdão recorrido.

Nestes termos, com o douto e habitual suprimento, que se invoca, 
deve o presente Recurso ser rejeitado, por inadmissível; caso assim se 
não entenda, deverá o mesmo ser julgado improcedente e, em conse-
quência, ser confirmado o Acórdão recorrido, com as devidas e legais 
consequências.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido do 
não provimento do recurso pois “o acórdão recorrido acolheu sem reserva 
a doutrina do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 639/95, processo 
n.º 19/94, que apreciou idêntica concreta questão”, sendo que “a tese 
da recorrente coonestaria um inaceitável entendimento, segundo o qual 
uma notificação válida (por obediência aos requisitos legais específicos 
da sua elaboração) convalidaria um acto notificado inválido)”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.

Em sede factual, vem apurado que:
a) - Em 25/10/1989 a recorrente, “Associação Nacional das Farmá-

cias”, na qualidade de proprietária de um prédio sito na rua Dr. Luís 
de Almeida e Albuquerque, n° 5, em Lisboa, requereu na CMLisboa 
a aprovação de um projecto de arquitectura de obras de alteração e 
ampliação que pretendia levar a efeito naquele prédio, bem como a 
emissão da competente licença de construção  - cfr. proc. 5010/OB/89, 
maxime fls. 1;

b) - Em 11/05/1992, os serviços da CML informaram o seguinte: 
“Após análise dos processos n°s 5010/OB/89 e 5012/OB/89 e do pro-
cesso 9762/91, apensos, verificou -se que foi dada resposta positiva às 
questões que levaram ao indeferimento do p.p., tendo já sido emitidos 
pareceres favoráveis pela DMPGU, Departamento de Tráfego e Depar-
tamento de Gestão Urbanística, pelo IPPC, ASC e RSB. Não havendo 
nada a opor, mantêm -se os pareceres e despachos anteriores, pelo que 
se julga de propor o deferimento do presente processo”  - cfr. fls. 178 
do proc. 5010/OB/89;

c) - Sobre essa informação recaiu o seguinte despacho: “Concordo. 
Aprovo. 25/5/92 O Vereador”, seguida de uma assinatura  - cfr. fls. 178 
do proc. 5010/OB/89;

d) - Através da informação n° 14 IO/DP/93, constante de fls. 665 e 
666 do proc. 5010/OB/89/ de 15/11/1993, foi efectuado o cálculo da 
“taxa urbanística” prevista nos arts. 4° e 5° do Regulamento Municipal 
da Taxa pela Realização de Infra -estruturas Urbanísticas, no montante 
de esc. 119 323 800$00  - cfr. fls. supra;

e) - A informação a que se alude em d) que antecede mereceu despacho 
de “Concordo”, proferido pelo Vereador Luís Simões, da CMLisboa, 
em 16/11/1993, que condicionou a emissão da licença de construção 
ao pagamento de taxa pela realização de infra -estruturas urbanísticas, 
adiante designada TRIU  - cfr. fl. 665 do proc. 5010/OB/89;

f) - A recorrente obteve da CML autorização para efectuar obras de 
alteração do seu prédio constituído por 4 pisos destinados a habitação, 
conservando as fachadas do edifício e demolindo e reconstruindo o 
respectivo interior, prevendo tal alteração um aumento de área de cerca 
de 2036 m2 e a mudança de uso de habitação para serviços  - cfr. fls. 5 
a 29, 112, 113, 665 e 666 do proc. 5010/OB/89;

g) - Em 28/02/1994 a recorrente foi notificada pelos competentes 
serviços da CML, através de ofício com data de 25/02/1994, para pro-
ceder ao pagamento no prazo de 30 dias úteis a partir da data do aviso 
de recepção, da licença de obras no montante de esc. l 427 480$00 e 
da TRIU no montante de esc. 119 323 800$00  - cfr. fls. 677 e 678 do 
proc. 5010/OB/89;

h) Em 28/02/1994 a recorrente procedeu ao pagamento daquelas 
licença de obras e TRIU referidas em g) que antecede  - cfr. fls. 679 e 
681 do proc. 5010/OB/89;

i) - A quantia referida em d) que antecede foi liquidada com base no 
Regulamento da TRIU, constante do Edital n° 269/91, de 20/12/1991, 
alterado pela Deliberação n° 487/AML/93, de 18/06/1993  - cfr. fls. 232 
e 233 destes autos;

j) - No Diário Municipal n° 16 233, de 21/10/1991, foi publicado o 
Despacho n° 192/P/91, no qual, para além do mais, o então Presidente 
da CML delegou no. Vereador Luís Simões, com a faculdade de subde-
legar, as competências que são próprias do Presidente da CML e as que 
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lhe estão delegadas, a fim de gerir a Direcção Municipal de Finanças e 
Património  - cfr. fls. 39 a 41 destes autos;

1) - A petição inicial que originou estes autos de recurso deu entrada 
no TAC de Lisboa em 28/04/1994 e, após sucessivas decisões de de-
claração de incompetência material, foi distribuída neste tribunal, em 
22/10/1998.

Ao abrigo do artº 712° n° 1 al. a) do CPC aditam -se ao probatório os 
seguintes factos que relevam para a decisão da nulidade por omissão 
de pronúncia suscitada no recurso e das questões que sobre a mesma 
opôs a recorrida:

m) - No artº 14° da p.i. a impugnante alegou que “O referido RTMIEU 
sempre seria nulo, pois não se limitou a regulamentar qualquer lei 
existente, que aliás nem sequer indica”.

n) - Na sua resposta apresentada a fls. 134 e ss, o recorrido veio afirmar 
que “as normas contidas no Regulamento das Taxas de Infra -estruturas 
Urbanísticas, encontram o seu fundamento legal na al. a) do artº 11° da 
Lei 1/87  - Lei de habilitação - e suporte constitucional nos art°s. 240° 
e 242° da CRP”.

o) - Por despacho proferido em 11/06/1999, exarado a fls. 170, o M° 
Juiz «a quo» determinou que “Com fotocópias de fls. 11, oficie aos 
serviços da CMC solicitando nos remetam fotocópia do ou dos Editais 
tidos em consideração naquele acto de liquidação”.

p) - Através do ofício que se encontra a fls. 177, os serviços da CMC 
remeteram cópia do Edital n° 122/95, de 5/12, que aprova a alteração ao 
RTMIEU, CONCRETAMENTE DOS SEUS ART°S. 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 
E 8° E QUADROS anexos a esse Regulamento, publicado através dos 
Editais n°s 24 e 135/94 e 56/95, respectivamente de 14/2, 6/12 e 30/5.

q) - A liquidação foi operada com base no RTRIU aprovado pela de-
liberação de 11/07/1991 da Assembleia Municipal de Lisboa, constante 
do Edital n° 269/91, constante de fls. 232 cujo intróito, sob a epígrafe 
“CRIAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURAS 
URBANÍSTICAS”, é do seguinte teor: - Faz -se saber que em reunião da 
Assembleia Municipal de Lisboa de 11 de Julho de 1991, foi aprovada 
a criação da Taxa Municipal de Infra -Estruturas Urbanísticas, conforme 
Proposta nº 138/91, que a seguir se transcreve: Proposta nº 138/91 (subs-
crita pelo Vereador Luís Simões: - Proponho: Submeter à Assembleia 
Municipal a criação da Taxa Municipal de Infra -Estruturas Urbanísticas, 
que se rege pelo seguinte Regulamento:’’.

r) - A cópia de RTRIU, referida na antecedente al. foi junta pela recor-
rente nas suas alegações pré -sentenciais, além do mais para demonstrar, 
por confronto com o Edital n° 122/95, mencionado na 1. u) supra e re-
metido pelos serviços da CMC a solicitação do M° Juiz, que “O RTIU é 
ainda inconstitucional por não conter qualquer indicação respeitante à lei 
que visa regulamentar ou que define a competência subjectiva e objectiva 
para a sua emissão, em clara violação do disposto no artº 112°, n° 8, da 
CRP” - cfr. artº 25° da peça  -; que, “sendo os regulamentos elaborados 
pelas autarquias no âmbito do prossecução das suas actividades o exem-
plo de escola dos regulamentos independentes (V. Freitas do Amaral, ob. 
Cif. pp 20), claro está que não poderia o RTRIU deixar de fazer referência 
à lei de habilitação, sob pena de ser, como é, inválido”  - vd. artº 27° -; 
que “De resto, neste sentido, cumpre salientar que o próprio RTRIU, 
nas suas versões mais recentes,  - de que é exemplo a que resultou das 
alterações de 09.11.95 e que consta do edital n° 122/95 junto aos autos 
pela recorrente  - já faz referência à lei de habilitação, em conformidade 

com o imperativo constitucional acima referido” - artº 29º - e que “Sucede 
que, à data da prática do acto recorrido (16.11.93) - não fazia, posto que 
o Regulamento então existente e, consequentemente, aplicável, era o 
que foi aprovado em reunião da assembleia municipal de 11.07.91, 
constando do edital n° 269/91, conforme já foi sobejamente referido” 
 - artº 30° da mesma peça.

s) - Por seu lado, a recorrida apresentou as suas alegações a fls. 241 
em que refere, a págs.245/246 que “...face à Lei de previsão, ou Lei da 
Habilitação, artº 11° alínea a) da Lei n° 1/87...” e, mais adiante “Refere 
a Recorrente que o Regulamento da TRIU, aprovado pela deliberação 
da Assembleia Municipal de 91.07.11 publicado no DM n° 16276 de 
91.12.21. é inconstitucional.(..)Isto porque, segundo a Recorrente, o 
RTRIU consubstancia a criação de um imposto não previsto na lei e 
sempre seria nulo por não ter natureza regulamentar de qualquer lei 
existente, que nem sequer indica (cfr. art°s 13° a 15a da p.i.).

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se o acto de liquidação, praticado 

ao abrigo do Regulamento da Taxa pela Realização de Infra -estruturas 
Urbanísticas (RTRIU) da cidade de Lisboa, na redacção dada pelo Edital 
n° 269/91, de 20 de Dezembro de 1991, padece de vício de violação 
de lei constitucional.

Mas, em primeiro lugar, por se tratarem de questões prévias cuja 
procedência prejudica o conhecimento de qualquer outra, há que apreciar 
a questão da admissibilidade do recurso, invocada pela recorrida, e a da 
nulidade da sentença, invocada pelo recorrente.

I. QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:
O Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, que criou o Tribunal 

Central Administrativo, deu nova redacção ao artigo 120.º do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais que passou a estatuir que “a 
extinção do anterior 3.º grau de jurisdição no contencioso tributário 
operada pelo presente diploma apenas produz efeitos relativamente aos 
processos instaurados após a sua entrada em vigor” – o que aconteceu 
em 15 de Setembro de 1997, por força do artigo 5.º, n.º 1, do predito 
Decreto -Lei.

Ora, “a petição inicial que originou estes autos de recurso deu entrada 
no TAC de Lisboa em 28/04/1994” – cfr. o n.º 1 da alínea j) do probatório 
 -, antes, portanto, daquela data.

Pelo que, à data da «entrada em vigor», o processo (de recurso conten-
cioso) encontrava -se pendente na jurisdição do “contencioso tributário”, 
podendo assim as partes socorrer -se do 3.º grau de jurisdição.

A tal não obsta a convolação do processo de recurso contencioso em 
impugnação judicial, com fundamento em erro na forma do processo, já 
que anteriormente à reforma de 1996 do ETAF, não havia, em primeira 
instância, recursos contenciosos na jurisdição tributária.

Pois não é a forma do processo que determina a jurisdição competente 
mas, pelo contrário, é a esta que cabe a determinação daquela. Ou seja: a 
utilização do meio processual recurso contencioso não coloca o processo 
fora da jurisdição do «contencioso tributário».

Por outro lado, a convolação ordenada por este tribunal não preju-
dicou o “aproveitamento dos actos que podem ser aproveitados, como 
determina o n.º 1 do artigo 199.º do Código de Processo Civil, subsidia-
riamente aplicável”, “não tendo a utilização do recurso contencioso, em 
vez do processo de impugnação judicial, implicado qualquer limitação 
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dos poderes processuais das partes” – cfr. o acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 27 de Abril de 2005, proferido no processo 0800/04.

Assim, como a garantia do 3.º grau de jurisdição não se extinguiu para 
os processos pendentes na jurisdição tributária após a entrada em vigor 
do novo ETAF, o presente recurso é admissível, mesmo tratando -se de 
processos inicialmente tramitados como recursos contenciosos, ainda 
que ilegalmente, uma vez que só através do Decreto -Lei n.º 229/96, de 
29 de Novembro, os Tribunais Tributários de 1.ª Instância passaram a 
ser competentes para a sua apreciação.

II. QUANTO À INVOCADA NULIDADE POR CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDA-
MENTOS E A DECISÃO:

Para fundamentar a sua decisão, o acórdão recorrido socorreu -se do 
aresto do Tribunal Constitucional n.º 639/95, de 15 de Novembro,  - que, 
por sua vez, cita outros dois arestos deste tribunal, retirando clareza à 
exposição  - do qual extraiu:

1  - a admissibilidade da impugnação judicial e a sua idoneidade, en-
quanto um dos “mecanismos processuais à disposição dos interessados, 
incluindo o controlo concreto da constitucionalidade”, para eliminar “os 
efeitos eventualmente produzidos por tais normas [do Regulamento da 
Taxa pela Realização de Infra -Estruturas Urbanísticas], durante aquele 
tempo [“o período intertemporal decorrido entre os dois Editais”] em 
que vigoraram”.

2 – a inconstitucionalidade formal do RTRIU antes da publicação 
do segundo edital, que só não teria sido declarada pelo Tribunal Cons-
titucional por se tratar “in casu de processo de fiscalização abstracta 
de constitucionalidade”, não encontrando este tribunal “um interesse 
jurídico relevante na emissão de uma declaração de inconstitucionalidade 
formal, com força obrigatória geral, que atinja todas as normas constantes 
do Regulamento em causa”. Com efeito, “qualquer interesse, eventual-
mente existente, na pretendida declaração de inconstitucionalidade não 
se reveste de conteúdo prático aplicável, sendo inadequado e despropor-
cionado accionar um mecanismo de índole genérica e abstracta, como é 
a declaração com força obrigatória geral, da inconstitucionalidade”.

Cfr. o acórdão do tribunal a quo que aprecia a nulidade invocada, nos 
termos do artigo 668.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, que, a fls. 762, 
sumaria a fundamentação acolhida no acórdão recorrido.

Ora, não tendo sido invocados pelo tribunal a quo os alegados funda-
mentos apresentados pelo recorrente, não podem estes estar em contra-
dição com a decisão, pelo que inexiste a invocada nulidade.

A existir nulidade da sentença seria por falta de fundamentação da 
declaração de inconstitucionalidade, que não vem alegada e não é de 
conhecimento oficioso.

Na verdade, como se disse, o Tribunal Constitucional não se pro-
nunciou – pois que apreciava em sede de fiscalização abstracta da 
constitucionalidade – sobre esta in medio tempore (entre a data da 
primeira publicação do regulamento e a do segundo edital) pelas razões 
referidas – cfr. II, 2.

De modo que tal aresto do Tribunal Constitucional apenas podia 
servir de fundamento para a admissibilidade da impugnação contenciosa 
e apreciação, em concreto, da constitucionalidade, naquele período 
temporal intermédio – cfr. supra, n.º II, 1 – mas já não para a resolução 
da questão de fundo: a predita inconstitucionalidade.

III. QUANTO À LEGALIDADE DO ACTO DE LIQUIDAÇÃO:
O acto de liquidação em crise foi praticado ao abrigo do Regulamento 

da Taxa pela Realização de Infra -estruturas Urbanísticas (RTRIU) da 
cidade de Lisboa, na redacção dada pelo Edital n° 269/91, de 20 de 
Dezembro de 1991.

Nos termos do artigo 115.º, n.º 7, da Constituição da República Por-
tuguesa, na redacção dada pela Lei Constitucional 1/89, de 8 de Julho, 
“os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam re-
gulamentar ou que definem a competência subjectiva e objectiva para 
a sua emissão”.

É, assim, uma exigência constitucional que os regulamentos indepen-
dentes «indiquem expressamente» as suas leis habilitantes («leis que 
definem a competência subjectiva e objectiva para a sua emissão»).

Se tal não acontecer, isto é, se houver violação do dever de citação 
da lei habilitante, o regulamento padecerá de inconstitucionalidade 
formal.

Como se pode ler no acórdão recorrido, citando o aresto do Tribunal 
Constitucional n.º 639/95, o RTRIU foi aprovado com base na Proposta 
n.º 138/91, da Câmara Municipal de Lisboa, que foi elaborada, como 
a própria expressamente invocava, “ao abrigo do determinado no ar-
tigo 11.º, alínea a), da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro (Finanças Locais), 
artigo 39.º, n.º 2, alínea l) do Decreto -Lei n.º 100/84, de 29 de Março 
e expressamente artigo 43.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 400/84, de 31 
de Janeiro”.

Do mesmo modo foi fixado que “da acta n.º 45 da sessão ordinária 
da Assembleia Municipal de Lisboa, iniciada no dia 20 de Junho e 
continuada em 11 de Julho de 1991, consta o ‘ponto onze’, exactamente 
sobre a dita Proposta, enviada ‘ao abrigo da alínea l) do número 2 do 
artigo 39.º do Decreto -Lei 100/84, de 29 de Março’, aí se dando conta 
da apresentação da proposta (…) e da discussão que ela originou, (…) 
terminando com a votação (…)”.

Pelo que face ao conteúdo da alínea l) do número 2 do artigo 39.º 
do predito Decreto -Lei (“Compete ainda à assembleia municipal, sob 
proposta ou pedido de autorização da câmara estabelecer, nos termos da 
lei, taxas municipais e fixar o respectivo quantitativo”) e do artigo 11.º, 
alínea a) da Lei n.º 1/87 (“Os municípios podem cobrar taxas por re-
alização de infra -estruturas urbanísticas”), o tribunal a quo, também 
citando o predito aresto do Tribunal Constitucional, entendeu que “tais 
elementos probatórios apontam claramente no sentido de que (…) as 
normas regulamentares aprovadas pela Assembleia Municipal de Lisboa 
assentaram numa proposta camarária (…) e nela vem citada e identifi-
cada a lei habilitante” – o artigo 11.º, alínea a), da Lei n.º 1/87, de 6 de 
Janeiro (Lei das Finanças Locais).

Contudo, o edital n.º 269/91, de 20 de Dezembro, que deu publicidade 
à aprovação da predita proposta, ao fazer a sua transcrição, omitiu a 
citação e a identificação da lei habilitante – cfr. alínea q) do probatório 
– tendo sido, mais tarde, corrigido – cfr. alínea i).

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, o ar-
tigo 115.º, n.º 7, da CRP, não impõe que “a indicação da lei defini-
dora da competência conste de um qualquer trecho determinado do 
regulamento”, limitando -se “à exigência de a menção ser expressa, 
recusando, deste modo, a legitimidade de citações “tácitas” da base 
legal autorizante” – cfr. acórdão do Tribunal Constitucional n.º 357/99, 
de 15 de Junho.
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Pois esta menção tem como função não apenas “disciplinar o uso do 
poder regulamentar” mas também “garantir a segurança e transparência 
jurídicas, sobretudo relevantes à luz da principiologia do Estado de di-
reito democrático” – cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição 
da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., anotação ao artigo 115.º.

Na jurisprudência inicial do Tribunal Constitucional entendia -se que 
todos os regulamentos “estão umbilicalmente ligados a uma lei (…) 
que, por força do disposto no n.º 7 do artigo 115.º da Constituição, tem 
de ser obrigatoriamente citada no próprio regulamento” – cfr. acórdãos 
n.os 76/88, publicado no Boletim do Ministério da Justiça 376, p. 179, 
268/88, BMJ 381, p. 241, 254/90, BMJ 399, p. 129 e 160/93, BMJ 424, 
p. 170.

No caso, a proposta aprovada, que não o regulamento, fazia referência 
expressa à alínea a) do artigo 11.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, a 
lei habilitante.

Situação que o Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 639/95, con-
siderou suficiente, após a rectificação do edital (o que, no caso dos 
autos, não acontece), para satisfazer a exigência constante do n.º 7 do 
artigo 115.º da CRP.

Mais recentemente, o Tribunal Constitucional adoptou uma juris-
prudência ainda menos exigente, ao decidir que a menção da lei habi-
litante não teria, sequer, que constar da proposta aprovada. No acórdão 
n.º 1140/96, de 6 de Novembro, este tribunal concluiu que a ratio do 
preceito em análise é “que os destinatários das normas regulamentares 
saibam em que norma legal se funda o poder com base nas quais elas 
são editadas, já que isso constitui garantia de segurança e de transpa-
rência”, concluindo que “para que aquele desiderato seja atingido, basta 
que a indicação da lei habilitante se faça no acto que dá publicidade 
ao regulamento”.

Assim, para se dar cumprimento ao disposto no artigo 115.º, n.º 7, da 
Constituição, a menção da lei habilitante tem de constar «expressamente» 
do edital (ou do boletim da autarquia, quando exista).

Ou seja: não basta que se possa “identificar com elevado grau de 
probabilidade as normas (…) que habilitaram o órgão autárquico a 
aprovar este regulamento” – cfr. acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 160/93, de 9 de Fevereiro  -, sendo que a Constituição não impõe um 
local determinado onde se tenha que efectuar essa menção.

Ponto é que o local onde se indique a menção seja adequado a “ga-
rantir a segurança e transparência jurídicas, sobretudo relevantes à luz 
da principiologia do Estado de direito democrático”.

O que nem a proposta aprovada nem a acta da reunião em que a 
deliberação foi tomada garantem.

Com efeito, no acórdão n.º 524/95, de 28 de Setembro, o Tribunal 
Constitucional julgou não ser suficiente “que conste apenas da acta da 
assembleia municipal que aprovou o regulamento a norma que atribui a 
esse órgão colegial competência para aprovar posturas e regulamentos, 
sendo o regulamento [publicado] totalmente omisso a este respeito”.

Resulta claro que, para a jurisprudência do Tribunal Constitucio-
nal, apenas o edital (ou o boletim da autarquia, caso exista) onde seja 
publicado o regulamento, é meio idóneo para cumprir a exigência do 
artigo 115.º, n.º 7, da CRP.

No caso dos autos, o acto de liquidação em crise foi praticado ao 
abrigo do Regulamento da Taxa pela Realização de Infra -estruturas 

Urbanísticas (RTRIU), na redacção dada pelo Edital n° 269/91, de 20 
de Dezembro de 1991.

Redacção que não mencionava a lei habilitante  - o artigo 11.º, alí-
nea a), da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro (Lei das Finanças Locais).

Pelo que, face ao exposto, não tendo havido publicidade da menção da 
lei habilitante, foi violado o dever de citação da lei habilitante, previsto 
no artigo 115.º, n.º 7, da Constituição, padecendo o regulamento de vício 
de inconstitucionalidade formal que afecta o acto de liquidação.

Na apreciação da legalidade da liquidação é irrelevante que, antes da 
sua notificação, a ilegitimidade constitucional tenha sido suprida através 
da publicação da lei de habilitação no edital n.º 22/94, de 14 de Fevereiro, 
já que, por um lado, o acto de liquidação está sujeito ao princípio da 
legalidade tributária – artigo 8.º, n.º 2, alínea a), da LGT  - e, por outro, 
a legalidade da notificação não sana os vícios do acto notificado.

Assim, apesar de validamente notificado, o acto de liquidação é 
inválido por ter sido praticado ao abrigo de normas regulamentares 
inconstitucionais já que, como bem acentua o Ministério Público, tese 
contrária “coonestaria um inaceitável entendimento, segundo o qual uma 
notificação válida (por obediência aos requisitos legais específicos da 
sua elaboração) convalidaria um acto notificado inválido”.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar 
provimento ao recurso, confirmando -se a decisão recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Efeito útil. Efeito suspensivo. Oposição 
à execução fiscal. Indeferimento liminar.

Sumário:

 I — Não afecta o efeito útil do recurso jurisdicional, de modo 
a ser -lhe atribuído efeito suspensivo, em derrogação 
da regra geral, o prejuízo que sofre o executado no seu 
bom nome comercial e no crédito na praça, pois sendo 
estes inconvenientes que sofre todo aquele que é sujeito 
passivo de uma execução, não põem em crise a utilidade 
do recurso.

 II — Alegando o oponente, na petição de oposição à execução 
fiscal, factos integradores da inexigibilidade da dívida 
exequenda, enferma de erro na apreciação do direito o 
despacho que liminarmente rejeitou essa petição, afir-
mando que nada do alegado podia servir de fundamento 
à oposição.
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Processo n.º 474/06 -30.
Recorrente: Paulo Renato Leandro Enes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. PAULO RENATO LEANDRO ENES, residente em Cacela 

Velha, Vila Nova de Cacela, recorre do despacho de 4 de Janeiro de 
2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que 
indeferiu liminarmente a oposição à execução fiscal instaurada para 
cobrança de dívida de taxas relativas aos anos de 2001 a 2003 liquida-
das pelos Institutos de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente e de 
Desenvolvimento Rural e Hidráulica.

Formula as seguintes conclusões:

«1
A penhora e subsequente venda dos bens penhorados a que se proce-

derá, nos termos do art. 215°, n.° 1 do C.P.P.T., prejudica seriamente os 
interesses profissionais e pessoais do executado (bom nome na banca 
e perante os seus clientes e fornecedores), atenta a sua profissão, não 
sendo razoável o seu sacrifício por confronto com a exígua vantagem, 
devendo, por isso, ser atribuído ao presente recurso um efeito suspensivo 
em conformidade com o disposto no art. 286°, n.° 2, in fine do C.P.P.T., 
norma que se mostra violada na decisão sob recurso, como também 
violado foi o comando que se contém no art. 740º, n.° 1 do C. P. Civil, 
ex vi do art. 281.º do C.P.P.T.

2
A decisão sob recurso não se pronunciou sobre a invocada questão 

da nulidade da notificação da liquidação por falta de fundamentação, 
pela inexistência da audição prévia e pela inobservância das garantias 
da defesa.

3
Por serem alegadas várias violações de direitos fundamentais – 

art. 268°, n.° 1, 3 e 4 da Constituição da República Portuguesa, o juiz a 
quo devia, antes de mais, ter apreciado e respondido à nulidade invocada 
por se tratar de uma questão de conhecimento oficioso  - art. 133°, al d) 
e 134°, n.° 2, 2ª parte do C.P.A.

4
Mostra -se violada a 1º parte do n.° 2 do art. 660° do C. P. Civil, o qual 

impunha a apreciação e decisão sobre todas aquelas questões, porque 
pertinentes e correctamente submetidas à apreciação do Tribunal.

5
Mas também a 2ª parte do n.° 2 do art. 660° do C. P. Civil, o qual 

previa a análise e apreciação prévia dessa questão, o que, in casu, não 
aconteceu.

6
Ao não se ter debruçado e pronunciado sobre qualquer destas questões, 

a decisão recorrida cometeu a nulidade cominada na 1ª parte da al. d) 
do nº 1 do art. 668° do C. P. Civil.

7
Mais, ao refutar a argumentação do oponente sem aduzir qualquer 

tipo de fundamentação factual e legal, a decisão recorrida violou o 
disposto nos art. 158° e 659°, n.° 2 do C. P. Civil., tendo cometido a 
nulidade cominada na al. b) do n.° 1 do art. 668° do C. P. Civil, e a 
inconstitucionalidade do disposto no n.° 1 do art. 205° da Constituição 
da República Portuguesa.

8
Mostram -se violados aqueles normativos, sendo que a sua correcta 

aplicação e o cumprimento dos comandos que nelas se contêm, desde 
logo na Lei Fundamental, impunham uma especificação dos fundamen-
tos de facto e de direito que justificassem, de forma, ainda que sucinta, 
compreensível, a decisão.

Termos em que
a) Deve este Supremo Tribunal, na procedência das primeiras conclu-

sões e nos termos do n.° 2 in fine do art. 286° do C.P.P.T. e do art. 740°, 
n.° 1 do C. P. Civil ex vi do art. 281° do C.P.P.T., atribuir um efeito 
suspensivo ao recurso interposto;

b) Deve revogar -se a decisão da primeira instância por ser nula ao 
abrigo da al. b) mas também do disposto na al. d) do art. 668° do C. P. 
Civil, mandando -se baixar o processo a fim de se fazer a reforma da 
decisão (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz sustentou a sua decisão.
1.4. Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de parecer 

que o recurso merece provimento, por a sentença enfermar de nulidade 
por omissão de pronúncia, já que se não debruçou sobre a questão da 
ilegalidade do acto de notificação da liquidação, colocada na petição 
inicial, e que pode servir de fundamento à oposição à execução.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é deste teor:
«1. O fundamento invocado pelo Oponente é a ilegalidade da liquida-

ção das taxas de conservação e exploração por falta de fundamentação 
e não ter beneficiado da obra de aproveitamento hidrográfico.

2. O art.° 204.° do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
dispõe o seguinte:

[segue -se a transcrição do texto legal]
Os fundamentos de facto invocados pelo Oponente não se integram 

naquele normativo. O que o Oponente poderia ter feito era tê -los usado 
para impugnar judicialmente a decisão de liquidar tais taxas, em con-
formidade com o disposto na alínea c) do art.° 99.° do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário. Sendo que já não estará em tempo, 
como se vê das datas das respectivas notificações, pelo que, se é certo 
que, em princípio, pode o juiz mandar convolar o processo para a forma 
adequada, em conformidade com o disposto no n.° 4 do art.° 98.° do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, aqui tal não poderá 
já ser feito.

Ora, diz -nos o art.° 234.° -A, n.° 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 pe-
tição, quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, 
de forma evidente, excepções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva 
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conhecer oficiosamente, aplicando -se o disposto no artigo 476. °.” É o 
caso do erro insuprível na forma de processo escolhida pela parte.

Deste modo, indefiro liminarmente a oposição [alínea b), do n.° 1 do 
art.° 209.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário]».

3.1. Importa começar por fixar o efeito ao recurso, uma vez que o me-
ramente devolutivo atribuído pelo Mmº. Juiz é discutido pelo recorrente, 
alegando que «a penhora e subsequente venda dos bens penhorados a 
que se procederá, nos termos do art. 215°, n.° 1 do C.P.P.T., prejudica 
seriamente os interesses profissionais e pessoais do executado (bom 
nome na banca e perante os seus clientes e fornecedores), atenta a sua 
profissão, não sendo razoável o seu sacrifício por confronto com a exí-
gua vantagem, devendo, por isso, ser atribuído ao presente recurso um 
efeito suspensivo em conformidade com o disposto no art. 286°, n.° 2, 
in fine do C.P.P.T., norma que se mostra violada na decisão sob recurso, 
como também violado foi o comando que se contém no art. 740º, n.° 1 
do C. P. Civil, ex vi do art. 281.º do C.P.P.T.».

Debalde o recorrente procura apoio para a sua pretensão na norma 
do nº 2 do artigo 286º do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário (CPPT).

De acordo com ela, a regra é a do efeito devolutivo, e só há ex-
cepção em dois casos: quando «for prestada garantia nos termos do 
presente Código» e quando «o efeito devolutivo afectar o efeito útil 
dos recursos».

Esta afectação de que nos fala o apontado nº 2 não equivale a um 
prejuízo, ainda que «sério», dos «interesses pessoais e profissionais» 
do recorrente. Tais alegados prejuízos não são senão as consequências 
que naturalmente sofre quem quer que se veja na posição de sujeito 
passivo de uma execução.

Do que aqui se trata é, antes, do resultado que a atribuição do efeito 
meramente devolutivo tem sobre o próprio recurso jurisdicional, 
tornando -o processualmente improfícuo, isto é, obstando a que ele 
produza o efeito reparador procurado, e fazendo com que a solução final 
seja indiferente aos interesses que no processo defende o recorrente. É 
para obstar à inutilidade da decisão do recurso que a lei admite que, 
excepcionalmente, se lhe fixe efeito suspensivo

Improcede, pelo exposto, a argumentação a este propósito apresen-
tada pelo recorrente, mantendo -se o efeito meramente devolutivo que 
ao recurso foi atribuído.

3.2. Mais eficientes do que os fundamentos invocados para pedir 
a alteração do efeito atribuído ao recurso são os alinhados pelo re-
corrente para obter a alteração do despacho de indeferimento liminar 
impugnado.

Não que proceda a nulidade apontada na conclusão 7, desde logo 
porque ela só existe quando de todo faltam os fundamentos à decisão 
judicial, conforme disposto no artigo 125º do CPPT, em consonância 
com o artigo 668º do Código de Processo Civil.

Diz o agora recorrente que levantou, na sua petição inicial, a questão 
da ilegalidade das notificações que lhe foram feitas dos actos de liqui-
dação subjacentes à dívida exequenda.

E é verdade que alegou, naquela peça inicial, ter recebido «cartas com 
as respectivas facturas», mas que essas «comunicações e documentos 
anexos nunca referem a causa e a fundamentação legal do tributo, 
falando apenas de uma “taxa de exploração e conservação” e de um 
suposto “consumo de água”, preferindo usar códigos, números e outros 

termos técnicos próprios aos serviços, mas completamente ininteligíveis 
para qualquer cidadão/contribuinte comum». Razão «que fez com que 
o executado apenas tomasse conhecimento do objecto e do pseudo 
fundamento legal desta dívida aquando da citação do presente – e já 
existente – processo de execução fiscal»

Ora, ao isto alegar, está o recorrente a dizer que os actos de liquidação 
não lhe foram devidamente notificados; o que, a ser verdadeiro, tem com 
consequência que não se tenha iniciado o prazo para o pagamento volun-
tário das dívidas, não podendo proceder -se á sua cobrança coerciva.

Deste modo, o recorrente não introduz discussão sobre a legalidade 
da liquidação, mas põe em causa a exigibilidade das quantias liquidadas 
e trazidas à execução.

Em súmula, e usando as palavras do Exmº. Procurador -Geral Adjunto, 
«embora de forma pouco inteligível o recorrente suscitou na petição 
não apenas a questão da legalidade do acto de liquidação mas também 
a questão da legalidade do acto de notificação da liquidação, imputando-
-lhe falta de fundamentação (…)», questão o despacho recorrido ignorou, 
«subsumindo -a, indevidamente, à questão da legalidade da liquidação».

Não estamos perante uma nulidade da sentença por omissão de pro-
núncia, uma vez que no despacho impugnado se abarcaram todos os 
fundamentos incluídos na petição do ora recorrente, de todos eles se 
dizendo que não constituíam fundamentos susceptíveis de suportar 
a oposição à execução. Como assim, o Mmº. juiz não deixou de se 
pronunciar sobre eles. O que fez foi um errado julgamento em sede 
de matéria de direito, ao julgar que a questão atinente à ilegalidade do 
acto de notificação da liquidação era insusceptível de servir de esteio à 
oposição à execução fiscal, quando ela se integra na previsão da alínea i) 
do nº 1 do artigo 204º do CPPT.

Procede, pois, este fundamento do 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 despacho impugnado, 
para ser substituído por outro que não seja de indeferimento liminar 
com os mesmos fundamentos do agora revogado.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — pimenta do Vale.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Direito de audiência prévia. Execução fiscal. Reversão.

Sumário:

Não pode ser dispensada a audiência prévia do interessado 
antes de contra ele fazer reverter uma execução fiscal, com 
o pretexto de que, em casos anteriores, ele não exerceu o 
respectivo direito, apesar de convidado a fazê -lo.



1538 1539

Processo n.º 487/06 -30.
Recorrente: José Manuel da Costa Cruz.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. JOSÉ MANUEL DA COSTA CRUZ, residente em Resgatados, 

Arazede, Montemor -o -Velho, recorre da sentença de 5 de Fevereiro de 
2006 da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 
que julgou parcialmente improcedente a oposição a execução fiscal 
que contra si revertera.

Formula as seguintes conclusões:

«1)
A douta sentença errou no julgamento da questão da preterição do 

dever de audiência prévia do ora recorrente.

2)
O direito de audição prévia do contribuinte traduz -se numa garantia 

fundamental que visa possibilitar a participação dos sujeitos passivos 
na formação das decisões ou deliberações tributárias que lhes digam 
respeito, compossibilitando a defesa dos seus interesses perante o fisco 
— Cf. Pedro Manchete, A Audição Prévia do Contribuinte, in Problemas 
Fundamentais do Direito Tributário, pp. 301 e ss.

3)
Não pode em caso algum presumir -se que o contribuinte não fará 

exercício do direito de audição. Tal presunção — jure et de jure, de 
resto – atenta aberta e frontalmente contra o escopo tutelar que recorta 
a previsão do instituto da audição prévia, coarctando -se -lhe esse direito, 
pelo facto dele não ter sido exercitado em casos paralelos, exógenos ao 
procedimento agora sub judicio.

4)
O Tribunal interpretou ao contrário o sentido normativo intencional 

decorrente da previsão legal, olvidando que se está em causa perante um 
direito fundamental e que, além disso, como afirma, como meridiana 
clareza, o Professor Doutor João Loureiro, “há exigências constitucio-
nais que resultam de outras dimensões que não a protecção jurídica e a 
relevância constitucional do procedimento e que não procedem apenas 
dos direitos fundamentais, mas também de um conjunto de princípios 
jurídicos como o princípio do Estado de Direito, o principio democrático 
e da ideia de dignidade humana”.

5)
Estando, in casu, o exercício do direito — decorrente, como se disse, 

do artigo 267.º, n.º 5, da CRP — expressa e taxativamente previsto é 
ilegítimo face à lei — e face à Lei Fundamental — precludir, com fun-
damento em suposições extraídas de outros procedimentos, a garantia 
que, mesmo em caso de culpa, se reconhece aos responsáveis tributários 
subsidiários, admitindo -se que estes respondam por uma dívida que não 
é sua sem se lhes dar a palavra para defesa dos seus interesses.

6)
Nestes termos e com tais fundamentos, a prevalecer a interpretação 

dada ao artigo 23.º, n.° 4, da LGT no sentido de não reconhecer o direito 
de audição prévia do contribuinte revertido (com base em suposições 
inferidas de procedimentos exteriores e estranhos ao procedimento 
agora em crise) estará o Tribunal a fazer aplicação de urna norma ma-
nifestamente inconstitucional por violação do disposto nos artigos 2.º, 
103.°, n.°s 2 e 3 e 267.°/5 da CRP, impedindo que o contribuinte seja 
chamado a pronunciar -se sobre uma decisão que lhe é manifestamente 
desfavorável, não cabendo à AF e ao tribunal decidir em prognose sobre 
a vontade do sujeito exercer ou não o direito que por lei  - e também por 
Lei Fundamental — lhe é reconhecido.

7)
Errou também a douta sentença recorrida quando concluiu que, no 

despacho de reversão se faz referência à culpa do ora recorrente pela 
culpa na insuficiência do património.

8)
Cabe à A. Fiscal o ónus da prova de que se verificam os factos que 

integram o fundamento previsto na lei para que possa chamar à exe-
cução os responsáveis subsidiários pela dívida exequenda, revertendo 
a execução contra eles, cabe -lhe o ónus de provar que se verificam os 
pressupostos legais dos quais depende essa reversão.

9)
Razão por que se incorreu em erro de julgamento na sentença ao 

atribuir -se ao oponente o ónus de demonstrar que o valor do património 
era insuficiente para pagamento da dívida exequenda.

Termos em que se requer a V.ªs Ex.ªs que, na procedência do recurso 
se dignem revogar a douta sentença recorrida, por douto acórdão que 
julgando a oposição procedente, determine a extinção da execução fiscal 
revertida, com todas as legais consequências».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que, tendo sido preterido o direito de audição do recorrente, 
a sentença deve ser revogada, ficando prejudicada a questão relativa 
ao ónus da prova sobre a (in)suficiência do património do originário 
executado

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O julgamento sobre a factualidade feito pela decisão recorrida é 

o seguinte:
«Matéria de Facto Provada:

a)
foi instaurada execução fiscal nº 01/405.0 e 01/208.2 e apensos por 

dividas de coimas aplicadas em Junho de 2001 e dívidas de coimas 
de Maio de 2001 e CRSS de Maio a Agosto de 2000, no montante de 
esc. 1.116.000$00 e 640.265$00, respectivamente contra a “Cruz & 
Almeida”, L.da;
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b)
por auto de diligências verificou -se não ter a executada bens suficien-

tes e os bens existentes constantes da contabilidade estarem obsoletos, 
avariados e não estão em funcionamento dado o seu degradado estado 
de conservação, as viaturas não circulam e encontram -se em estado de 
ir para a sucata, sendo o valor provável dos bens de 100.000$00;

c)
proferiu -se despacho a reversão sem prévia audição do revertido no 

processo de execução 01/405.0 devido ao facto de “a iguais períodos 
os executados não usaram o direito de audição”, pelo que se entendeu 
desnecessária tal diligência;

d)
o executado veio a ser citado em 12/11/01 e no processo 01/1208.2 

em 26/11/01;
e)

à data da constituição e cobrança do imposto o oponente era gerente 
nomeado, exercendo os actos de gerência inerentes ao cargo;

f)
a firma está inactiva desde 2001, tendo o contabilista encerrado o 

ano de 2000;
g)

contabilisticamente existe um viatura, mobiliário e uma betoneira;

h)
a empresa sempre geriu com prejuízos e não obstante os avisos do 

técnico de contabilidade o oponente insistiu sempre em continuar com 
a actividade da empresa;

i)
a firma desenvolveu a sua actividade com dividas a fornecedores e 

não pagamentos por parte dos clientes;

j)
o oponente é uma pessoa séria e trabalhadora, da aldeia, com nível 

cultural rudimentar, fazendo orçamentas sem incluir o IVA e afinal as 
pessoas recusavam -se pagar para além do que estava orçamentado;

l)
a empresa tem um crédito de 30,000 € de um cliente que também não 

tem meios para o pagar.
FACTOS NÃO PROVADOS.
Não foi por culpa sua que o património da sociedade se tomou insu-

ficiente para solver as dívidas fiscais.
A forte concorrência fez com que a executada tivesse uma queda 

instantânea nos seus negócios; o oponente fez o possível para que a 
sociedade mantivesse a sua situação regularizada perante o fisco e outros 
credores, o que foi conseguido com muito esforço pessoal; nunca lhe 

foram atribuídas quaisquer quantias a titulo de gratificações e demais 
asserções dos arts. 10°, 14°, 20° e 21°».

3.1. Opondo -se a execução fiscal que contra si revertera, o agora 
recorrente invocou, além de outros fundamentos, existirem ainda no 
património da inicial executada bens penhoráveis, e não lhe ter sido 
dada a possibilidade de se pronunciar antes da reversão.

A sentença decidiu que ocorria «insuficiência do património da, exe-
cutada», o que basta para justificar a reversão; e que a Administração não 
ouviu previamente o revertido porque «em iguais períodos os revertidos 
nada disseram quanto a ela» – «se em situação semelhante o revertido 
nada disse seria de supor que teria o mesmo comportamento no caso 
dos autos, evitando -se a prática de actos inúteis não se procedeu à sua 
audição prévia, não se vislumbrando que as garantias do contribuinte 
na sua defesa, no caso concreto, tenham saído prejudicadas».

3.2. Mas, ao contrário do decidido, e tal como se lê no parecer do 
Exmº. Procurador -Geral Adjunto, «não pode dar -se por seguro que o 
exercício do direito de audiência não teria tido qualquer relevância no 
despacho de reversão, como também nada nos autoriza a concluir que 
o contribuinte não faria exercício de tal direito».

Na verdade, como alega o recorrente, não cabe «à AF e ao tribunal 
decidir em prognose sobre a vontade do sujeito exercer ou não o direito 
que (…) lhe é conferido».

O facto de, em anteriores ocasiões, por muito semelhantes que fossem, 
o mesmo contribuinte, convidado a fazer -se ouvir, nada ter dito, não 
autoriza a concluir que tal comportamento silente se repetirá em todos os 
casos futuros, pois se, antes, não entendeu intervir no procedimento – ou 
seja, não exercer um direito que lhe é atribuído – isso deve -se a razões 
que não são conhecidas e se ignora se ainda desta vez se verificam.

De todo o modo, o contribuinte não tem, antes da reversão, a obrigação 
de participar no procedimento – tem é o direito a fazê -lo e, em consequên-
cia disso, a Administração não pode dispensar -se, a título nenhum, salvo 
aqueles que a lei admite, de lhe proporcionar o exercício desse direito.

Por muito que confiasse em que o contribuinte nada diria, a Admi-
nistração, ao convidá -lo a participar, não estaria a praticar um acto 
inútil, mas a cumprir uma formalidade legal que, no caso, a lei não 
dispensava.

Ocorreu, pelo exposto, a invocada ofensa da disposição do artigo 23º 
nº 4 da Lei Geral Tributária, sendo procedentes as conclusões 1 a 6 das 
alegações de recurso.

3.3. O que acaba de dizer -se, implicando a repetição do acto de-
terminativo da reversão, com possibilidade de o agora recorrente se 
pronunciar sobre a verificação dos respectivos pressupostos, prejudica 
a apreciação do outro fundamento do recurso – a prévia excussão dos 
bens da devedora principal, que o recorrente defende ser requisito da 
reversão e não estar, no caso, concluída.

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, 
julgando procedente a oposição, e anulando o despacho de reversão 
contra o ora recorrente.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Procedimento tributário. Direito de 
audição. Formalidade essencial: degradação. Código de 
Procedimento Administrativo: aplicação subsidiária.

Sumário:

 I — O Código de Processo Tributário consagra o direito 
de audição como uma das garantias dos contribuintes 
[alínea c) do artigo 19.º].

 II — O direito de audição, quando não previsto em formas es-
peciais do procedimento tributário, deve ser assegurado 
pela aplicação das normas do Código de Procedimento 
Administrativo, designadamente do seu artigo 100.º

 III — Com efeito, o Código do Procedimento Administrativo 
é de aplicação subsidiária ao procedimento tributário, 
mormente no tocante a normas concretizadoras de pre-
ceitos constitucionais.

 IV — O facto de o contribuinte gozar da faculdade de dedu-
zir impugnação judicial e administrativa não afasta a 
relevância do vício de violação do direito de audiência.

 V — A irregularidade de não assegurar o exercício do direito 
de audiência só se degrada em preterição de formalidade 
não essencial pela demonstração da impossibilidade de 
influência dessa irregularidade sobre o acto final do 
procedimento.

Processo n.º 497/06 -03.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: RILIX — Indústria de Calçado, 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 de Braga, de 6 -7 -2004, que julgou procedente 
a impugnação judicial contra as liquidações de IRC e IVA de 1992, de-
duzida por “Rilix -Indústria de Calçado, Ldª”, «declarando -se o direito, 
da impugnante, a juros indemnizatórios, caso venha a demonstrar o 
pagamento de alguma parcela dos valores das liquidações» – cf. fls. 144 
e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 158 a 165.

A. A douta sentença julgou a presente impugnação procedente por 
violação do Art° 100º do CPA, reconhecendo à impugnante o direito 
a juros indemnizatórios, com o que a Fazenda Pública não se pode 
conformar.

B. No âmbito do CPT e antes da entrada em vigor da LGT, o princípio 
da audiência prévia dos interessados, previsto no Art.° 100º e seguintes 
do CPA, não se aplicava no procedimento administrativo tributário.

C. Ainda que se aplicasse o Art.° 100º CPA, no que não se concede, 
ressalvado o respeito por melhor opinião, a sua violação reconduzir -se -ia 
a um vício de forma, por preterição de uma formalidade essencial e esta 

degradar -se -ia em formalidade não essencial, por ter sido apresentada 
impugnação e por não terem sido dados como provados elementos 
novos relevantes.

D. Pelo que, a preterição não teria implicações quanto à validade 
do acto final, por não se verificar qualquer lesão efectiva e real dos 
interesses ou valores protegidos pelo preceito violado já que, mesmo a 
admitir a aplicabilidade do regime do Art.° 100º do CPA, não obstante 
tal preterição, veio a atingir -se o resultado que com ele se pretendia 
alcançar e que é a defesa contra o acto tributário.

E. O reconhecimento do direito ao pagamento de juros indemnizató-
rios depende da prova do pagamento da prestação tributária.

F. Não sendo dado como provado o pagamento, não pode ser reco-
nhecido o direito a tais juros, nem se pode fazer depender a execução 
de sentença de condição, quando esta constitui o próprio pressuposto 
do direito.

G. A douta sentença recorrida viola o disposto nos Art.°s 100° do 
CPA e 24° do CPT.

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

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

– cf. fls. 199 e verso.
1 Conforme reiterada jurisprudência do T.C.A., o preceituado no 

artº 100º do Cod. Proc. Administrativo não era subsidiariamente apli-
cável ao procedimento tributário, porquanto o C.P.T. consagrava nor-
mas específicas com vista a garantir ao contribuinte a plena defesa 
dos seus direitos – cfr., neste sentido, Ac. do TCAN de 14/07/2005, 
rec. 00132/00.

2 Procedem as conclusões das doutas alegações do Recorrente, de-
vendo o recurso ser julgado procedente, ordenando -se a remessa dos 
autos ao Tribunal de 1ª Instância para efeitos de produção de prova 
requerida na petição inicial e posterior decisão das questões de fundo 
suscitadas.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
As questões que se colocam no presente recurso são as de saber:
a) se no caso é exigível, ou não, a notificação para o exercício do 

direito de audiência, nos termos do artigo 100.º do Código de Procedi-
mento Administrativo;

b) e, na hipótese de resposta afirmativa à anterior, se é caso de re-
conhecer, ou não, à impugnante o direito a juros indemnizatórios, nos 
termos do artigo 24.º do Código de Processo Tributário.

2.1 Em matéria de facto está assente textualmente o seguinte – cf. a 
sentença recorrida, de fls. 144 a 157.

1. A contabilidade da impugnante foi sujeita a inspecção, pela admi-
nistração fiscal (AF), que, relativamente ao exercício de 1992, em sede 
de IRC, não aceitou, como custos, os valores constantes das facturas 
referidas no quadro do art° 5º da petição inicial, de AGP  - Sociedade 
Comercial e Industrial, Ldª, e, em matéria de IVA, não aceitou as dedu-
ções, efectuadas pela impugnante, do imposto liquidado nessas facturas 
 - factos provados documentalmente e, aliás, não controvertidos;

2. Finda a inspecção e antes das liquidações, de 1997, a AF não 
notificou a impugnante nos termos do art° 100° do CPA, para esta se 
pronunciar  - facto não controvertido.
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2.2 A Fazenda Pública recorrente conclui, como se viu, que no âm-
bito do Código de Processo Tributário, e antes da entrada em vigor da 
Lei Geral Tributária, o princípio da audiência prévia dos interessados, 
previsto no artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, 
não se aplicava no procedimento administrativo tributário.

A tal questão, mas em sentido contrário ao pretendido, bem como 
ao de certa corrente de entendimento do Tribunal Central Administra-
tivo, respondeu já a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo, designadamente através dos seus acórdãos de 
2 -11 -2005, e de 30 -11 -2005, proferidos respectivamente nos recursos 
n.º 518/05 e n.º 622/05; e, sobremodo, respondeu a tal questão o acór-
dão de 11 -1 -2006, proferido no recurso n.º 584/05, da mesma Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, do qual se destaca a passagem 
seguinte.

A questão de saber se, antes da entrada em vigor da L.G.T., que 
ocorreu em 1 -1 -1999 (art. 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de De-
zembro), era necessário assegurar aos contribuintes o exercício do direito 
de audição, antes de serem proferidas decisões que afectassem a sua 
esfera jurídica, já foi abordada várias vezes por este Supremo Tribunal 
Administrativo, sendo -lhe dada resposta afirmativa em vários arestos 
(Designadamente, já antes do acórdão citado na sentença recorrida, 
nos acórdãos de 25 -1 -2000, proferido no recurso n.º 21244, publicado 
no Apêndice ao Diário da República de 21 -11 -2002, página 217, de 
29 -11 -2000, proferido no recurso n.º 25214, publicado no Apêndice 
ao Diário da República de 31 -1 -2003, página 4383, e de 10 -4 -2002, 
proferido no recurso n.º 26248, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 8 -3 -2004, página 967.), pelo que, não sendo invocados 
argumentos que justifiquem que haja uma alteração jurisprudencial, é 
de decidir na mesma linha.

Quando a impugnante foi notificada as liquidações adicionais, em 
1998, estavam em vigor o Código de Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, e o Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 
de Novembro.

A Constituição da República Portuguesa, no n.º 4 do art. 267.º (na re-
dacção de 1989, vigente à data da aprovação do C.P.T., a que corresponde 
o n.º 5 do mesmo artigo nas redacções de 1997 e posteriores) exige 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.

O art. 100.º do C.P.A. é uma concretização desse direito de partici-
pação, estabelecendo que «concluída a instrução, e salvo o disposto 
no artigo 103.º, os interessados têm o direito de ser ouvidos no proce-
dimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, 
nomeadamente, sobre o sentido provável desta».

No entanto, a C.R.P. não exige que o direito de participação que 
assegura seja concretizado precisamente através de uma comunicação 
prévia do sentido provável da decisão final, sendo a fórmula constitucio-
nal compatível com outras formas de participação dos particulares nos 
procedimentos administrativos, desde que possibilitem a estes influenciar 
o sentido da decisão final.

O C.P.T. enunciou, na alínea c) do art. 19.º, o direito de audição como 
uma das garantias dos contribuintes, ao lado dos direitos de reclamação, 
impugnação e oposição.

Na concretização destes direitos, efectuada no art. 23.º, faz -se refe-
rência ao direito de audição apenas relativamente ao processo contra-
-ordenacional – alínea e) – concretizando -se a forma do exercício desse 
direito através de uma notificação para exercício do direito de defesa 
(arts. 199.º e 200.º do C.P.T.).

No entanto, esta referência expressa ao direito de audição para estes pro-
cessos e não também para os procedimentos de liquidação dos tributos não 
significa que o C.P.T. e as leis tributárias não assegurassem, através de outras 
vias, o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões.

Na verdade, nos casos em que o processo de liquidação se inicia 
com base nas declarações dos contribuintes, o que é regra (art. 76.º, 
n.ºs 1 e 2, do C.P.T.), essa participação é assegurada imediatamente, 
não havendo necessidade de qualquer outra intervenção daqueles no 
procedimento, se a liquidação se vier a efectuar com base nos dados 
que constam dessas declarações.

Por outro lado, nos casos em que a administração tributária faz altera-
ções ao teor das declarações, são, na maior parte dos casos, asseguradas 
formas de participação dos cidadãos no procedimento tributário, através 
da notificação das correcções efectuadas, que conferem aos contribuintes 
a possibilidade de requererem a revisão ou impugnarem administrati-
vamente tais actos, podendo manifestar aí as suas posições, antes de 
ser praticado o acto final do procedimento, que é o que concretiza a 
liquidação do tributo (arts. 84.º do C.P.T., art. 67.º do C.I.R.S. e arts. 53.º, 
54.º e 112.º do C.I.R.C., entre outras normas). (Neste sentido, pode ver-
-se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 29 -11 -2000, 
proferido no recurso n.º 25214.).

Para além disso, o C.P.A., publicado após a entrada em vigor do 
C.P.T., estabelece, no seu art. 2.º, n.º 5, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que as suas normas que concretizam 
preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer actuação da 
Administração Pública, entendimento este que já era defensável à face 
da redacção inicial (Neste sentido, pode ver -se FREITAS DO AMA-
RAL, JOÃO CAUPERS, JOÃO MARTINS CLARO, JOÃO RAPOSO, 
PEDRO SIZA VIEIRA e VASCO PEREIRA DA SILVA, em Código do 
Procedimento Administrativo Anotado, 1.ª edição, página 30.).

Uma dessas normas que concretizam preceitos constitucionais, é 
o art. 100.º do C.P.A., pelo que ele terá passado a ser potencialmente 
aplicável no procedimento tributário.

No entanto, a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, concretizada em vários arestos da Secção do Contencioso 
Administrativo, tem sido no sentido de que as suas normas só são aplicá-
veis quando não há normas procedimentais especiais sobre as matérias 
nele reguladas. (Neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos 
da Secção do Contencioso Administrativo, relativos à prevalência das 
normas que asseguram o direito de audição do arguido em procedimento 
disciplinar sobre o regime previsto no C.P.A.:

– de 28 -9 -95, proferido no recurso n.º 33172, publicado em Apêndice 
ao Diário da República de 27 -1 -98, página 7069;

– de 1 -4 -98, proferido no recurso n.º 41646;
– de 17 -3 -99, proferido no recurso n.º 41560;
– de 5 -4 -2000, proferido no recurso n.º 38210.).
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Assim, conclui -se que, após a entrada em vigor do C.P.A. e até à 
vigência da L.G.T. (que contém normas especiais sobre a matéria no seu 
art. 60.º), a participação dos interessados no procedimento tributário não 
podia deixar de ser assegurada, seja através de formas especiais, seja nos 
termos do C.P.A., sem prejuízo dos casos de dispensa ou inexistência 
deste direito previstos no seu art. 103.º e do próprio condicionalismo 
em que o art. 100.º prevê tal direito de audiência.

Aliás, é no mesmo sentido a doutrinação de Mário Esteves de Oli-
veira, e outros autores, no Código de Procedimento Administrativo, 
Comentado, 2.ª edição, quando, em anotação ao artigo 100.º, dizem 
como segue.

A norma do Código de Procedimento Administrativo respeitante ao 
direito de audiência dos interessados é uma das normas que tem sido 
votadas, pelos comentadores e anotadores do Código, como aplicável 
a todos os procedimentos administrativos, mesmo aos especiais, 
criados ao abrigo dos regimes anteriores. O papel que lhe é atribuído, 
como pilar do Estado de Direito e da concepção político -constitucional 
sobre as relações entre a Administração e particulares, não consente 
outra interpretação.

Votam nesse sentido os AA. do Projecto do Código – e, particular-
mente, Freitas do Amaral (in “O Código de Procedimento Administrativo 
“seminário Gulbenkian, 1992, pág. 26).

Estamos absolutamente de acordo. Salvo, é evidente, quando funcio-
nam os factores do n° -1 do art° -103° (é o caso de urgência da decisão) 
ou quando assim resulte da natureza do próprio procedimento ou da 
sua decisão – como podia e pode ainda hoje defender -se (mesmo da 
vigência do artigo 67.º do Decreto -Lei n.º 55/95, de 29.XII) acontecer, 
por exemplo, nos concursos de adjudicação (em que as propostas são 
consideradas e analisadas por si mesmas, recomendando -se até que não 
haja contactos, senão em circunstâncias excepcionais e iguais entre a 
entidade instrutora ou adjudicante e os diversos concorrentes), em 
procedimentos certificativos, em exames, etc..

A recorrente Fazenda Pública argumenta que ainda que se aplicasse o 
artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, a sua violação 
reconduzir -se -ia a um vício de forma, por preterição de uma formalidade 
essencial e esta degradar -se -ia em formalidade não essencial, por ter 
sido apresentada impugnação e por não terem sido dados como provados 
elementos novos relevantes; pelo que a preterição não teria implicações 
quanto à validade do acto final, por não se verificar qualquer lesão efec-
tiva e real dos interesses ou valores protegidos pelo preceito violado já 
que, não obstante tal preterição, veio a atingir -se o resultado que com 
ele se pretendia alcançar e que é a defesa contra o acto tributário.

A este lance argumentativo contrapõe -se decididamente o focado 
acórdão n.º 584/05 desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo 
do modo que segue.

Na verdade, o direito que é concedido pelo no n.º 5 do art. 267.º da 
C.R.P. e está concretizado nos arts. 100.º e seguintes do C.P.A., é um 
direito de participação na formação da decisão e não um direito de 
impugnar, administrativa ou judicialmente, decisões já elaboradas.

Trata -se, assim, de um direito cumulável com o direito de impugnação 
de actos lesivos, pelo que o facto de este existir não retira operância 
àquele vício procedimental.

Assim, a preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido 
assegurado o exercício do direito de audiência só poderia considerar -se 

não essencial se se demonstrasse que, mesmo sem ela ter sido cumprida, 
a decisão final do procedimento não poderia ser diferente.

2.3 No caso sub judicio, está provado que, relativamente ao exercício 
do ano de 1992, a contabilidade da impugnante, “Rilix -Indústria de Cal-
çado, Ldª”, foi sujeita a Inspecção; e a Administração Fiscal, em sede de 
IRC, não aceitou como custos os valores constantes das facturas referidas 
no quadro do art.° 5.º da petição inicial, de “AGP -Sociedade Comercial 
e Industrial, Ldª”; e, em matéria de IVA, a Administração Fiscal não 
aceitou as deduções, efectuadas pela impugnante, do imposto liquidado 
nessas facturas; e é facto assente também que a Administração Fiscal não 
notificou a impugnante, nos termos do art.° 100.° do CPA, para esta se 
pronunciar, finda a Inspecção e antes das liquidações de 1997 – conforme 
se deixou exarado no probatório inserto supra no ponto 2.1.

E a Fazenda Pública não demonstra que, sem essa notificação nos 
termos do dito artigo 100.º, no caso, a decisão final do procedimento 
administrativo não poderia ser diferente. O ónus da prova, de que a 
decisão final do procedimento administrativo não poderia ser diferente, 
na circunstância, pesa sobre a Administração Fiscal, que desse ónus se 
não desincumbiu, consoante claramente se retira do teor do probatório, 
completamente silencioso a respeito de qualquer factualidade donde 
essa prova se deva concluir ter sido feita.

A sentença sob recurso termina o seu dispositivo decisório nos se-
guintes termos: «declarando -se o direito, da impugnante, a juros indem-
nizatórios, caso venha a demonstrar o pagamento de alguma parcela 
dos valores das liquidações». Mas a tal declaração judicial não pode 
ser atribuído valor no sentido de se haver por meio dela condenada a 
Administração Fiscal ao pagamento de juros indemnizatórios à impug-
nante, ora recorrida. Com efeito, e conforme é pacífico, só há direito 
a juros indemnizatórios, nos termos do artigo 24.º do Código de Pro-
cesso Tributário, se tiver havido pagamento do tributo liquidado – cf. 
Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, no Código de Processo 
Tributário, Comentado e Anotado, em anotação 3. ao artigo 24.º. E o 
que é facto é que não se prova que a impugnante, ora recorrida, haja 
procedido ao pagamento de alguma parcela dos valores das liquidações 
em causa – pelo que, assim sendo, não há nenhum prejuízo de que deva 
ser indemnizada a impugnante.

Concluímos, deste modo – e em resposta ao thema decidendum –, que 
no caso é exigível a notificação para o exercício do direito de audiência, 
nos termos do artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo; 
e que o presente não é caso de reconhecer à impugnante, ora recorrida, 
o direito a juros indemnizatórios, nos termos do artigo 24.º do Código 
de Processo Tributário.

A rematar podemos então dizer em súmula que o Código de Processo 
Tributário consagra o direito de audição como uma das garantias dos 
contribuintes [alínea c) do art. 19.º].

O direito de audição, quando não previsto em formas especiais do 
procedimento tributário, deve ser assegurado pela aplicação das nor-
mas do Código de Procedimento Administrativo, designadamente do 
seu artigo 100.º.

Com efeito, o Código do Procedimento Administrativo é de aplicação 
subsidiária ao procedimento tributário, mormente no tocante a normas 
concretizadoras de preceitos constitucionais.
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O facto de o contribuinte gozar da faculdade de deduzir impugnação 
judicial e administrativa não afasta a relevância do vício de violação 
do direito de audiência.

A irregularidade de não assegurar o exercício do direito de audiência 
só se degrada em preterição de formalidade não essencial pela demons-
tração da impossibilidade de influência dessa irregularidade sobre o 
acto final do procedimento.

3. Termos em que se acorda conceder parcial provimento ao recurso; 
revogar a sentença quanto à declaração do direito da impugnante a juros 
indemnizatórios, julgando -se improcedente a impugnação nesta parte; 
e confirmar a sentença recorrida no demais.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Nulidades. Falta de citação. Arguição. Pre-
juízo para a defesa da executada.

Sumário:

 I — Nos expressos termos do artigo 165.º, n.º 1, alínea a), 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
constitui nulidade insanável em processo de execução 
fiscal «a falta de citação quando possa prejudicar a 
defesa do interessado».

 II — Tal nulidade, devendo embora ser conhecida oficiosa-
mente, pode ser arguida «até ao trânsito em julgado da 
decisão final» e, mesmo após a extinção da execução, 
no prazo de 15 dias a contar do respectivo conheci-
mento.

 III — Para tal efeito, a defesa do executado não abrange 
apenas a possibilidade de deduzir oposição à execução 
mas, antes, o uso de todas as faculdades que a lei lhe 
atribui no processo executivo, tais como a possibilidade 
de requerer o pagamento em prestações ou a dação em 
pagamento.

 IV — A falta de citação consequencia a anulação dos termos 
subsequentes do processo executivo, que dela dependam 
absolutamente, aproveitando -se, todavia, as peças úteis 
ao apuramento dos factos.

Processo n.º 527/06 -30.
Recorrente: Maria de Fátima Perreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Maria de Fátima Pereira recorre da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Penafiel que lhe rejeitou “incidente de falta de citação” 
nos termos dos artigos 165.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 195.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Civil.

Fundamentou -se a decisão na “manifesta intempestividade do inci-
dente” já que, sendo o prazo de 15 dias e tendo a requerente sido noti-
ficada da penhora em 22 de Abril de 2005, só em 23 de Junho seguinte 
veio arguir a nulidade da falta de citação.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. As decisões judiciais estão adstritas ao dever de fundamentação 

com clareza, suficiência e congruência.
2. A decisão de rejeição liminar deste incidente proferida pelo tribunal 

a quo padece de vício de nulidade substancial por omitir a fundamen-
tação jurídica constitucional e legalmente imperativa, infringindo o 
artigo 208.º, n.º 1, da CRP e o artigo 158.º, n.º 1, do CPC.

3. A arguição da falta de citação do executado no processo de exe-
cução fiscal prefigura a nulidade processual principal e insanável 
preceituada no artigo 165.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

4. As nulidades insanáveis no processo de execução fiscal podem 
ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final (artigo 165.º, 
n.º 4, do CPPT).

5. No caso sub júdice, a arguição de falta de citação da executada é 
tempestiva, porquanto o processo de execução fiscal está pendente, pelo 
que o tribunal a quo tem o dever de apreciar o mérito do incidente.

6. O despacho recorrido, incorrendo em erro na determinação do 
direito aplicável, violou clamorosamente o estatuído no artigo 165.º 
do CPPT.

Nestes termos, e nos demais de direito que Vossas Excelências douta-
mente suprirão, deve revogar -se o despacho recorrido e determinar -se 
o julgamento do mérito do incidente pelo tribunal a quo.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido 

do provimento do recurso já que, podendo a nulidade ser arguida até ao 
trânsito em julgado da decisão, a arguição é tempestiva sendo que a falta 
de citação prejudica a defesa da requerente, coartando -lhe a possibilidade 
de ter requerido o pagamento em prestações ou a dação em pagamento, 
assim evitando a penhora do seu vencimento.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
 - A requerente foi notificada da penhora em 22 de Abril de 2005 

(momento em que lhe foi penhorado parte do vencimento);
 - Em 23 de Junho de 2005 veio arguir a sua nulidade.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é, desde logo, a da tempestividade do pedido.
E a resposta, adianta -se já, é inexoravelmente positiva.
Efectivamente, dispõe o artigo 165.º do CPPT que “a falta de citação, 

quando possa prejudicar a defesa do interessado”, constitui nulidade 
insanável em processo de execução fiscal – n.º 1, alínea a)  -, sendo de 
conhecimento oficioso e podendo ser arguida até ao trânsito em julgado 
da decisão final – n.º 4.
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A sentença cita, em sentido contrário, JORGE DE SOUSA, in Código 
de Procedimento e Processo Tributário Anotado, 4.ª edição, p. 745, 
nota 19.

Tal citação é, todavia, de todo errónea.
Na verdade, o que ali se sustenta é precisamente o contrário do afir-

mado na sentença.
Ou seja: que o “limite” da arguição da nulidade – “o trânsito em 

julgado da decisão final” – “não deverá ser observado relativamente à 
anulação da execução por falta ou nulidade da citação do executado” 
mas não para o restringir, antes para o alargar, como indubitavelmente 
se retira do último parágrafo da mesma anotação: “Assim, mesmo 
após findar a execução, nestes casos de falta ou nulidade da citação, o 
executado pode pedir a anulação mesmo após a extinção da execução, 
desde que formule o pedido no prazo de 15 dias referido”.

A petição é, pois, tempestiva.
Refere, contudo, o articulado legal que a nulidade insanável se verifica 

quando a falta de citação “possa prejudicar a defesa do interessado”.
Sobre o ponto refere o mesmo autor, in cit., pp. 738/9: como “’de-

fesa’ do executado, para este efeito, não se poderá considerar apenas 
a dedução de oposição (…), mas sim o uso de todas as faculdades 
que a lei atribui ao executado no processo executivo, como a pos-
sibilidade de requerer o pagamento em prestações ou de requerer a 
dação em pagamento, direitos que, significativamente, podem ser 
exercidos precisamente no prazo de oposição (artigos 189.º, 196.º, 
n.º 1, e 201.º, n.º 1, deste Código). (…) Trata -se, em qualquer dos 
casos, de possibilidades atribuídas ao executado para lhe facilitar 
o pagamento da dívida que, por este motivo, cabem perfeitamente 
num conceito lato de “defesa”, já que em qualquer deles se levantam 
obstáculos ao prosseguimento normal da execução. De resto, não 
se compreenderia que, atribuindo a lei estas faculdades de requerer 
pagamento em prestações ou dação em pagamento, e traduzindo -se 
elas em direitos importantes para o executado, não houvesse qualquer 
sanção processual para a sua supressão derivada de omissão indevida 
da administração tributária”.

No caso, como resulta do probatório, a recorrente não foi citada 
para os termos da execução, desta tendo tomado conhecimento apenas 
aquando da notificação da penhora do seu vencimento sendo que, se 
legalmente citada, poderia ter deduzido oposição ou, nomeadamente, 
requerido o pagamento em prestações ou a dação em pagamento, assim 
evitando tal penhora, “pelo que é manifesto que daquela omissão de 
acto procedimental, por parte da Administração Fiscal, resultou, com 
grande probabilidade, prejuízo para os seus direitos de defesa”, como 
bem observa o Ministério Público.

Tem -se, pois, por verificada a invocada nulidade por falta de cita-
ção.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-
-se a decisão recorrida e anulando -se todo o processado a partir da 
referida omissão – artigo 165.º, n.º 2, do CPPT.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. STA. Insindicabilidade da matéria 
de facto.

Sumário:

 I — Nos processos inicialmente julgados pelo Tribunal Tribu-
tário de 1.ª Instância o Supremo Tribunal Administrativo 
apenas conhece de direito.

 II — Fixada a matéria de facto pelo Tribunal Central Admi-
nistrativo, o Supremo Tribunal Administrativo tem de 
acatar o assim decidido, 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.

Processo n.º 548/06 -30.
Recorrente: Jaime Ribeiro & Filhos, 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. JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA, com sede na Rua Joaquim Pires 
de Lima, 243, Porto, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal 
Tributário de 1ª Instância do Porto, a liquidação adicional de IVA, 
referente ao exercício de 1989, e juros compensatórios.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação procedente.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso para o TCA  - 

NORTE que, por acórdão de 23/2/2006, concedeu provimento ao recurso, 
revogou a sentença recorrida e julgou a impugnação improcedente.

Inconformado, o impugnante trouxe recurso para este Supremo Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

1.O douto acórdão do Tribunal “a quo” entendeu que a AT recolheu 
indícios sérios e credíveis que a factura dos autos não correspondia a 
operações efectivas.

2.Assim sendo, e tendo em conta a repartição do ónus da prova, enten-
deu o Tribunal “a quo” que competia à Recorrente fazer prova positiva 
da existência das operações em causa e que tal prova não foi feita.

3.Como tal, concluiu o Tribunal “a quo” que a factura em causa não 
confere direito à dedução em sede de IVA, pelo que, revogando a sen-
tença da 1ª instância, considerou a impugnação improcedente.

4.Entende a Recorrente (assim como a jurisprudência) que os indícios 
sérios e credíveis têm de ser de natureza objectiva, e não de natureza 
subjectiva e, além disso, susceptíveis de abalar a presunção de veracidade 
das operações constantes da escrita.

5.Da factualidade provada em 1ª instância nada resulta, de natureza 
objectiva, que possa fundamenta a existência dos tais indícios sérios 
e credíveis,
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6.Antes pelo contrário. Dessa factualidade só podia resultar a proce-
dência da impugnação como, de resto, sucedeu.

7.Da factualidade aditada pelo Tribunal “a quo” com excepção da 
alínea n) todas as restantes alíneas dizem respeitos a factos pessoais do 
emitente da factura. Ou seja, factos de natureza subjectiva.

8.A Recorrente é completamente alheia às questões relacionadas com 
o emitente da factura, nomeadamente no que se refere aos seus incum-
primentos fiscais, tanto mais que, à data dos factos, não existia qualquer 
obrigação de fiscalização por parte dos utentes dos serviços.

9.A AT não fez prova, como lhe competia, da existência de indícios 
sérios e credíveis, de natureza objectiva, que possam abalar o valor 
probatório da escrita da Recorrente.

10.Tendo em conta a referida repartição do ónus da prova, a partir do 
momento que a AF não fez prova de tais indícios objectivos, a Recorrente 
não tem de fazer a prova positiva da existência dos serviços constantes 
da factura em causa.

11.E tendo igualmente em conta tudo quanto resulta provado nos 
autos, ficou criada a fundada dúvida sobre a existência do facto tri-
butário.

12.Assim, havendo fundada dúvida sobre a existência do facto tri-
butário, o acto impugnado deve ser anulado, por ser ilegal. (Ano 121° 
do CPT)

13.Pelo que o acórdão recorrido viola as normas dos artºs 19º n. 1 
a) do CIVA, 78° e 121° do CPT, 74° n. 1 e 75º da LGT, 342°, 349° e 
350º do C. Civil.

Contra -alegou a Fazenda Pública, que concluiu do seguinte modo as 
respectivas contra -alegações:

1.A única questão em apreço no recurso é a da validade e suficiência 
dos indícios recolhidos pela AF para pôr em causa a presunção da 
veracidade da escrita da recorrente.

2.Essa questão respeita à decisão sobre a matéria de facto, matéria 
de que o STA não pode conhecer, atento o disposto no art. 12, 5 do 
E.T.A.F.

3.Os indícios recolhidos pela Administração fiscal não resultam de 
meras convicções pessoais dos responsáveis pelo acto tributários, mas 
de dados recolhidos em acção inspectiva e internamente e susceptíveis 
de confirmação por terceiros.

4.A sua objectividade não merece, pois, qualquer dúvida.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
3. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
a) Pelos Serviços de Fiscalização Tributária foi preenchido o mapa 

de apuramento Mod. DC -22, para efeitos de JRC referente a 1989 de 
acordo com a qual foi acrescido ao apuramento de resultado para efeitos 
fiscais o valor de Esc. 19.866.085$00, com os fundamentos constantes 
do relatório cuja cópia se encontra a folhas 145 a 148 e que se dá por 
integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

b) Daquele relatório consta “Em 23/03/94, foi emitido um despacho 
pelo NA C, no sentido de serem obtidos mais elementos junto do utili-
zador das facturas (empresa em análise), nomeadamente, fotocópias dos 
cheques indicados para o seu pagamento. No referido despacho é indi-
cado que deverá proceder -se à correcção do Imposto sobre o Rendimento, 
isto é, corrigir a declaração de rendimentos (modelo 22 de IRC).

As facturas são as seguintes: Data 29/12/89 Fact. N. 145 Valor liquido 
19,866.085$00 IVA 3.377.234$00. Em 12/05/94, elaboramos informação 
para dar resposta ao despacho do NAC, à qual juntamos as fotocópias dos 
cheques, indicados para pagamento de algumas facturas de 1992, visto 
que para as outras, incluindo a de 1989, o pagamento foi contabilizado 
através da conta “Caixa”.

(..)
Do relatório da fiscalização ao sujeito passivo Eduardo Oliveira Silva, 

é importante salientar: (...)) d)
Apesar de no 1º contacto com o funcionário que efectuou a fiscaliza-

ção, ter negado a emissão das facturas (...) e ter afirmado desconhecer 
a empresa Jaime Ribeiro & Filhos. Lda., bem como quem as teria 
emitido, depois de confrontado com os restantes documentos recolhidos 
naquela empresa, nomeadamente as outras facturas, a correspondência 
emitida c/indicação dos cheques enviados, etc., o comportamento do 
contribuinte alterou -se, admitindo inclusivamente que as facturas tinham 
sido processadas por si e, comprometeu -se a reiniciar a sua actividade, 
a enviar as declarações periódicas do IVA e as declarações periódicas 
de rendimento (...) Face ao exposto, nomeadamente:  - o contribuinte 
estar cessado desde 31/01/1990;  -No 1º contacto ter negado a emissão 
das facturas;  -Não ter capacidade para prestar serviços nos montantes 
facturados, já que não tinha pessoal ao seu serviço, como se constata 
nas declarações modelo: 2  -Anexo B1 entregues. De referir inclusi-
vamente, que a factura n. 145, de 29/12/1989, de Esc. 19.866.085$00 
(23.243.319$00,c/IVA incluído), é relativa a cedência de pessoal (10 
artífices mais 31 ou 45 serventes cujos custos não estão registados;  -Os 
cheques emitidos pela empresa “Jaime Ribeiro & Filhos, Lda.”, para 
pagamento das referidas facturas não terem sido movimentadas pe1o 
contribuinte, mas por um dos sócios -gerentes da empresa (a maioria), e 
os outros por um dos seus empregados e pelo responsável pela escrita do 
sujeito passivo Eduardo Oliveira Silva;  - E apesar de o sujeito passivo 
ter enviado as declarações periódicas de IVA em falta e entregue as 
declarações de rendimento, modelo 2 de IRS, é nossa convicção que às 
referidas facturas não está subjacente a prestação de qualquer serviço, 
pelo que, de acordo com o despacho do NAC de 23/03/1994 (de que se 
anexa fotocópia), procedemos na empresa em analise, à correcção do 
Imposto s/o Rendimento, isto é, à correcção da declaração periódica de 
rendimentos, a que refere o art. 94º do CIRC (mod 22 de IRC).

c) Relativamente à impugnante e ao período de Dezembro de 1989 
foi preenchida a nota de apuramento modelo 382 considerando -se inde-
vidamente deduzido o IVA no valor de Esc. 3.377.234$00.

d) A impugnação foi instaurada em 9 de Janeiro de 1995.
e) O emitente da factura em causa nestes autos (n. 145 de 29.12.1989), 

Eduardo de Oliveira e Silva, estava registado no Núcleo de Averiguações 
Criminais/NAC, da DDF do Porto como “emitente de papel falso”;

f) Desde o início de 1981, a actividade exercida por Eduardo de Oli-
veira e Silva era a de prestação de serviços de trolha, essencialmente a 
particulares e apenas por ele próprio;

g) Para efeitos de IVA, encontrava -se enquadrado no Regime Normal, 
de periodicidade trimestral;

h) Os livros do contribuinte Eduardo de Oliveira e Silva mostravam-
-se escriturados até 30.9.1988, não se encontrando aí registada a factura 
em apreço;
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i) Eduardo de Oliveira e Silva, durante o ano de 1989 e para efeitos 
de IVA, declarou apenas o montante de 3.377.234$00, liquidado na 
factura n. 145 de 29.12.1989, não mencionando qualquer IVA dedutível, 
na respectiva declaração periódica;

j) O mesmo contribuinte, Eduardo de Oliveira e Silva, para efeitos 
de IRS, do ano de 1989, declarou rendimentos/proveitos, da categoria 
C, no montante total de 19.886.085$00 (igual ao do valor líquido da 
factura n. 145 de 29/12/89) e custos no valor de 1.480.000$00, relativos 
a remuneração do empresário;

k) No ano de 1989, Eduardo de Oliveira e Silva não tinha trabalhadores 
ao seu serviço, nem os contratou em regime de subempreitada;

l) O contribuinte, Eduardo de Oliveira e Silva, entregou declaração 
de rendimentos, modelo 2/IRS, do ano de 1992, inscrevendo rendimen-
tos/proveitos, correspondentes ao valor da facturação para a sociedade 
Jaime Ribeiro & Filhos, Lda., pela prestação de serviços por uma pessoa, 
no montante total de 60.268.947$00;

m) A sociedade Jaime Ribeiro & Filhos exercia a sua actividade no 
âmbito das “Obras Publicas”  - CAE 500090, consistindo a mesma, essen-
cialmente, na aplicação de tapete asfáltico betuminoso nas estradas.

3. A recorrente centra a sua discordância na matéria de facto.
Tanto seria bastante para se considerar que o recurso está votado 

ao insucesso, por isso que este Supremo Tribunal não pode conhecer 
de matéria de facto, em recursos cujo julgamento inicial compete aos 
tribunais de 1ª instância.

Mas a questão não é inicialmente essa, mas sim a violação das regras 
do ónus da prova, como resulta da referência expressa, pela recorrente, 
aos artºs. 342°, 349° e 350º do C. Civil.

E, não há dúvida, a violação da regra do ónus da prova é questão de 
direito, que não de facto.

Que dizer?
Pois bem.
A resposta encontramo -la no aditamento ao probatório, com adição 

da matéria de facto levada a efeito pelo TCA, ao abrigo do disposto no 
art. 712º, 1, do CPC (vide fls. 225 dos autos).

Quer isto dizer que soçobra a conclusão 9ª das alegações de recurso 
(“a AT não fez prova, como lhe competia, da existência de indícios sérios 
e credíveis, de natureza objectiva, que possam abalar o valor probatório 
da escrita da recorrente”).

Pelo contrário, e como resulta do probatório, assim aditado, a AT 
fez essa prova.

Ficamos assim unicamente perante a controvérsia quanto ao julga-
mento em matéria de facto pelo TCA.

Ou seja, o que está especialmente em causa é a possibilidade de 
um eventual erro na apreciação da prova, por parte do Tribunal de 2ª 
Instância.

Mas tal hipotético erro escapa à censura deste Tribunal.
É que a apreciação da matéria de facto está, no caso concreto, vedada 

a este Supremo Tribunal, face ao disposto no art. 21º, n. 4 do anterior 
ETAF, aqui aplicável, que dispunha:

“A Secção de Contencioso Tributário apenas conhece de matéria de 
direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários 
de 1ª Instância e pelos tribunais fiscais aduaneiros”.

Mas tal regra admite excepções, quais sejam as decorrentes do n. 2 do 
art. 722º do C. P. Civil, aplicável ex -vi do art. 2º, e) do CPPT, a saber:

“Ofensa duma 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”.

Não estando em causa esta previsão legal, que aliás não vem sequer 
alegada, é evidente que o aresto recorrido não é passível de censura.

Na verdade, este Supremo Tribunal só pode sindicar o erro na apre-
ciação das provas e na fixação dos factos materiais, nos limitados termos 
do já referido art. 722º, 2, do CPC.

Escreve Alberto dos Reis (1):
“O Supremo não é um tribunal de 3ª Instância; é um tribunal de revista. 

Com isto quer significar -se que o Supremo não conhece de questões de 
facto; conhece somente de questões de direito.

“As questões de facto ficam arrumadas definitivamente na Relação; 
ao Supremo cumpre acatar a decisão do tribunal de 2ª instância sobre a 
matéria de facto; a sua função é definir o regime jurídico adequado aos 
factos fixados pela Relação e fazer aplicação dele a esses factos”.

Não pode pois este Supremo Tribunal censurar a apreciação da prova 
feita pelo tribunal recorrido.

Nem vale argumentar  - como o faz a recorrente  - com a existência 
(ou não) da fundada dúvida acerca da existência do facto tributário, a 
que alude a conclusão 11ª das alegações de recurso.

Na verdade, não é caso dessa fundada dúvida.
É que, perante a prova produzida, que o tribunal entendeu bastante, 

concluiu o mesmo que não havia qualquer dúvida, valorando, como 
bem entendeu, toda a prova produzida

A prova foi feita, não há dúvidas para o tribunal a quo.
E, como dissemos, não pode este Supremo Tribunal questionar o 

probatório, senão naqueles limitados termos. Que, como dissemos, não 
ocorrem no caso concreto.

O recurso está assim condenado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queiroz — António Calhau.

(1) Código de Processo Civil, anotado, Volume VI, reimpressão, pág. 28.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

IRS. Tributação. Residente em Portugal auferidor de pensões 
na Finlândia. Convenção entre Portugal e a Finlândia para 
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre 
o Rendimento e sobre o Capital.
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Sumário:

 I — A Convenção entre Portugal e a Finlândia para Evitar 
a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento e sobre o Capital não atribui, em caso al-
gum, competência exclusiva ao Estado da fonte para a 
tributação de pensões.

 II — As orientações genéricas emitidas pela administração 
tributária podem ser corrigidas por orientações poste-
riores.

 III — Estas orientações só se aplicam aos factos tributários 
ocorridos após a sua emissão.

Processo n.º 553/06 -30.
Recorrentes: Antti jaakko Järvilehto e outro.
Recorrido: Fazebda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Antti Jaakko Järvilehto e Airi Mirjami Järvilehto vêm recorrer da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou im-
procedente a impugnação judicial por estes deduzida contra o acto de 
liquidação de IRS, relativa ao ano de 2000, no montante de € 1.882,80, 
nos termos dos artigos 18.º, 19.º e 23.º da Convenção entre Portugal e a 
Finlândia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre 
o Rendimento e sobre o Capital, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 490/70, 
de 23 de Outubro.

Fundamentou -se a decisão em que, “no caso de pensões públicas, a 
Administração Fiscal do nacional de qualquer dos Estados Contratantes 
pode tributar as pensões auferidas no outro. Havendo possibilidade de 
resultar dessa situação uma dupla tributação desses rendimentos, será 
ela eliminada pela Administração Fiscal do Estado da residência, mas 
ainda assim apenas na medida (…) e em consonância com os termos 
estabelecidos pelo citado artigo 23.º”.

Os recorrentes formularam as seguintes conclusões:
a) O presente recurso vem interposto da douta sentença de fls. 32 

— 35 dos autos que decidiu a impugnação judicial interposta pelos ora 
recorrentes improcedente, absolvendo a Fazenda Pública do pedido.

b) A improcedência da referida impugnação, cujo desiderato foi que 
no caso de pensões públicas a Administração fiscal do nacional de 
qualquer dos Estados Contratantes pode tributar as pensões auferidas 
no outro, tem na sua génese um exercício jurídico formal que, ainda que 
sustentado em factos, parte de premissas erradas afectando a conclusão 
do silogismo judiciário da sentença em crise.

c) Exercício que tomou em consideração a possibilidade de resultar 
dessa situação uma dupla tributação dos rendimentos provenientes de 
pensões públicas pagas e a existir essa dupla tributação poder a mesma 
ser eliminada pela Administração Fiscal nos termos estabelecidos no 
artigo 23.º da Convenção celebrada entre Portugal e a Finlândia para 
evitar a dupla tributação em matéria de Impostos sobre o rendimento 
e sobre o capital.

d) Tal conclusão, encontrada através de um raciocínio jurídico fun-
damentado na matéria assente nos autos, encontra -se viciada, por partir 
de premissas erradas.

e) O despacho recorrido não teve em consideração o conteúdo e 
conhecimento do disposto no art. 18.º da Convenção celebrada entre 
Portugal e a Finlândia para evitar a dupla tributação em matéria de 
Impostos sobre o rendimento e sobre o capital.

f) Interpretando o Meritíssimo Juiz a legislação aplicável, da forma 
como o fez, manifestamente omissa quanto à consideração de tal dis-
posição legal, não fez a correcta aplicação do direito porquanto é certo 
que à luz de tal disposição legal, com a devida vénia e salvo o devido 
respeito por melhor opinião, não se pode concluir que pode a Adminis-
tração Fiscal tributar em IRS pensões públicas auferidas por nacionais 
finlandeses naquele país, sendo eles residentes em Portugal.

g) Entendem os recorrentes que a pensão pública que a Finlândia 
lhes paga estão isentas de tributação, dado que tal pensão pública foi 
tributada no Estado Finlandês, aliás conforme, entendimento perfilhado 
inicialmente pelos Serviços de Administração fiscal.

h) Razão pela qual, a sua situação se enquadra na previsão do disposto 
no artigo 18.º da Convenção celebrada entre Portugal e a Finlândia para 
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e 
sobre o capital, aprovada pelo Dec. Lei n.º 494/70, de 23 de Outubro.

i) Não podem, pois as pensões públicas pagas pelo Estado Finlandês 
aos ora recorrentes serem tributadas em Portugal, afastando -se deste 
modo, a aplicação das regras do CIRS sobre dupla tributação, art.ºs 22 
n.º 6 e 81.º do CIRS.

j) Decidindo como decidiu, a sentença recorrida violou o disposto nos 
arts. 18.º, 19.º e 23.º do D.L n.º 494/70 de 23 de Outubro e os arts. 22.°, 
n.º 6 e 81.º ambos do CIRS.

l) A sentença deve ser revogada, julgando -se procedente o pedido de 
impugnação formulado.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se a aliás douta sentença recorrida, com as legais conse-
quências. Assim se fará JUSTIÇA!!!

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido 

do não provimento do recurso.
E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que “os impugnantes, que têm a nacio-

nalidade finlandesa e que têm residência em Portugal, pagaram no país 
de origem (Finlândia) o imposto sobre os rendimentos auferidos nesse 
país, decorrentes do recebimento da pensão pública”.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se as pensões públicas auferidas 

na Finlândia por nacionais desse Estado, mas residentes em Portugal, 
devem ser tributadas no Estado da residência.

O Decreto -Lei n.º 490/70, de 23 de Outubro, aprovou a Convenção 
entre Portugal e a Finlândia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria 
de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital.

Nos termos do artigo 18.º da Convenção, “com a ressalva do disposto 
no n.º 1 do artigo 19.º, as pensões (…) pagas a um residente de um 
Estado Contratante em consequência de um emprego anterior só podem 
ser tributadas nesse Estado”.
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Por seu lado, determina o n.º 1 daquele artigo 19.º  - epigrafado 
“Remunerações públicas, etc.”  - que “as remunerações, incluindo as 
pensões, pagas por um Estado Contratante (…) a uma pessoa singular, 
em consequência de serviços prestados a esse Estado (…), podem ser 
tributados nesse Estado”.

Ou seja: por via de regra, as pensões auferidas, em consequência 
de um emprego anterior, por um residente em Portugal, só podem ser 
tributadas em Portugal – artigo 18.º. Contudo, se a pensão paga por um 
Estado Contratante (no caso dos autos, a Finlândia) tiver origem em 
serviços prestados a esse Estado, pode ser tributada nesse Estado – ar-
tigo 19.º, n.º 1.

A excepção prevista neste n.º 1 não é, todavia, aplicável, vigorando 
então o regime regra do artigo 18.º, no caso de a pensão ser paga “em 
consequência de serviços prestados em relação com uma actividade 
comercial ou industrial exercida por um dos Estados Contratantes” 
– artigo 19.º, n.º 2.

Dito de outro modo, no caso de a pensão ser auferida, por uma pessoa 
singular residente em Portugal, em consequência de um emprego ante-
rior – artigo 18.º, n.º 1 – ou de serviços prestados em relação com uma 
actividade comercial ou industrial exercida pelo Estado da fonte – ar-
tigo 19.º, n.º 2  -, a tributação é da competência exclusiva do Estado de 
residência.

E no caso de a pensão ser auferida por uma pessoa singular, em con-
sequência de serviços prestados ao Estado da fonte, a tributação é da 
competência cumulativa dos dois Estados – artigo 19.º, n.º 1.

Isto é: nos termos da Convenção, as pensões pagas pelo Estado finlan-
dês a cidadãos seus residentes em Portugal são tributadas em Portugal, 
excepto nos casos previstos no n.º 2 do seu artigo 19.º em que as pensões 
são tributadas cumulativamente pelo Estado finlandês e pelo Estado 
português, de acordo com o procedimento previsto no artigo 23.º, n.º 1: 
“Quando um residente de Portugal obtiver rendimentos que, de acordo 
com o disposto nesta Convenção, possam ser tributados na Finlândia, 
Portugal deduzirá do imposto sobre os rendimentos desse residente uma 
importância igual ao imposto sobre o rendimento pago na Finlândia. A 
importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fracção do imposto 
português, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos 
tributados na Finlândia”.

É, assim, através desta dedução que se evita a dupla tributação nos 
casos de competência cumulativa.

1.
Os recorrentes sustentam que as pensões que auferiram devem ser 

subsumidas ao artigo 18.º da Convenção – cfr. conclusão e) – que, na 
sua interpretação, não permite à “Administração fiscal tributar em IRS 
pensões públicas auferidas por nacionais finlandeses naquele país, sendo 
eles residentes em Portugal” – cfr. conclusão f).

Ou, de forma mais clara, “entendem os recorrentes que a pensão 
pública que a Finlândia lhes paga estão isentas de tributação, dado que 
tal pensão pública foi tributada no Estado Finlandês (…)” – conclusão 
g)  -, não podendo “as pensões públicas pagas pelo Estado Finlandês aos 
ora recorrentes serem tributadas em Portugal (…)” – conclusão i).

Os recorrentes fundam, pois, a sua pretensão na competência exclusiva 
do Estado Finlandês – Estado da fonte  - para tributar as pensões que 
atribui aos seus cidadãos residentes em Portugal.

Mas não têm razão, já que esta hipótese não tem respaldo na Con-
venção, uma vez que esta ou atribui a competência para a tributação 
exclusivamente ao Estado da residência, ou a atribui cumulativamente 
ao Estado da fonte e ao Estado da residência.

2.

Por fim, na parte final daquela conclusão g), os recorrentes alegam que 
o seu entendimento foi também “perfilhado inicialmente pelos Serviços 
de Administração fiscal”, referindo -se ao Ofício n.º 34.504, de 22 de 
Agosto de 2002, da Direcção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares – cfr. fls. 58 do processo administrativo  -, que 
originou uma liquidação sem cálculo de imposto.

Contudo, a administração tributária não se encontrava vinculada a este 
ofício, já que ele não foi uma resposta a um pedido dos contribuintes 
– não se tratava, pois, de uma informação vinculativa nos termos do 
artigo 68.º da Lei Geral Tributária –, e contendo embora orientações 
genéricas relativas à tributação de pensões públicas auferidas na Fin-
lândia, por nacionais desse Estado, residentes em Portugal, elas foram 
emitidas posteriormente à prática do acto tributário – cfr. artigos 68.º, 
n.º 4, alínea b), da LGT e 55.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Por outro lado, a mesma Direcção de Serviços poderia emitir nova 
orientação corrigindo a anterior, o que fez, em 11 de Abril de 2003, com 
a emissão do ofício n.º 14.726 que continha a “declaração oficiosa que 
originou a liquidação n.º 4.330.089.794, de 3 de Junho de 2003, no valor 
de € 1.882,80, que ora se impugna”.

Cfr. fls. 49 e 59 do processo administrativo apenso aos autos.
Na verdade, como referem LEITE DE CAMPOS E OUTROS, in Lei Geral 

Tributária comentada e anotada, 3.ª edição, p. 344, sendo tal vincula-
ção uma consequência do princípio da igualdade, este “só exige que a 
administração tributária não leve a cabo uma actuação discriminatória 
e não que mantenha indefinidamente uma mesma interpretação das 
normas tributárias.

Por isso, se, depois de ter mantido uniformemente, durante um 
certo período de tempo, uma mesma interpretação da lei, na sua apli-
cação aos casos concretos, a administração tributária se convence 
que é correcta uma outra interpretação, o princípio da igualdade não 
é obstáculo a que se passe a adoptar na sua prática, exigindo apenas, 
para não existir discriminação, que a nova interpretação seja aplicada 
generalizadamente”.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes, solidariamente, com procuradoria de 
40 %.

Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-
cio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 18 de Outubro de 2006.
Processo n.º 570/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Agostinho Moreira Gigante.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Manuel Agostinho Moreira Gigante, com os sinais dos autos, veio 
deduzir oposição à execução fiscal n.º 3697 -02/106521.1, relativa a IVA 
do exercício de 2000, no montante de € 8.481,40, com fundamento no 
disposto na al.g) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT, invocando duplicação 
de colecta.

Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Almada foi a oposição julgada 
procedente e, em consequência, determinada a extinção da execução.

Inconformada com tal decisão, dela vem a Representante da Fa-
zenda Pública recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1 - A douta sentença julgou procedente a oposição por entender existir 
duplicação de colecta;

2 - A LO foi emitida por falta de entrega das declarações periódicas 
no prazo previsto no art.º 40.º do CIVA;

3 - A LO tornou -se definitiva nos termos do art.º 83.º, n.º 4 do 
CIVA;

4 - As declarações de substituição, embora entregues, não produziram 
o efeito de anulação da LO;

5 - Por não respeitarem o prazo previsto no art.º 40.º do CIVA;
6 - A LO não pode deixar de ser paga, porque se tornou definitiva e exi-

gível, numa interpretação a contrario do n.º 4 do art.º 83.º do CIVA;
7 - Não há assim a alegada duplicação de colecta.
Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso deve ser julgado procedente, revogando -se a 
decisão recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se provada a seguinte matéria de facto:
1 - As declarações periódicas de IVA referentes ao ano 2000 e ao ora 

oponente deram entrada na Direcção de Serviços de Cobrança do IVA em 
06/01/2003 (ultrapassado o prazo fixado no art.º 40.º do CIVA), fazendo-
-se acompanhar dos competentes meios de pagamento, como consta da 
informação prestada pela Direcção de Serviços do IVA de fls. 38.

2 - Em 15/10/2002 foi emitida em nome de Manuel Agostinho Mo-
reira Gigante a certidão de dívida referente ao IVA do ano de 2000 no 
montante de € 8.481,40, cujo prazo de pagamento voluntário terminou 
em 29/08/2002 (cfr. fls. 3 da certidão do processo executivo em apenso).

3 - Com base na certidão referida no ponto anterior, foi instaurado 
em 26/11/2002 no Serviço de Finanças de Seixal 2 o processo de exe-
cução fiscal n.º 3697 -02/106521.1 (cfr. fls. 2 da certidão do processo 
executivo em apenso).

4 - Em 20/03/2003 foi emitida citação por carta registada dirigida ao 
ora oponente (cfr. fls. 25/verso e 26 dos autos).

5 - Em 22/04/2003 foi apresentada junto do Serviço de Finanças de 
Seixal 2 a presente oposição à execução (cfr. fls. 2).

III – A questão que se coloca no presente recurso é a verificação 
ou não dos pressupostos da duplicação de colecta, único fundamento 
alegado pelo recorrido e que levou à procedência da oposição deduzida 
à execução contra si instaurada por dívida de IVA do exercício de 2000.

A Mma. Juíza “a quo” considerou ter resultado do probatório que o 
oponente procedeu à entrega, embora fora de prazo, das declarações pe-
riódicas de IVA relativas ao ano de 2000 acompanhadas dos respectivos 
meios de pagamento pelo que, havendo unicidade de factos tributários 
e coincidência temporal do imposto pago e do que se pretende cobrar, 
existe duplicação de colecta.

E, provada esta, a oposição teria necessariamente de proceder.
A Fazenda Pública, pelo contrário, entende não haver duplicação 

de colecta.
A duplicação de colecta é um dos fundamentos da oposição à execução 

previstos no art.º 204.º do CPPT [n.º 1, al. g)].
O conceito de duplicação de colecta é -nos fornecido pelo n.º 1 do 

art.º 205.º do CPPT, segundo o qual haverá duplicação de colecta quando, 
estando pago por inteiro um tributo, se exigir da mesma ou de diferente 
pessoa um outro de igual natureza, referente ao mesmo facto tributário 
e ao mesmo período de tempo.

São, assim, requisitos da duplicação de colecta, cumulativamente: a) 
unicidade do facto tributário; b) identidade da natureza entre o imposto 
pago e o que de novo se pretende cobrar; c) coincidência temporal do 
imposto pago e o que de novo se exige.

O seu alcance é, como diz Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado, 
4.ª edição, a págs. 944, impedir que seja repetida a cobrança de um 
mesmo tributo.

Está prevista, assim, fundamentalmente, como uma causa de inexigi-
bilidade da obrigação tributária e não como vício do acto tributário.

Continuando a citar o mesmo Autor, CPPT anotado, 5.ª edição, 
pág. 711, “na verdade, quando há uma única liquidação efectuada e, 
depois de paga a quantia liquidada, é tentada a respectiva execução, 
aquela liquidação não é afectada na sua validade, mesmo que venha 
a ser declarada a existência de duplicação de colecta no processo de 
execução fiscal.

Mesmo que tenham sido efectuadas duas liquidações, sendo a segunda 
efectuada antes de cobrada a quantia liquidada na primeira, nenhuma 
delas estará afectada por ilegalidade derivada de duplicação de colecta, 
pois, quando são efectuadas ainda não se verificam os seus pressupostos, 
podendo suceder que seja a quantia liquidada na segunda que vem a ser 
paga em primeiro lugar.

Poderá suceder, porém, que uma segunda liquidação seja efectuada 
após ter sido cobrada a quantia nela indicada, com base numa liquida-
ção anterior.

Nestas situações, tem -se entendido que a segunda liquidação é ilegal 
estando afectada de vício de duplicação de colecta, por a lei não permitir 
efectuá -la.”

Assim, para que uma liquidação seja ilegal por duplicação de colecta 
é necessário que a quantia liquidada se mostre já paga nessa data.

Ora, na situação em apreço, como resulta do probatório fixado na 
sentença recorrida, a certidão de dívida que deu origem ao processo 



1562 1563

executivo, instaurado em 26/11/2002, em relação ao qual foi deduzida 
oposição foi emitida em 15/10/2002.

Ou seja, quer na data em que foi extraída a certidão de dívida, quer 
na data em que foi instaurada a execução, não se mostrava ainda paga 
a dívida exequenda já que as declarações de substituição e os corres-
pondentes meios de pagamento apenas deram entrada na Direcção de 
Serviços de Cobrança do IVA em 6/1/2003.

Falta, assim, um dos pressupostos para que se verifique a alegada 
duplicação de colecta, isto é, que à data da liquidação ou à data da 
execução se mostre já paga a dívida que de novo se exige.

E nem o facto de o pagamento da dívida exequenda se mostrar efec-
tuado pode ser enquadrado na al. f) do n.º 1 do art.º 204. do CPPT 
uma vez que o pagamento que aqui se prevê como fundamento de 
oposição à execução fiscal também é apenas o que tiver ocorrido antes 
da instauração do processo de execução fiscal (v. acórdãos deste Tri-
bunal de 12/1/94 e de 5/2/97, proferidos nos recursos 15920 e 20537, 
respectivamente).

O que não sucede neste caso.
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 deste Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, e, 
em consequência, julgar improcedente a oposição.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Imposto do selo. Legalidade e tipici-
dade. Imposto para licença de «instalação». Taxa para 
licença de «exploração». Irrelevância da nulidade da de-
cisão recorrida.

Sumário:

 I — De harmonia com os termos das disposições combinadas 
dos artigos 715.º, n.º 1, 722.º, n.º 3, primeira parte; 
731.º, n.º 1, 752.º , n.º 3, 762.º, n.º 1; 722.º, n.º 3, segunda 
parte; e 731.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, o 
Tribunal ad quem pode, por irrelevância, dispensar -se 
da apreciação prévia da nulidade da decisão recorrida, 
se esta dever ser revogada ou confirmada por razões 
atinentes ao mérito do fundo do recurso.

 II — Em nome do princípio da legalidade e da tipicidade, 
a administração fiscal deve proceder à liquidação que 

for pertinente, só em caso de verificação de todos e de 
cada um dos elementos típicos previstos na lei como 
geradores do direito do Estado ao tributo.

 III — O imposto do selo incide sobre todos os actos, contra-
tos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos 
previstos na Tabela Geral — nos termos do n.º 1 do 
artigo 1.º do Código do Imposto do Selo, na redacção 
do Decreto-Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro.

 IV — No seu n.º 12.1, a Tabela Geral do Imposto do Selo 
prevê como de incidência objectiva o facto tributário 
de «licenças para instalação de máquinas electrónicas 
de diversão» («para instalação», e não «para explora-
ção»).

 V — A emissão do (aliás obrigatório) licenciamento da ex-
ploração de máquinas de diversão está sujeito ao pa-
gamento de taxas, nos montantes indicados no anexo 
à Portaria n.º 40/97, de 15 de Janeiro — por força das 
disposições combinadas dos artigos 17.º, 20.º e 23.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei n.º 316/95, de 28 de Novembro.

Processo n.º 611 -06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Lourenço Marques.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino Alves de Sousa.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, de 27 de Abril de 2005, que julgou 
procedente a presente impugnação judicial deduzida por José Lourenço 
Marques contra a liquidação do Imposto de Selo previsto no número 12.1 
da Tabela Geral do Imposto de Selo, aprovada pela Lei n.° 150/99, de 
11 de Setembro, no montante total de Esc. 1.350.000$00 e as taxas 
previstas no art. 23.°, n.° 1, do Regulamento Anexo ao DL n.° 316/95 
de 28 de Novembro, no montante total de Esc. 1.353.950$00 – cf. 
fls. 47 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública apresentou as seguintes 
conclusões – cf. fls. 58 a 64.

1) No presente caso o que está em causa é o deferimento da licença 
de exploração de máquinas de diversão pelo Governo Civil de Aveiro, 
e a consequente liquidação das taxas a que se refere o art° 23° n° 1 do 
DL 316/95 de 28/11, bem como da liquidação do imposto de selo do 
verba 12.1 da Tabela geral do imposto de selo.

2) Na douta sentença recorrida conclui -se que não deveria ter sido 
liquidado qualquer imposto de selo, em virtude de ter partido do pressu-
posto de que a instalação e exploração de uma máquina de diversão não 
são a mesma coisa, e como tal constituem factos tributários diferentes 
e de o facto tributário da exploração não estar previsto no n° 12.1 da 
TGIS.

3) O imposto de selo do ponto 12.1 da Tabela incide sobre as licenças 
de que fala o DL 316/95 de 28/11, nomeadamente do art° 20° (licença 
de exploração) no sentido de aí conter todos os actos de licenciamento 
necessários a que as máquinas electrónicas de diversão pudessem ser 
exploradas legal e economicamente.
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4) Pois que uma das realidades que se visa tributar na verba 12.1 da 
Tabela do I.S., é precisamente a concessão da licença de exploração 
de tais máquinas.

5) O regime jurídico do licenciamento e de exploração de máquinas 
de diversão previsto no DL. 316/95 de 28/11, já existia quando entrou 
em vigor a verba n° 12.1 tabela do imposto de selo.

6) Pelo que o termo instalação utilizado no ponto 12.1 da Tabela se 
reporta à exploração das máquinas visadas, pois que com toda a certeza 
o legislador da Tabela elaborou o seu ponto 12 tendo em conta a licença 
de exploração que se encontrava prevista no respectivo regime jurídico.

7) Não é razoável supor -se que o legislador tenha introduzido na 
incidência do imposto uma distinção entre a licença para instalação 
e exploração das máquinas de diversão, só sujeitando a tributação a 
instalação.

8) De realçar que na nova tabela do imposto de selo (que consta do 
DL. 287/2003 de 12 Novembro) foi corrigida a redacção acrescentando-
-se o termo exploração, a nosso ver com o sentido de que não fiquem 
quaisquer dúvidas que as licenças de exploração das máquinas aí visadas 
caiem nas regras da incidência desta verba.

9) Assim deve entender -se que esta nova redacção da tabela tem ca-
rácter interpretativo, uma vez que ao acrescentar o termo exploração, não 
está a elencar uma nova realidade sujeita a imposto, apenas visa dissipar 
quaisquer dúvidas que surgissem pela sua não consagração expressa na 
anterior redacção da Tabela Geral do Imposto de Selo.

10) O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo, não conheceu de todas as 
questões que lhe foram submetidas, pois que a douta sentença recorrida 
não indica em que se fundou para anular a liquidação das taxas previstas 
no art° 23° n° 1 do DL 316/95 de 28 de Novembro, no montante total de 
1.353.950$00 que também foi objecto de impugnação, o que constitui 
nulidade da sentença (art° 668° n° b) e d) do CPC).

11) A douta decisão recorrida violou a verba n° 12.1 da Tabela Geral 
do Imposto de Selo, aprovada pelo D.L. n° 150/99 de 11/09 e o art° 668° 
n° 1 al. b) e d) do CPC.

Nos termos expostos deve ordenar -se a anulação da douta sentença 
recorrida.

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

– cf. fls. 88.
 - Não procede a arguição de nulidade de sentença feita na 10ª con-

clusão das alegações do recurso;
 - Não procedem as conclusões que se reportam à questão de liquidação 

do imposto de selo;
 - Mas procedem as conclusões relativas à liquidação das taxas pre-

vistas nos artºs 23º nº 1 do DL nº 316/95, de 28.11.
Pelas razões e fundamentos do recente acórdão de 7 do corrente, tirado 

no rec. nº 242/06 -30, que trata de caso de recorte igual.
Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento 

parcial.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
A recorrente Fazenda Pública, na conclusão 10), anotada supra no 

ponto 1.2, vem atacar de nulidade a sentença, porquanto «a douta sen-
tença recorrida não indica em que se fundou para anular a liquidação 
das taxas previstas no art° 23° n° 1 do DL 316/95 de 28 de Novembro, 

no montante total de 1.353.950$00 que também foi objecto de impug-
nação (…)».

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.

O presente caso é daqueles em que o recorrente (aqui a recorrente 
Fazenda Pública), além de basear o recurso num dos seus fundamentos 
específicos (a ilegalidade do decidido), invoca também a nulidade da 
própria decisão sob recurso.
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E, assim, a autoridade da doutrina acaba de expender poder -nos -ia 
dispensar de conhecer dessa invocada nulidade – pois que, segundo o 
abalizado entendimento, o conhecimento da nulidade não constitui uma 
condição prévia da apreciação do mérito do recurso, se o Tribunal supe-
rior concluir que, mesmo com a sanação da eventual nulidade, a decisão 
deve ser revogada por motivo concernente ao mérito da causa.

O caso, porém, não é de sanação da alegada nulidade da sentença 
– uma vez que tal nulidade manifestamente não ocorre na decisão 
recorrida.

A alegação constante da conclusão 10) – de que «a douta sentença 
recorrida não indica em que se fundou para anular a liquidação das 
taxas previstas no art° 23° n° 1 do DL 316/95 de 28 de Novembro, no 
montante total de 1.353.950$00 que também foi objecto de impugnação» 
–, inscreve -se na tipificação de “causas de nulidade da sentença” com 
previsão na alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo 
Civil (não especificação dos fundamentos de facto e de direito que 
justificam a decisão).

A verdade, porém, é que a sentença recorrida, «para anular a li-
quidação das taxas previstas no art° 23° n° 1 do DL 316/95 de 28 de 
Novembro», economicamente embora, especifica os fundamentos, quer 
de facto, quer de direito que justificam a decisão a que chegou.

Quanto à fundamentação de facto, a sentença especifica que «Nas mes-
mas datas, efectuou ainda o pagamento das taxas previstas no art. 23°, 
n° 1 do Regulamento Anexo ao DL n° 316/95, de 28/11, no montante 
total de Esc. 1.353.950$00, taxas essas liquidadas pelo Governo Civil 
de Aveiro, para emissão de licença de exploração prevista no art. 20° 
do referido Regulamento» – cf. a alínea c) do probatório da sentença 
recorrida.

Quanto à fundamentação de direito, a sentença recorrida – para anular 
a liquidação das taxas alegadamente previstas no artigo 23.º, n.º 1, do 
DL 316/95 de 28 de Novembro – em modos de justificação, diz espe-
cificamente que «a Jurisprudência vai no sentido de que a instalação 
e a exploração de uma máquina de diversão não são a mesma coisa, 
sendo portanto factos tributários diferentes e que o facto tributário da 
exploração não está previsto no art. 12.1, da T.G.I.S.»; e que «Igualmente 
não se regula no anexo ao DL 316/85, de 28 -11, qualquer licença de 
instalação, mas tão só, uma licença anual ou semestral de exploração 
 - n°2 do art.20°».

Na sentença recorrida entendeu -se, pois, aplicar às taxas um regime 
idêntico ao que foi entendido estar previsto para o imposto do selo, 
quanto à distinção entre os conceitos de “exploração” e de “instala-
ção”.

Portanto: não falta à sentença recorrida a especificação, como manda 
a lei, dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão 
de anular a liquidação das taxas alegadamente previstas no artigo 23.º, 
n.º 1, do DL 316/95 de 28 de Novembro – pelo que não se verifica a 
invocada nulidade da sentença.

E, então, em face do teor das conclusões da alegação da recorrente 
Fazenda Pública, bem como da posição do Ministério Público, a questão 
essencial que aqui se coloca é a de saber da (i)legalidade das liquidações 
de imposto de selo e das taxas impugnadas.

2.1 Em matéria de facto está assente textualmente o seguinte – cf. a 
sentença recorrida, de fls. 43 a 47.

a) A presente impugnação respeita à liquidação do Imposto de 
Selo previsto no número 12.1 da Tabela Geral do Imposto de Selo, 
no montante total de 1.350.000$00 e das taxas previstas no art. 23° 
do Regulamento Anexo ao DL 316/95, de 28/11, no montante total de 
Esc. 1.353.950$00;

b) O impugnante efectuou em 23/01/2001, 20/02/2001, 21/02/2001, 
20/03/2001 e 11/04/2001 o pagamento do Imposto de Selo previsto no 
n° 12.1 da Tabela Geral do Imposto de Selo, aprovada pela Lei nº 150/99, 
de 11 de Setembro, no montante total de 1.350.000$00, imposto esse 
liquidado pelo Governo Civil de Aveiro (fls. 18 a 22 dos autos);

c) Nas mesmas datas, efectuou ainda o pagamento das taxas previstas 
no art. 23°, n° 1 do Regulamento Anexo ao DL n° 316/95, de 28/11, no 
montante total de Esc. 1.353.950$00, taxas essas liquidadas pelo Go-
verno Civil de Aveiro, para emissão de licença de exploração prevista 
no art. 20° do referido Regulamento (fls. 18 a 22 dos autos);

d) A petição inicial da presente impugnação deu entrada na 1ª Repar-
tição de Finanças de Aveiro no dia 20.04.2001.

 2.2  O acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou 
de direito, concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como 
geradora do direito ao imposto. Tal base é, pois, o pressuposto de facto 
ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito 
Fiscal, 1972, p. 266.

No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no 
brocardo latino nullum tributum sine lege, ou nullum vectigal sine lege, 
paralelo àquele outro, vigente no Direito Penal, nullum crimen sine lege. 
Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a 
um tipo legal, também não haverá imposto que não corresponda a uma 
definição legal, a um tipo legal. Nisto consiste a tipicidade do imposto. 
O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que 
na realidade se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, 
que, por esta nova óptica, se convertem em elementos do próprio facto, 
bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência 
de tipicidade, lugar à tributação – cf. Alberto Pinheiro Xavier, Conceito 
e Natureza do Acto Tributário, p. 342.

No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio 
de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-
-se o fenómeno que a lógica jurídica designa por implicação intensiva. 
Verifica -se a implicação intensiva sempre que os elementos enunciados 
no pressuposto não são apenas suficientes, mas ainda necessários para a 
verificação da consequência: se esses elementos se verificarem, segue -se 
a consequência, mas esta só se segue se eles se verificarem – cf., sobre 
o princípio da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, 
Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 263 e ss., onde, a p. 327, 
cita Castanheira Neves, Questão -de -facto -Questão -de -direito, p. 264; e, 
sobre “implicação intensiva”, cf. ainda J. Baptista Machado, Introdução 
ao Estudo do Direito e ao Discurso Legitimador , Almedina, 1991, 5.ª 
reimpressão, p. 187.

A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pres-
supostos tributários, como tais previstos e descritos, abstractamente, 
na lei de imposto.

O diploma fundamental em matéria de imposto do selo é ainda o 
Regulamento do Imposto do Selo, aprovado pelo Decreto n.º 12 700 de 
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20 -11 -1926 – o qual tem sofrido constantes e sucessivas alterações, de 
molde a que as suas normas possam acompanhar, dentro do possível, as 
vicissitudes da conjuntura económica a que tendem a aplicar -se. O Regu-
lamento do Imposto do Selo fixa a incidência do respectivo imposto por 
remissão para a Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada pelo Decreto 
n.º 21 916 de 28 -11 -1932 – também ela frequentemente alterada.

O imposto do selo «é um imposto geralmente sobre documentos, 
mas que constitui uma amálgama de tributação directa e indirecta» – cf. 
Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 2.ª edição, p. 295.

Segundo o artigo 1.º do Regulamento do Imposto do Selo, o imposto 
do selo recai sobre todos os «documentos, livros, papéis, actos e pro-
dutos» designados na Tabela Geral do Imposto do Selo. Tal indicação 
poderá deixar a ideia de uma extrema variedade de matéria colectável. 
Mas, por vezes, essa variedade é mais de forma que de fundo. Através 
do imposto do selo, propriamente dito, visa -se tributar circulações de 
riqueza, de bens, de valores, sobretudo quando tais valores ou bens não 
tenham podido ser tributados por outra via – cf. Soares Martinez, Direito 
Fiscal, 7.ª edição, Almedina, p. 597.

Na tributação em imposto do selo ter -se -ão em consideração os con-
ceitos que o Regulamento do Imposto do Selo e a Tabela Geral do 
Imposto do Selo nos fornecem, ainda que eventualmente se afastem 
dos consignados na lei civil; tendo também sempre presente que, se a 
tributação se reporta à própria expressão formal dos actos, é evidente 
que essa forma se torna indispensável para que surja a obrigação de 
imposto – cf. Herculano Madeira Curvelo, e Joaquim dos Santos Costa, 
em Imposto do Selo, Regulamento e Tabela, Comentados e Anotados, 
Almedina, 1994, pp. 24 e 345.

Cf., a este respeito, entre outros, o acórdão da Secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo, de 28 -9 -1999, proferido 
no recurso n.º 418/97, e publicado na Antologia de Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Central Administrativo, ano III, 
n.º 1, pp. 290 a 293.

O n.º 1 do artigo 1.º do Código do Imposto do Selo, Decreto Lei 
n.º 150/99, de 11 -9, vigente à data dos factos aqui em causa, em 2001, 
dispõe sob a epígrafe “incidência objectiva”, que o imposto do selo 
incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis 
e outros factos previstos na Tabela Geral. A Tabela Geral do Imposto do 
Selo, no seu n.º 12.1, prevê como factos incidentes de imposto de selo as 
«licenças para instalação de máquinas electrónicas de diversão».

De acordo com o disposto no artigo 9.º do Código Civil (norma de 
aplicação geral sobre a interpretação das leis), não pode ser considerado 
pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei 
um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente 
expresso.

Ora, no caso, o que vemos é que as liquidações de imposto de selo em 
causa foram levadas a efeito sob a invocação de emissão de “licença de 
exploração”, quando é certo que a apontada lei prevê, não a tributação 
de “licença de exploração”, mas a de “licença para instalação”.

E, no entanto, a entidade de “licença de exploração” (fundamenta-
ção de facto das liquidações de imposto de selo impugnadas) constitui 
evidentemente uma realidade inteiramente outra em relação a «licenças 
para instalação de máquinas electrónicas de diversão» (previstas no n.º 
12.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo).

As liquidações de imposto de selo impugnadas, em nome do princípio 
da legalidade e da tipicidade fiscal, só poderiam ter sido operadas com 
base no n.º 12.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, se o tivessem sido 
com fundamento em facto tributário do tipo de «licenças para instalação 
de máquinas electrónicas de diversão». E não foi o que aconteceu. As 
licenças, segunda a matéria de facto provada, eram “de exploração”, e 
não “para instalação”.

Como assim, e uma vez que não têm fundamento no n.º 12.1 da Tabela 
Geral do Imposto do Selo, que, todavia, lhes serviu de suporte legal, 
as liquidações de imposto de selo impugnadas padecem de ilegalidade 
– como, aliás, decidiu a sentença recorrida.

É neste sentido a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo – como, aliás, neste sentido, se havia já pronunciado a 
Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, 
por intermédio dos seus acórdãos de 18 -2 -2003 e de 25 -2 -2003, profe-
ridos respectivamente nos recursos n.º 9/03 e n.º 8/03.

A recorrente Fazenda Pública em suas conclusões 8) e 9), reproduzidas 
supra no ponto 1.2, faz realçar que «na nova tabela do imposto de selo 
(que consta do DL. 287/2003 de 12 Novembro) foi corrigida a redacção 
acrescentando -se o termo exploração (…)»; «Assim deve entender -se 
que esta nova redacção da tabela tem carácter interpretativo, uma vez 
que ao acrescentar o termo exploração, não está a elencar uma nova 
realidade sujeita a imposto, apenas visa dissipar quaisquer dúvidas que 
surgissem pela sua não consagração expressa na anterior redacção da 
Tabela Geral do Imposto de Selo».

A esta argumentação da Fazenda Pública recorrente contrapomos o 
teor do acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 
de Junho de 2006, proferido no recurso n.º 242/06, de onde respigamos 
a passagem seguinte.

O facto de, na redacção do art. 12.1 da T.G.I.S. introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, ter passado a incluir -se 
uma referência à exploração de máquinas electrónicas de diversão, a 
par da referência à instalação, não altera antes confirma a interpretação 
adoptada pelo STA à face da redacção anterior, pois a referência cumu-
lativa à instalação e à exploração revela que, na perspectiva legislativa, 
a primeira expressão não englobava a segunda.

Por outro lado, não há elementos que permitam atribuir carácter 
interpretativo à nova redacção.

Segundo refere FERRER CORREIA, em parecer publicado na Co-
lectânea de Jurisprudência, ano XIV , tomo 4º, página 35,

«Na ausência de outros elementos que permitam dar valor inter-
pretativo a uma norma, o critério fundamental a utilizar para tal fim 
é “que o princípio contido na nova lei possa considerar -se ínsito na 
lei anterior. Ora esse requisito deve julgar -se satisfeito sempre que 
possa dizer -se que os tribunais decidiam normalmente, no domínio da 
legislação anterior, de acordo com tal princípio”.

“É que, verificando -se este pressuposto, cessam as razões que estão 
na base do princípio da não -retroactividade da lei, que se consubstan-
ciam na tutela dos direitos adquiridos e das expectativas concebidas 
pelos particulares ao agirem ao abrigo das normas da lei precedente. 
Se a jurisprudência era claramente favorável a um certo entendimento 
da legislação anterior, e a nova lei o vem confirmar de modo expresso 
não se vê razão para não definir esta lei como interpretativa e como 
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tal aplicável mesmo para o passado. Em boas contas, ninguém poderá 
queixar -se de ofensas de direitos subjectivos ou de frustração de expec-
tativas, já que os interessados, se tivessem recorrido aos tribunais para 
fazer valer um suposto direito ou ver esclarecida determinada situação, 
não teriam muito provavelmente obtido resultado diverso daquele que 
agora se tornou certo”.

Em sentido semelhante, escreve BAPTISTA MACHADO, em Sobre 
a aplicação no tempo do novo Código Civil , página 287:

«... para que a lei nova possa ser interpretativa de sua natureza, é 
preciso que haja matéria para interpretação. Se a regra de direito era 
certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial lhe havia de 
há muito atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante 
e pacífico, a lei nova que venha resolver o respectivo problema jurídico 
em termos diferentes deve ser considerada uma lei inovadora».

 Ora, não há qualquer controvérsia jurisprudencial sobre a interpre-
tação do referido artigo 12.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na 
redacção de 1999. Bem pelo contrário: a jurisprudência dos tribunais 
superiores é pacífica sobre o tema, mas em sentido diverso, como acima 
se viu, daquele que veio a ser consagrado na redacção de 2003 do ar-
tigo 12.1 da referida Tabela Geral.

Por isso, não se vê razão para reconhecer natureza interpretativa à 
nova redacção do artigo 12.1 da Tabela.

Assim, é correcta a sentença recorrida sobre a impugnação da liqui-
dação de imposto do selo.

Diferente é a solução relativamente à liquidação das taxas previstas 
no artigo 23.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 316/95, de 28 de Novembro – e 
assentes na alínea c) do probatório.

No acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 
de Junho de 2006, que temos vindo a acompanhar, escreve -se para uma 
situação em tudo semelhante à presente.

(…) os art.ºs 17.º e 20.º deste diploma, estabelecem a obrigatoriedade 
de licenciamento da exploração das máquinas de diversão e a emissão 
de licenças de exploração está sujeita ao pagamento de taxas, nos termos 
do art. 23.º. Os montantes destas taxas são indicados no Anexo à Portaria 
n.º 40/97, de 15 de Janeiro.

Não se trata, aqui, de licenciamento de instalação, mas sim de explo-
ração e foi esse licenciamento que a impugnante requereu, pelo que a 
situação se enquadra na previsão destas normas.

Aliás, este enquadramento nem sequer é questionado pela Impugnante 
que alicerça a sua impugnação, quanto às taxas, apenas na invocação da 
sua inconstitucionalidade, por se tratar de tributos que têm a natureza 
de impostos, e não terem sido criados pela Assembleia da República ou 
pelo Governo no uso de autorização legislativa.

Efectivamente, a criação de impostos inclui -se na reserva relativa de 
competência legislativa da Assembleia da República [arts. 103.º, n.º 2, e 
165.º, n.º 1, alínea i) da C.R.P., na redacção vigente e arts. 106.º, n.º 2, e 
168.º, n.º 1, alínea i), na redacção de 1992, vigente ao tempo da aprova-
ção do diploma que veio a ser o Decreto -Lei n.º 316/95] pelo que, não 
tendo este diploma sido emitido pelo Governo ao abrigo de autorização 
legislativa, a constitucionalidade do tributo criado pelo referido art. 23.º 
depende de ele não ter a natureza de imposto.

Assim, importa apreciar a natureza deste tributo.
A distinção entre imposto e taxa faz -se com base no carácter unilateral 

ou bilateral dos tributos: o imposto tem estrutura unilateral, a taxa tem 
carácter bilateral e sinalagmático.

Para um tributo ser qualificável como taxa terá de haver correspecti-
vidade entre a prestação paga pelo contribuinte e a prestação concreta 
de um serviço público ou utilização de um bem do domínio público 
ou remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particu-
lares, como está hoje expressamente estabelecido no n.º 2 do art. 4.º 
da L.G.T.

«Tal relação sinalagmática entre a contrapartida e o montante a pa-
gar não pode deixar de ter um carácter substancial ou material, e não 
meramente formal o que não implica, porém, que se exija uma equiva-
lência económica rigorosa entre ambos, não sendo incompatível com a 
natureza sinalagmática da taxa o facto de o seu montante ser “superior 
(e, porventura, até consideravelmente superior) ao custo do serviço 
prestado” contudo o que não pode é ocorrer uma «desproporção intole-
rável»”, ou seja, “manifesta” e comprometedora, “de modo inequívoco, 
da correspectividade pressuposta na relação sinalagmática”, devendo 
a respectiva aferição tomar em conta, não apenas o valor da quantia a 
pagar, mas também a utilidade do serviço prestado». (Neste sentido, 
entre vários outros, podem ver -se os acórdãos deste Supremo Tribunal 
Administrativo de 26 -1 -2005, proferido no recurso n.º 1167/04, e de 
18 -5 -2005, proferido no recurso n.º 1176/04, este do Pleno da Secção 
do Contencioso Tributário.).

No caso em apreço, está -se perante a remoção de um obstáculo ju-
rídico ao comportamento dos particulares, que é susceptível de se en-
quadrar no conceito de taxa, se existir uma actividade da Administração 
que esteja numa relação de correspectividade com a prestação paga 
pelo contribuinte.

Esta correspectividade existe, no caso em apreço, pois o licencia-
mento é precedido de uma análise da actividade lúdica proporcionada 
pela máquina de diversão, de forma a apreciar se ela não é susceptível 
de por em causa a protecção devida da infância e a juventude, a pre-
venção da criminalidade e a ordem ou tranquilidade públicas, como 
é imposto pelo art. 20.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 316/95, que está 
em consonância com a protecção à infância e a política de juventude 
constitucionalmente impostas pelos arts. 69.º e 70.º da C.R.P. e com 
os deveres estaduais de assegurar a segurança e tranquilidade públicas 
(art. 272.º da C.R.P.).

Por outro lado, a exploração das máquinas deste tipo, exige uma 
contínua fiscalização, designadamente do cumprimento dos condicio-
namentos previstos no art. 22.º deste diploma, pelo que há necessidades 
especiais de policiamento gerados pela actividade de exploração de 
máquinas de diversão.

Por isso, não se pode afirmar, no caso em apreço, que se esteja perante 
a exigência de uma prestação sem qualquer contrapartida por parte da 
Administração.

Consequentemente, o tributo referido naquele art. 23.º deve ser qua-
lificado como taxa.

A sentença recorrida discorre que o facto tributário da exploração não 
está previsto no n.° 12.1. da TGIS, e «igualmente não se regula no anexo 
ao DL 316/85, de 28 -11, qualquer licença de instalação, mas tão só, uma 
licença anual ou semestral de exploração – n.° 2 do art. 20.°».
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Mas não há uma relação de necessária imbricação entre uma realidade 
e outra. Uma coisa é a tributação de imposto de selo prevista no n.º 12.1 
da Tabela Geral do Imposto do Selo; outra realidade é a imposição, 
com diferente fundamento, de «taxas previstas no art. 23.°, n.° 1 do 
Regulamento Anexo ao DL n.° 316/95, de 28/11».

E os artigos 17.º e 20.º deste diploma – para voltar a dizer com o citado 
acórdão –, estabelecem a obrigatoriedade de licenciamento da exploração 
das máquinas de diversão, sendo que a emissão de licenças de exploração 
está sujeita ao pagamento de taxas, nos termos do art. 23.º. Não se trata, 
aqui, de licenciamento de instalação, mas sim de exploração.

E o que é certo é que, como aliás se assente na alínea c) do probatório, 
o impugnante, ora recorrido, efectuou no caso «o pagamento das taxas 
previstas no art. 23.°, n.° 1 do Regulamento Anexo ao DL n° 316/95, de 
28/11 (…) para emissão de licença de exploração prevista no art. 20.° 
do referido Regulamento».

Como assim, diremos a terminar – e em resposta ao thema deciden-
dum – que é legal a liquidação das taxas impugnadas; mas sofrem de 
ilegalidade as impugnadas liquidações de imposto de selo.

De todo o exposto, podemos extrair, entre outras, as seguintes pro-
posições, que se alinham em súmula.

I. De harmonia com os termos das disposições combinadas dos artigos 
715.º, n.º 1; 722.º , n.º 3, 1.ª parte; 731.º, n.º 1; 752.º, n.º 3; 762.º, n.º 
1; 722.º, n.º 3, 2.ª parte; e 731.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, o 
Tribunal ad quem pode, por irrelevância, dispensar -se da apreciação 
prévia da nulidade da decisão recorrida, se esta dever ser revogada ou 
confirmada por razões atinentes ao mérito do fundo do recurso.

II. Em nome do princípio da legalidade e da tipicidade, a Adminis-
tração Fiscal deve proceder à liquidação que for pertinente, só em caso 
de verificação de todos e de cada um dos elementos típicos previstos na 
lei como geradores do direito do Estado ao tributo.

III. O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, docu-
mentos, títulos, livros, papéis e outros factos previstos na Tabela Geral 
– nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Código do Imposto do Selo, na 
redacção do Decreto Lei n.º 150/99, de 11 -9.

IV. No seu n.º 12.1, a Tabela Geral do Imposto do Selo prevê como 
de incidência objectiva o facto tributário de «licenças para instalação 
de máquinas electrónicas de diversão» (“para instalação”, e não “para 
exploração”).

V. A emissão do (aliás obrigatório) licenciamento da exploração de 
máquinas de diversão está sujeito ao pagamento de taxas, nos montantes 
indicados no Anexo à Portaria n.º 40/97, de 15 -1 – por força das dispo-
sições combinadas dos artigos 17.º, 20.º, e 23.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 316/95, de 28 -11.

3.Termos em que se acorda negar parcial provimento ao recurso; 
confirmar a sentença recorrida quanto a imposto do selo; e revogar 
a sentença quanto às impugnadas taxas, julgando -se improcedente a 
impugnação nesta parte.

Custas pelo impugnante, apenas na 1.ª instância, na parte em que 
decaiu.

Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

IRC. Provisões fiscalmente dedutíveis. Artigo 34.º do CIRC. 
Actividade de comércio de veículos automóveis. Juros de 
mora.

Sumário:

 I — São fiscalmente dedutíveis 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.

 II — Os juros de mora resultantes de créditos decorrentes 
da actividade de comércio de veículos automóveis são 
também eles créditos resultantes da actividade normal 
da empresa em causa.

 III — Tais créditos (por juros de mora) constituem provisões 
fiscalmente dedutíveis.

Processo n.º 668/06 -30.
Recorrente: Fiat Distribuidora, 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. FIAT DISTRIBUIDORA, SA, com sede na Rua Tomás Ribeiro, 
71, Lisboa, impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 
1ª Instância de Lisboa, a liquidação adicional de IRC, referente ao 
exercício de 1999.

O Mm. Juiz do TAF de Lisboa julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo Tri-

bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:
 A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação feita 

pela ora recorrente da liquidação adicional de IRC relativa ao exercício 
de 1999, na parte em que a mesma se fundou na desconsideração da 
provisão fiscal por créditos de cobrança duvidosa, feita pela recorrente, 
com referência aos débitos por juros de mora devidos pela falta de pa-
gamento atempada de fornecimentos de veículos automóveis.
 Segundo a sentença recorrida os referidos créditos de juros de 

mora não estariam abrangidos pelo conceito de créditos resultantes da 
actividade normal da recorrente, que, segundo a mesma, apenas inclui-
ria, no caso da recorrente, os créditos por fornecimentos de veículos, 
por serem aqueles que decorreriam, stricto sensu, do objecto social da 
recorrente.
 Ora, salvo o devido respeito, os referidos créditos por juros de 

mora, porque acessórios de créditos por fornecimentos de veículos au-
tomóveis, deveriam ter sido considerados pela sentença recorrida como 
abrangidos pelo referido conceito da actividade normal da recorrente.
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 Também em matéria fiscal o regime do crédito acessório, salvo 
disposição expressa em contrário, deve seguir o regime do crédito 
principal.
 Não havendo disposição legal a impor diferente tratamento para 

efeitos da al. a) do n. 1 do então art. 33º do CIRC do crédito acessório 
de juros de mora de créditos de fornecimentos feitos a coberto do ob-
jecto social de empresa contribuinte, a sentença recorrida violou este 
dispositivo legal
 Acresce que o débito de juros de mora por empresas a terceiros 

seus clientes que não tenham pago pontualmente a suas dívidas para com 
ela é um dever dos respectivos administradores, gerentes e directores, 
sob pena de os mesmos poderem responder civilmente, pelo menos, 
pelos danos causados ao património da empresa e / ou dos seus sócios 
e accionistas.
 Aliás, aquela prática é corrente nos comerciantes, não podendo, 

por isso, ser considerada como uma prática anormal ou não normal.
 Deste modo, também por esta razão, os créditos de juros de mora 

da recorrente de que tratam estes autos, tinham de ser considerados como 
resultantes da actividade normal da recorrente e, portanto, englobáveis 
na al. a) do n. 1 do então art. 33° do CIRC.
 Por último, a sentença recorrida ao julgar improcedente a im-

pugnação, violou, ainda, o art. 104° da CRP, uma vez que a única forma 
de materializar o princípio da tributação real das empresas, no caso 
concreto, é o de permitir a constituição de provisões por créditos de 
cobrança duvidosa dos créditos de juros de mora não pagos, nos termos 
do então art. 34º do CIRC.
 A sentença recorrida ao interpretar, como interpretou al. a) do 

n. 1 do então art. 33° do CIRC, violou o art. 104° da CRP, os artºs 804 
e ss. e 785° todos do CC, e nºs 2 do art. 11° da LGT.

Não houve contra -alegações.
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 na instância:
1) A ora impugnante tem como actividade principal a actividade 

de comércio de veículos automóveis, encontrando -se enquadrada no 
CAE 50100.

2) A ora impugnante encontra -se enquadrada, em sede de IRC, no 
regime geral de

tributação e, em sede de IVA, no regime normal mensal.
3) A liquidação adicional de IRC, ora em causa, teve a sua origem na 

análise da declaração de rendimentos modo 22 do exercício de 1999, 
efectuada pela DSPIT, da qual resultou o valor corrigido de € 438.550,65: 
1) € 302.024,74, relativos a constituição de provisão para créditos de 
cobrança duvidosa tendo a impugnante considerado na sua base de cál-
culo os juros de mora pelo atraso no pagamento de créditos já vencidos, 
os quais não se podem enquadrar na actividade normal da empresa e 
não foram aceites como custo para efeitos fiscais, nos termos da al. a) 
do art. 33º do CIRC; 2) € 1.071,13, relativos a 20 % dos encargos rela-
cionados com viaturas ligeiras, nos termos do n. 4 do art. 41º do CIRC; 
e 3) € 135.454,78, relativos a custos com a amortização financeira 
relativa ao terreno subjacente ao edifício comercial e administrativo, 
objecto de locação financeira, bem como à amortização financeira do 
terreno relativa à primeira renda do contrato de locação financeira, 

nos termos da al. f) do art. 41º do CIRC e do art. 4º do Decreto -Lei 
n. 420/93, de 28/12.

4) A ora impugnante interpôs a presente impugnação apenas quanto 
à correcção de € 302.024,74, que se refere à constituição da provisão 
para créditos de cobrança duvidosa

5) A ora impugnante deduziu a presente impugnado em 11/12/ 
2003.

3. Está em causa a interpretação do art. 33º, 1, a) do CIRC, na redac-
ção então vigente (hoje art. 34º do CIRC), com referência ao art. 34º 
do mesmo Código (hoje, art. 35º).

Concretamente importa determinar se os juros de mora de dívida 
proveniente de fornecimentos feitos a concessionários da recorrente, não 
pagas nas datas de vencimento contratual, se enquadram na actividade 
normal da impugnante, que tem como actividade principal o comércio 
de veículos automóveis.

Isto para efeito de tais juros poderem ser considerados "provisões 
fiscalmente dedutíveis".

Na verdade, e de acordo com tal disposição legal só podem ser provi-
sionados tais créditos (de juros de mora) se resultarem da actividade nor-
mal do contribuinte e que, findo o exercício, possam ser considerados de 
cobrança duvidosa e sejam evidenciados como tal na contabilidade.

Não estando em causa estes dois últimos requisitos (cobrança duvidosa 
e sua evidência na contabilidade), temos que centrar a nossa atenção 
sobre aquele primeiro requisito (actividade normal).

Acena o recorrente desde logo uma inconstitucionalidade, a saber: 
uma interpretação diversa da por si propugnada viola o art. 104º da CRP, 
"uma vez que a única forma de materializar o princípio da tributação 
real das empresas, no caso concreto, é o de permitir a constituição de 
provisões por créditos de cobrança duvidosa dos créditos de juros de 
mora não pagos, nos termos do então art. 34º do CIRC".

Não temos esta visão das coisas, pois, como bem refere o MP junto da 
1ª Instância, "nada obsta a que possam ser considerados como custo no 
exercício em que fique demonstrada a sua incobrabilidade, nos termos 
que a lei exige" (vide, a propósito o art. 39º do CIRC).

O que permite desde logo desmontar esta tese de alegada inconsti-
tucionalidade.

Avancemos então.
Afastada, a nosso ver, a alegada inconstitucionalidade de uma inter-

pretação que não considere os juros de mora como provisão fiscalmente 
dedutível, resta -nos a consideração dos outros argumentos aduzidos 
pelo recorrente.

A mora está prevista no art. 804º do CC, estipulando o n. 1 deste 
normativo que "a simples mora constitui o devedor na obrigação de 
reparar os danos causados ao credor".

Por sua vez o art. 805º estipula qual o momento a partir do qual o 
devedor se constitui em mora e o art. 806º diz -nos no n. 2 que, nas 
obrigações pecuniárias, "os juros devidos são os legais", salvo estipu-
lação em contrário.

Vemos pois que a mora será consequente à obrigação principal.
Não nos resolvendo directamente a questão, a resposta à mesma pode 

estar no art. 809º do CC, segundo a qual é nula a cláusula pelo qual o 
credor renuncia antecipadamente a qualquer dos direitos que lhe são 
facultados nas divisões anteriores nos casos de não cumprimento ou 
mora do devedor, salvo o disposto no n. 2 do artigo 800º.
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E esses direitos são o de pedir o cumprimento da obrigação, a in-
demnização pelo prejuízo, a resolução do negócio e o commudum de 
representação (1).

Quer isto dizer que, associados à mora, estão vários direitos do cre-
dor.

Isto significa que sendo a mora consequente à obrigação principal, 
dela resultam vários direitos para o credor.

Assim, na nossa óptica, não pode a mora deixar de estar intimamente 
conexionada com a obrigação principal, sendo dela consequência directa 
e imanente.

Assim sendo, os juros de mora, consequência do incumprimento da 
obrigação, não podem deixar de se inserir ainda no conceito de actividade 
normal da impugnante, como na de qualquer credor.

Daí que, para nós, a dívida proveniente dos juros de mora constitui 
provisão fiscalmente dedutível.

Pese embora os juros serem acessórios da dívida, têm a mesma na-
tureza desta.

E esta (a dívida) resulta da actividade normal da empresa.
Assim sendo, e estando unicamente em causa os juros de mora a 

pretensão da recorrente é de acolher.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 

revogar a sentença recorrida, e julgar procedente a impugnação, com a 
inerente anulação do acto impugnado.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

(1) Código Civil, Anotado, de Pires de Lima e Antunes Varela, Volume II, anotação ao 
artigo 809.º

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.
Processo n.º 835/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Carlos Alberto Vieira Duarte & C.ª L.da, e outro.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – A Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga, não se conformando com a sentença proferida pela 
Mma. Juíza do TAF de Braga no apenso de verificação e graduação de 
créditos à execução fiscal instaurada contra Carlos Alberto Vieira Duarte 
& Cia, Lda., com sede em Lugar da Vinha, Torrados, Felgueiras, dela 
vem recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 – A sentença ora recorrida deu como provados todos os factos que 
levaram a Administração Fiscal à penhora do direito ao trespasse e 
arrendamento em processo de execução fiscal, movido contra Carlos 
Alberto Vieira Duarte & Comp.ª, Lda., por dívidas de IVA dos anos de 

1999, 2000 e 2001, no montante de 30.549,15 €, afirmando que: «A 
quantia exequenda de IVA goza da garantia da penhora nos termos do 
art.º 822.º do CC»;

2 – No entanto, violou o disposto nos art.ºs 10.º, n.º 1, do Dec. - Lei 
n.º 103/80, e 747.º, n.º 1, al. a) do CC ao proceder à graduação do crédito 
exequendo em segundo lugar;

3 – Acresce que, a sentença sob recurso é omissa no tocante a juros 
de mora incidentes sobre o crédito exequendo, contrariando assim o 
disposto no art.º 8.º do Dec. -Lei n.º 73/99, de 16/03, segundo o qual 
os juros de mora gozam do mesmo privilégio que assiste ao respectivo 
crédito.

Não há contra -alegações.
O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite parecer no sentido de que 

o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na parte que interessa à decisão, é do seguinte teor a sentença 

impugnada:
«Por apenso à execução fiscal 00/101762.4 e apensos que a Fazenda 

Pública instaurou a CARLOS ALBERTO VIEIRA DUARTE & CIA, 
LDA., com sede em Lugar da Vinha, Torrados, Felgueiras, foram recla-
mados os seguintes créditos:

A) – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Delegação 
Distrital do Porto, um crédito no montante de € 20.748,76 e respectivos 
juros de mora resultante de contribuições relativas às remunerações 
pagas aos trabalhadores e contribuições próprias, e que se encontram 
discriminadas a fls. 4 da petição inicial.

Por despacho proferido nos presentes autos foram os créditos recla-
mados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social limi-
narmente admitidos.

Não tendo aquele crédito sido impugnado nos termos do art.º 864.º, 
n.º 4 do Código Processo Civil, deve o mesmo ter -se por reconhecido.

(…)
Dos elementos existentes nos autos apurou -se a seguinte factuali-

dade:
1) – Contra CARLOS ALBERTO VIEIRA DUARTE & CIA, LDA., 

foi instaurada a execução fiscal 00/101762.4, que se encontra apensa a 
estes autos, para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 1999, 2000 e 
2001 no montante total de € 30.549,15, acrescido de juros de mora.

2) – Naquela execução, foi penhorado em 12.03.2002 e 23.04.2002, 
um estabelecimento industrial de fabrico de calçado e o direito ao arren-
damento e trespasse composto por diversos móveis, que se encontram 
discriminados a fls. 4/5 e 14/15 da execução apensa e que aqui se dão 
por reproduzidas.

(…)
Os créditos reclamados encontram -se documentados.
Na execução foi penhorado o direito ao trespasse e arrendamento e 

bens móveis.
Nestes autos foram reclamados pelo Instituto de Gestão Financeira 

da Segurança Social um crédito.
O crédito reclamado goza de privilégio mobiliário e imobiliário geral, 

assim como os juros de mora, estes referentes aos últimos três anos, 
art.º 10.º e 11.º do Dec.Lei 103/80 e art.º 44.º da LGT.

A quantia exequenda de IVA da garantia da penhora nos termos do 
art.º 822.º do CC.
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(…)
Em consequência do exposto:
Julga -se procedente a reclamação quanto ao crédito do Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, considerando -se verificado.
Assim, procede -se à graduação dos créditos verificados, da se-

guinte forma:
Em primeiro lugar o crédito reclamado pelo Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social e respectivos juros de mora até 
três anos.

Em segundo lugar a quantia exequenda.
(…)».
Instada a pronunciar -se sobre a alegada omissão da sentença sob re-

curso no tocante a juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo, 
veio a Mma. Juíza “a quo” dizer que:

«A decisão constante de fls. 37/38 efectivamente gradua apenas a 
quantia exequenda.

No entanto tem sido entendimento da Jurisprudência que a quantia 
exequenda engloba, desde logo, para além da dívida, também os juros 
de mora, os quais constam da matéria de facto dada como assente.

Pelo que se mantém a decisão proferida.»
III – Começando por apreciar a alegada omissão de pronúncia da 

sentença quanto a juros de mora da quantia exequenda, vejamos.
A sentença recorrida, de facto, limita -se a graduar apenas a quantia 

exequenda, não fazendo qualquer referência quanto a juros de mora.
Sendo certo que da matéria de facto dada como assente consta expres-

samente que a quantia exequenda é constituída por dívidas de IVA dos 
anos de 1999, 2000 e 2001 no montante total de € 30.549,15, acrescido 
de juros de mora.

No seu despacho de sustentação, veio a Mma. Juíza “a quo” esclarecer 
que a quantia exequenda referida englobava além da dívida também os 
juros de mora, aliás como tem sido entendimento da jurisprudência.

E, na verdade, tem esta vindo a entender que a graduação da quantia 
exequenda, no lugar que lhe couber, engloba, desde logo, a dívida e os 
respectivos juros de mora, quando constem do título executivo, não 
havendo que fazer referência expressa a estes (v. acórdãos de 26/3/03 
e de 9/4/03 deste Tribunal, proferidos nos processos 1870/02 e 130/03, 
respectivamente).

Assim sendo, interpretando a sentença recorrida com o sentido de 
que a quantia exequenda abrange também os juros de mora indicados 
no título executivo e mencionados no probatório, os quais gozam, de 
resto, dos mesmos privilégios atribuídos às dívidas sobre que recaírem, 
nos termos do art.º 8.º do DL 73/99, de 16 de Março, não enferma esta 
da alegada omissão de pronúncia.

Passemos, então, a conhecer da graduação de créditos efectuada na 
decisão recorrida, também ela objecto do recurso.

Nos presentes autos foi reclamado, e admitido, apenas um crédito 
pelo IGF da Segurança Social relativo a contribuições para a segurança 
social, sendo a quantia exequenda, como vimos, constituída por dívidas 
de IVA.

Mostra -se, por outro lado, penhorado um estabelecimento industrial 
e o direito ao seu arrendamento e trespasse.

Na decisão recorrida, a Mma. Juíza “a quo” graduou em primeiro 
lugar o crédito reclamado pelo IGF da Segurança Social, por gozar de 
privilégio mobiliário e imobiliário geral, nos termos dos artigos 10.º e 

11.º do DL 103/80, de 9/5, e, depois, a quantia exequenda de IVA, por 
gozar da garantia da penhora, nos termos do art.º 822.º do CC.

O crédito por contribuições para a segurança social e respectivos juros 
de mora goza, de facto, de privilégio mobiliário geral, nos termos do 
art.º 10.º do DL 103/80, de 9/5.

De igual privilégio goza, porém, também o crédito exequendo, respei-
tante a IVA, imposto indirecto, como se estabelece no n.º 1 do art.º 736.º 
do CC.

Impondo -se a sua graduação em primeiro lugar, por força do que 
dispõem os artigos 10.º, n.º 1 do DL 103/80, de 9/5, e 747.º, n.º 1, 
al. a) do CC.

Razão por que a sentença recorrida que assim não decidiu, por vio-
lação dos normativos citados, não se poderá, pois, manter.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal de Justiça em conceder 
provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, efectuando -se 
a graduação de créditos do seguinte modo:

1 - Em 1.º lugar, o crédito exequendo de IVA, e respectivos juros de 
mora referentes a três anos.

2 - Em 2.º lugar, o crédito reclamado pelo IGF da Segurança Social, 
e respectivos juros de mora referentes a três anos.

Sem custas.
Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.

Assunto:

Providência cautelar antecipatória. Requisitos. Ordem de 
conhecimento. Prejuízo de difícil reparação.

Sumário:

 I — Sendo cumulativos os requisitos de que depende a 
adopção de uma providência cautelar, pode o tribunal 
chamado a apreciar o recurso jurisdicional da sentença 
que a denegou, sendo questionados, nesse recurso, vá-
rios dos seus requisitos, começar pela verificação de 
qualquer deles.

 II — Não integra prejuízo de difícil reparação, para efeitos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 120.º do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, o resultante 
de, num período determinável de tempo, o requerente 
ficar impedido de lançar no mercado quantias deter-
mináveis de mercadorias identificadas, que já antes 
comercializava, sem que se prove que tal impedimento 
coloca em risco a manutenção ou a sobrevivência da 
empresa.
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Processo n.º 857/06 -30.
Recorrente: Compañía de Distribución Integral Logista, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. COMPAÑIA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA, 

S. A., com sucursal em Ranholas, Sintra, recorre da sentença de 19 de 
Maio de 2006 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que indeferiu 
a requerida providência cautelar antecipatória contra o MINISTÉRIO 
DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Formula as seguintes conclusões:

«A)
O presente recurso tem por objecto sentença do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Sintra com data de 19.05.2006, que indeferiu a 
providência cautelar antecipatória visando a obtenção de uma autori-
zação provisória para introdução no consumo de oito marcas de tabaco 
comercializadas pela Recorrente em quantidades superiores ao limite 
previsto no art. 86.°, n.° 6 do CIEC.

B)
O Tribunal a quo considerou, e bem, que se encontrava preenchido 

o requisito relativo ao “fumus boni iuris”, considerando ainda como 
provável uma decisão favorável à Recorrente no processo principal.

C)
A discordância da Recorrente tem como objecto a fundamentação 

de direito constante da sentença recorrida, nomeadamente dois pontos 
concretos em relação aos quais o Tribunal cometeu, salvo o devido 
respeito, um erro de interpretação e aplicação do direito:

(i) Não demonstração do periculum in mora [violando o disposto no 
art. 120, n.° 1, al. c) do CPTA];

(ii) Não prevalência do interesse subjacente à providência, face à 
ponderação dos interesses público e privados em presença [violando o 
disposto no art. 120°, n.° 2 do CPTA].

D)
No que concerne ao primeiro ponto  - violação do disposto no ar-

tigo 120.°, n.° 1, al. c) do CPTA  - o Tribunal não atendeu à matéria 
de facto dada como provada, nem dela extraiu as consequências que 
devia, em especial à constante dos pontos 3 e 7 dos factos dados como 
provados, da qual resulta que houve um aumento comprovado das 
vendas da Requerente e que esta se viu forçada a bloquear vendas (cf., 
em especial, os docs. de fls. 292 a 300 dos autos).

E)
A não concessão da autorização provisória solicitada acarretará pre-

juízos para a Recorrente durante o período em que decorrer o processo 
principal, nomeadamente os decorrentes da impossibilidade de vender 
quantidades de produtos de tabaco superiores às que está autorizada a 

introduzir no mercado, de acordo com o limite previsto no art. 86.°, n.° 6 
do CIEC [pontos 3 e 7 dos factos dados como provados].

F)
Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de vender produtos em 

quantidades superiores ao limite legal repercutir -se -ão, necessariamente, 
nos próximos anos de actividade da Recorrente, uma vez que o limite 
previsto no art. 86.°, n.° 6 do CIEC tem como parâmetro de referência 
“a quantidade média mensal de tabacos manufacturados introduzidos 
no consumo no ano económico anterior”.

G)
Caso o pedido formulado no processo principal venha a ser conside-

rado procedente, não será possível reintegrar ou reconstituir a posteriori 
todas as vendas de produtos de tabaco que poderiam ter sido realizadas 
durante o período em que a referida autorização deveria ter vigorado 
na ordem jurídica, para além de a Recorrente ficar com o terrível onus 
probandi de provar “aquilo que não foi mas poderia ter sido” e de não 
poder almejar mais do que uma simples indemnização com carácter 
equitativo (art. 562°, n.° 3 do Código Civil), que nunca corresponderá 
ao valor real dos danos emergentes e lucros cessantes que sofrerá durante 
o período em que se encontrar pendente a acção principal.

H)
O Tribunal a quo ao não considerar que os factos alegados e provados 

consubstanciam um caso típico de “fundado receio de constituição de 
uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil 
reparação” cometeu um erro de julgamento na interpretação e aplicação 
do disposto no artigo 120.°, n.º 1, al. c) do CPTA, tendo violado a norma 
contida neste preceito legal.

I)
No que concerne ao segundo ponto, o Tribunal fez uma errada inter-

pretação e aplicação das normas constantes do n.° 2 do art. 120.° e do 
n.° 1 do 112° do CPTA em três dimensões distintas, porquanto

(i) Não justificou, em concreto, quais os danos para o interesse público 
que resultariam da autorização requerida;

(ii) Considerou que a concessão da autorização provocaria danos ao 
interesse público que não são conjecturáveis;

(iii) Não fez uso dos mecanismos previstos na lei para minorar os 
pretensos e eventuais danos para o interesse público causados pela 
concessão da autorização. Assim,

J)
O Tribunal a quo não concretizou ou identificou quais os danos para 

o interesse público que resultariam da concessão da autorização provi-
sória requerida, limitando -se a proferir considerações ambíguas sobre o 
alegado perigo de “comercialização de tabaco a preços artificialmente 
mais baixos”, que a Recorrente não compreende nem pode aceitar, uma 
vez que todas as introduções no consumo têm que liquidar o imposto 
que se encontre em vigor e não é conhecida ou sequer foi anunciada 
pelo Recorrido qualquer alteração do imposto.
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K)
Os Tribunal a quo, quando alude aos pretensos danos para o interesse 

público (que se supõe tratar -se de receita cessante), lavra num erro: a 
não concessão da autorização implica menos introduções no consumo, 
logo, menos imposto pago e menos arrecadação de receita; ora, se a 
autorização for concedida e ao invés do que é referido na sentença, 
haverá, pelo contrário, mais receita para o Estado com o aumento cor-
respondente receita fiscal.

L)
Por último, se o Tribunal a quo entendeu que a concessão da autori-

zação provisória, sem mais, poderia redundar em possíveis danos para 
o interesse público (conclusão que não se aceita, mas que se formula 
por mero imperativo de patrocínio), sempre poderia recorrer aos me-
canismos previstos no art. 120.°, n.° 3 do CPTA por forma a compati-
bilizar os interesses em causa, criando limites ou impondo condições 
à autorização que permitissem uma decisão conforme ao princípio da 
proporcionalidade.

M)
Em suma, o decidir nos moldes em que o fez, a sentença sub ju-

dice violou também o disposto nos artigos 112°, n.° 1 e 120°, n.° 2 
do CPTA.

NESTES TERMOS,
Deverá ser dado provimento ao recurso e revogada a douta sentença 

recorrida e, em consequência, ser decretada a providência cautelar 
requerida (...).

1.2. Contra -alega a autoridade requerida, para assim concluir:

«1º.
Com o processo principal de que é subordinada esta providência 

antecipatória pretende -se a condenação da entidade demandada à prática 
de um acto ilegalmente recusado: o indeferimento do pedido de auto-
rização duradoura para que a Requerente pudesse, durante o corrente 
ano, introduzir mensalmente no consumo quantidades de produtos de 
tabaco manufacturado das marcas identificadas nos autos, em quanti-
dades superiores a 30 % face à média mensal introduzida no consumo 
no ano económico anterior.

2°.
A apreciação dos pressupostos para a adopção da providência intentada 

passa necessariamente pela análise da pretensão da Requerente, dirigida 
ao director da Alfandega do Jardim do Tabaco em 31/10/2005.

3°.
À data a partir da qual os efeitos da autorização duradoura 

se iriam produzir (31/12/2005) não existia justificação para um 
aumento das introduções no consumo superior à percentagem es-
tipulada no n°6 do art. 86° do CIEC.

4°.
Isto porque, a ali Requerente não apresentou à autoridade adua-

neira quaisquer elementos reveladores do aumento comprovado 

de comercialização dos produtos em questão que justificasse futuras 
introduções no consumo superiores às legalmente permitidas — cf. n°9 
do art. 86° do CIEC.

5º.

Pendia sobre a Requerente a obrigação de provar, aquando da apre-
sentação do pedido à autoridade aduaneira, a necessidade de aumentar 
as introduções mensais no consumo daquelas marcas, o que não fez, 
nem em sede de audição prévia.

6°.

Os documentos 7A a 8H juntos à presente acção, respeitantes a 
pedidos de fornecimento daquelas marcas de tabaco nunca foram 
apresentados à alfândega competente.

7°.

Na sentença que recaiu sobre o pedido, indeferindo -o, o Tribunal a 
quo estendeu estar verificado o requisito da probabilidade de a pretensão 
formulada no processo principal vir a ser julgada procedente (fumus boni 
iuris), mas considerou não existir fundado receio da constituição de 
uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil 
reparação (periculum in mora), bem como entendeu, face à alegação da 
FP (cf. art. 120º n° 2 e 6 do CPTA), que o deferimento da autorização 
provisória requerida acarreta danos para o interesse público superiores 
àqueles que poderão resultar para a Requerente em consequência do 
indeferimento da sua pretensão.

8°.

A Fazenda Pública conforma -se com a decisão proferida pelo Tri-
bunal a quo, por lhe ser favorável dado ter sido recusada a pretensão 
deduzida.

9°.

Todavia, uma vez reaberta a discussão, não pode a FP deixar de se 
pronunciar sobre a fundamentação aduzida na sentença em crise.

10°.

Os produtos sujeitos a impostos especiais sobre o consumo encontram-
-se na situação de suspensão de imposto enquanto não são introduzidos 
no consumo mediante o cumprimento do procedimento próprio (cf. 
art. 8° do CIEC), em momento definido pelo próprio operador eco-
nómico.

11º.

0 DL n° 155/05, de 8/09 estabelece uma relação directa entre a quan-
tidade a introduzir no consumo com as reais necessidades de comer-
cialização, tendo contudo acautelado a resposta ao aumento da procura 
através do estabelecimento de uma percentagem de 30 % a acrescer, por 
marca, à média de introduções no consumo realizadas por cada operador 
no ano económico anterior.
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12°.
Só se justificando a ultrapassagem dessa percentagem se o operador 

económico provar, com a antecedência mínima de 60 dias, o crescimento 
da comercialização de dada marca de tabaco e, desde que, daí resulte 
a necessidade de aumentar, no futuro, as respectivas introduções no 
consumo.

13°.
Ora, da instrução do processo administrativo que determinou o in-

deferimento da pretensão da Requerente pelo director da Alfândega do 
Jardim do Tabaco, o qual se encontra junto aos autos, bem como da 
análise dos factos aquando da pronúncia da FP, resulta que, a média 
mensal das introduções no consumo das marcas objecto do pedido 
ocorridas até Setembro de 2005 foi sempre inferior à verificada em 
2004 acrescida de 30 %, assim como, a média das respectivas vendas 
foi sempre inferior à média mensal das introduções no consumo 
efectuadas em 2004, acrescidas de 30 %.

l4°.
Mais, durante o ano de 2005 as introduções no consumo realizadas 

pela Requerente, não têm um comportamento regular, quer quanto à 
periodicidade, quer quantitativamente, realçando -se as quantidades 
introduzidas no mês de Junho para as marcas indicadas no n° 33 
alíneas b), d), e), f) e g) das presentes alegações.

15°.
De lembrar que, o mês de Junho do ano de 2005 foi o que antecedeu 

à anunciada subida da taxa de IVA de 19 % para 21 %, com efeitos 
a partir de 1/07/2005 (cf. Lei n° 39/05, de 24/06).

16°.
Atendendo ao regime de introdução no consumo destes produtos e à 

sua natureza, o escoamento do produto está sempre assegurado, conforme 
bem concluiu o Tribunal a quo.

17°.
Por outro lado, os limites actuais a que a Requerente está sujeita 

resultam unicamente das irregulares e parcas introduções no consumo 
por si realizadas no ano de 2005, pois é a partir delas que foi fixada a 
margem respectiva, acrescida de 30 %.

18°.
Os prejuízos que a Requerente alega não são qualificáveis de difícil 

reparação pois, as quantidades que deixarem de ser vendidas por 
motivo de quebra de stock dos produtos objecto do pedido, desde que 
em consequência directa, imediata e necessariamente decorrentes 
do indeferimento da autorização duradoura, são susceptíveis de 
avaliação pecuniária precisa e quantificável, e como tal indemni-
záveis, facto que a Requerente admite dado o pedido de indemnização 
deduzido no processo principal.

19°
Logo, sendo indemnizáveis, não se configuram como prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, dignos de tutela preventiva, 
faltando assim o requisito do periculum in mora, a que se refere o 
art. 147° nº 6 do CPPT e 120° n° 1 al. e) 1ª parte do CPTA.

20°.
Todavia, caso se entenda que a circunstância do fundado receio da 

constituição de uma situação de facto consumado é também aplicável 
às relações jurídico -tributárias, uma vez que a mesma não consta da 
previsão do art. 147° n° 6 do CPPT, terá necessariamente de admitir -se 
que, o inverso, é válido também para o interesse público subjacente 
às alterações provocadas pelo DL n° 155/05, de 8/09.

2l°.
Isto é, a adopção da providência requerida implicará uma situ-

ação de facto consumado na esfera jurídica do operador económico, 
que será indevida, senão ilegal, caso o processo principal venha a ser 
julgado improcedente.

22°.
Consequentemente, a restauração da situação em conformidade 

com as normas legais aplicadas pela autoridade aduaneira aquando 
da decisão de indeferimento, ficará inviabilizada.

23°.
De facto, se por via do deferimento da providência a Requerente 

for autorizada provisoriamente a introduzir no consumo os produtos 
de tabaco identificados em quantidades superiores a 30 % da média 
mensal obtida no ano de 2005, ocorrerá uma situação de saturação 
do mercado, com acumulação de stock excedentário, por força das 
introduções no consumo não controláveis pela autoridade aduaneira 
competente bem como permitirá ao operador económico construir 
uma média mensal de introduções no consumo de modo indevido e 
irreversível (caso o processo principal seja julgado improcedente), cujos 
efeitos se repercutirão nos anos seguintes por forçada aplicação do 
n° 6 do art. 86º do CIEC.

24°.
Estamos assim perante dois riscos que o legislador pretendeu travar 

com a publicação do citado diploma: as práticas lesivas das receitas do 
Estado e as distorções ao nível da concorrência (cf. preâmbulo do DL 
n° 155/05, de 8/09).

25°.
Pelos fundamentos expostos conclui -se, mais uma vez, pela ine-

xistência do requisito do periculum in mora e, faltando este, sendo 
cumulativo com os demais, a adopção da providência antecipatória 
requerida fica impedida.

26°.
Mas, para a adopção da providência requerida, deverá ainda ser tido 

em conta o critério da ponderação dos interesses, público e privado, 
prevalecendo o primeiro, caso os danos que possam resultar da concessão 
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da providência se apresentem superiores aos que possam advir do seu 
indeferimento — n° 2 do art. 120° do CPTA.

27°.
As alterações ao art. 86° do CIEC tiveram em vista por fim às práticas 

lesivas das receitas do Estado e às distorções ao nível da concorrência, 
resultantes de introduções no consumo que, embora antecipatórias de 
receita fiscal, não se mostravam justificadas por reais necessidades de 
venda/consumo, de modo que aquela antecipação traduzia -se sim em 
quebra de receita.

28°.
O comportamento do operador económico, aqui Requerente, durante 

o ano de 2005 é bem demonstrativo dessas práticas  - cf. anteriores 
n°s 32 a 34.

29°.
Caso seja adoptada a providência requerida, com base num juízo 

rápido sobre os interesses em jogo, a Requerente ficará autorizada pro-
visoriamente (i.e., até 31/12/2006, caso a acção administrativa especial 
intentada não seja decidida até lá), a introduzir no consumo as marcas 
identificadas nos autos, sem qualquer limite quantitativo e de forma 
indiscriminada, o que lhe permitirá acumular stock não justificado 
pelas reais necessidades de venda/consumo.

30°.
Esse excedente, transitando no tempo, é lesivo das receitas do Estado 

justamente por força da antecipação da receita fiscal.

31°.
Mais, o interesse público subjacente ao limite legal imposto e cuja 

ultrapassagem foi negada pela autoridade aduaneira competente sairá 
ainda lesado, caso o processo principal seja julgado improcedente, pois 
com a adopção da providência a Requerente terá indevida e irreversivel-
mente construído uma média mensal de introduções no consumo cujos 
efeitos se estenderão aos anos económicos seguintes.

32°.
Por outro lado, não pode deixar de ser tido em conta o facto de a 

Requerente não ter ficado impedida de prosseguir a sua actividade 
comercial, i.e., de proceder a introduções no consumo daquelas 
marcas de tabaco manufacturado, mas tão só de exceder a margem 
de 30 % calculada nos termos do n° 6 do art. 86° do CIEC.

33°.
Quanto ao requisito do fumus boni iuris (art. 120° n° 1 al. c) 2 parte), 

que na sentença recorrida se entendeu estar verificado, com o devido 
respeito, a FP discorda daquele julgamento, na medida em que, o juízo 
sumário que deve recair sobre o processo principal leva exactamente 
ao resultado contrário.

34°.
Isto porque, se no processo principal se pretende a condenação da 

entidade demandada à prática de acto ilegalmente recusado, a proba-
bilidade do seu mérito implica um juízo, ainda que sumário, sobre 
a legalidade do acto recusado, o mesmo é dizer, sobre a legalidade do 
despacho de indeferimento proferido pela autoridade aduaneira.

35°.
Assim, aquela apreciação sumária passa exclusivamente pela aferi-

ção da compatibilidade da decisão de Indeferimento proferida pela 
autoridade aduaneira, com as normas legais que regulam a matéria, 
e não pelo julgamento do seu mérito ou oportunidade, pelo que se invoca 
para os devidos e legais efeitos o disposto no art. 3º n° 1 do CPTA.

36°.
Não negando a relevância a conceder aos documentos 7A a 8H da p.i., 

cujo conhecimento a FP só obteve neste processo, sempre se dirá que, 
o art. 86° do CIEC não limita o pedido de autorização duradoura 
a uma única oportunidade.

37°.
Isto é, não existe na lei disposição que impeça a Requerente de, em 

qualquer momento, dirigir novo pedido de autorização duradoura ao 
director da Alfândega do Jardim do Tabaco, instruído com a prova 
a que alude o nº 9 do preceito em causa (por ex. os documentos 7A 
a 8H1 da p.i.).

38°.
Efectivamente, trata -se de competência própria da autoridade 

aduaneira conforme resulta do n° 7 do art. 86° do CIEC, pelo que 
cabe ao órgão ali identificado verificar o preenchimento das condições 
legalmente previstas para a concessão da autorização referida no n° 9 
daquele preceito.

39°.
De modo que, a valoração a atribuir em sede de providencia cautelar 

antecipatória aos documentos 7A a 8H juntos pela Requerente não 
pode produzir efeitos à data do despacho de indeferimento do pedido 
de autorização duradoura, sob pena de, com a atribuição de efeitos 
jurídicos retroactivos à superveniência da documentos se provocar 
a invalidade da decisão administrativa, tomada com base nos factos 
que lhe foram dados a conhecer pela interessada, e por isso legal.

40°.
Por tudo o que ficou anteriormente exposto, conclui -se pela le-

galidade do despacho de indeferimento do pedido de autorização 
duradoura proferido pelo director da Alfândega do Jardim do Tabaco 
no âmbito do processo n° 1C86 -35.05.

41°.
Sendo legal o referido despacho, não é provável que a pretensão 

formulada na acção administrativa especial n° 381/06 seja julgada 
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procedente, ie, não se encontra verificado o pressuposto do fumus 
boni iúris exigido pela al. c) do n°1 do art. 120º do CPTA.

Nestes termos, deverá ser negado provimento ao recurso interposto e 
assim manter -se na ordem jurídica a sentença recorrida ou, caso com ela 
não se concorde, deverá a providencia cautelar antecipatória requerida 
ser INDEFERIDA por, em suma, não estarem verificados os critérios 
cumulativos de decisão para a respectiva adopção, previstos no art. 120° 
n° 1 al. c) e n° 2 do CPTA.

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emite 
parecer em que, depois de detalhadamente se pronunciar sobre os ar-
gumentos em que a recorrente funda o seu entendimento, concluiu que, 
improcedendo eles, o recurso não merece provimento.

2. A matéria de facto que vem estabelecida é a seguinte:

«1
Em 31.10.2005 foi apresentado pela firma “Compañia de Distribuicion 

Integral Logista, S.A, (Sucursal em Portugal), um requerimento apresen-
tado ao director da alfandega competente, em que solicita autorização 
para a introdução no consumo de produtos de tabaco manufacturado de 
forma duradoura, em quantidades superiores às constantes de disposto no 
n° 6, do Dec Lei n° 155/2005, de 08.09., com os fundamentos dele cons-
tantes e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, designadamente, 
tendo em atenção o aumento da comercialização dos referidos produtos 
durante o ano de 2005 conforme documentos juntos pela requerente.  - cfr 
requerimento de fls 90 a 98 e doc. de fls 99 a 447, dos autos.

2
Face ao pedido mencionado em 1 foram elaboradas as Informações 

constantes de fls 519 a 573, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, 
do qual consta que dos elementos fornecidos pelo requerente se conclui 
que a média de introdução ao consumo e das médias de venda verificados 
em 2004 e 2005, não excedem a média de referência acrescidas de 30 %, 
não apresentando documentos justificativos do pedido, nomeadamente 
os referidos na nota circular n° 1179/05, de 27.10.05.

3
Ao abrigo das informações referidas em 2, foram enviados os Ofícios 

constantes de fls 522 e 523, 532 e 533, 540 e 541, 546 e 547, 555 e 556, 
563 e 564, 571 e 572, devidamente notificados ao interessado, e para 
efeitos do exercício de audição prévia, do qual consta, designadamente, 
a intenção da entidade requerida de indeferir o pedido com fundamento 
na inobservância do aumento comprovado das vendas de acordo com os 
valores comparativos das médias de produtos pretendidos introduzir no 
mercado nos últimos 2 anos, e por não ter sido apresentado documentos 
justificativos do pedido.

4
Por Oficio datado de 15.12.2005 veio o interessado responder à in-

tenção de indeferimento do pedido, nos termos constantes de fls 502 a 
514, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, em que reitera o aumento 
comprovado das vendas na comparação daqueles dois exercícios que 
serviram de base à apreciação do pedido

5
Em 26.12.2005 foi elaborado a Informação constante de fls 492 a 501, 

cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, no qual se considera a ine-
xistência de novos elementos que alterem o projecto de decisão referido 
em 4, face ao comportamento comparativo dos aumentos de introdução 
ao consumo dos produtos e do aumento comprovado das vendas, sobre o 
qual foi aposto o seguinte despacho do Director da Alfandega “Concordo. 
Indefiro. Em 02.01.06”, constante de fls 492 dos autos.

6
Em 02.01.2006, foi enviado ao requerente a decisão de indeferimento 

do pedido de autorização, por despacho proferido na mesma data pelo 
Director da Alfândega competente, por incumprimento do n° 9 e 10, 
do art° 86° do Dec -Lei n° 566/99, o qual foi devidamente notificado ao 
interessado.  - cfr Oficio n° 001, de 02.01.06. constante de fls 487 e 488 
e correspondência postal de fls 489 a 491, dos autos.

7
Dão -se aqui por reproduzidos as “Folha de Pedido” e “Nota de En-

comenda” respeitantes a pedidos de fornecimento efectuados pelos 
clientes aí identificados, formulados em datas incompletas, datas que 
se desconhecem e na data de 15.03.06. — cfr doc. de fls 448 a 455, 
dos autos».

3.1. Sem necessidade de previamente os enunciar, passamos já a 
referir -nos aos requisitos de que depende o êxito da providência cautelar 
requerida pela ora recorrente, de acordo com o artigo 120º nº 1 alíneas 
b) e c) e nº 2 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
(CPTA).

E, se não aludimos à alínea a), é porque a sua previsão se restringe a 
situações de verificação excepcional em que é «evidente a procedência 
da pretensão formulada ou a formular no processo principal», situações 
essas em que, sem necessidade da verificação de outros requisitos, a 
providência deve logo ser decretada.

Um requisito é o habitualmente designado por fumus boni iuris.
A este propósito importa afirmar que a presente providência é do 

tipo antecipatório e não conservatório. Tal resulta de a requerente não 
pretender manter a sua esfera jurídica como se encontra no momento em 
que recorre a juízo, mas alterá -la. Não viu a Administração cassar -lhe 
uma autorização de que antes dispusesse, mas recusar -lhe a atribuição 
de uma, nova, que solicitou. Intentando a providência, a recorrente visa 
antecipar os efeitos da decisão favorável que, a final, por via da acção 
principal, espera alcançar. E esses efeitos são inovatórios, implicando 
um alargamento da sua actual esfera jurídica.

A relevância da qualificação da providência como antecipatória e não 
conservatória está no grau de exigência que a lei impõe aos tribunais na 
formulação do juízo que lhes compete fazer sobre o destino da acção 
principal. Sendo as providências cautelares destinadas a assegurar o 
efeito útil da decisão a proferir no processo principal, não faria sentido 
decretá -las se estivesse à vista o insucesso deste. Mas se, nas providên-
cias cautelares conservatórias, que não visam senão manter a ordem 
jurídica pré -existente, a lei se basta com a ausência de manifesta falta 
de fundamento da acção principal ou a existência de circunstâncias 
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que impeçam o seu conhecimento de mérito, nas antecipatórias, por 
isso que a sua concessão implica, desde logo, uma alteração na ordem 
jurídica antes vigente, o legislador foi mais exigente, impondo ao juiz 
da providência que, para a decretar, formule um juízo positivo sobre a 
procedência da pretensão formulada no processo principal.

Assim é que, enquanto que na alínea b) do nº 1 do artigo 120º citado se 
diz que as providências cautelares conservatórias são adoptadas quando 
«não seja manifesta falta de fundamento da pretensão formulada ou a 
formular nesse processo [principal] ou a existência de circunstâncias 
que obstem ao seu conhecimento de mérito», já na alínea c), relativa-
mente às providências antecipatórias, se exige que o juiz conclua pela 
probabilidade de que «seja provável que a pretensão formulada ou a 
formular nesse processo venha a ser julgada procedente».

É evidente que, não obstante este juízo dever ser positivo, não deixa 
de ser apenas perfunctório. Ao julgar a providência o juiz não antecipa 
o julgamento da acção – em regra. Mas cumpre -lhe adiantar se é pro-
vável o seu êxito. E só em caso afirmativo pode decretar a providência 
antecipatória.

No caso, o Mmº. Juiz a quo formulou esse juízo positivo, o qual, natu-
ralmente, merece a concordância da recorrente. Já a recorrida o contesta. 
E o Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal manifesta 
que tal é agora inexpugnável, escrevendo a propósito: «Pese embora o 
facto de a Fazenda Pública, nas suas contra -alegações, ter entendimento 
oposto, tal não invalida que tal requisito se deva dar por assente, uma 
vez que do decidido na douta sentença recorrida aquela Entidade não 
interpôs o competente recurso alegando esse desentendimento».

Porém, a nosso ver, não só a Fazenda Pública não tinha necessidade 
de recorrer desse segmento da sentença, como tal recurso não poderia 
ser admitido, por ilegitimidade sua para o interpor.

É que a decisão judicial de que vem o presente recurso foi -lhe fa-
vorável, o que vale por dizer que não lhe era permitido recorrer, por 
força do disposto no artigo 680º do Código de Processo Civil. Apenas 
lhe era possível requerer, na sua alegação, que o tribunal de recurso 
conhecesse do fundamento em que decaiu, prevenindo a necessidade 
da sua apreciação, ao abrigo do disposto no artigo 684º -A do mesmo 
compêndio adjectivo.

Ora, designadamente, nas conclusões 33º e seguintes das suas contra-
-alegações, a recorrida coloca em crise o segmento da sentença que, 
apreciando o requisito do fumus boni iuris, o entendeu verificado.

Certo que não formula, de modo expresso, um requerimento ao Tribu-
nal para que reaprecie o fundamento da acção em que decaiu. Mas pode 
contrapor -se que, manifestando ela, de modo perfeitamente inteligível, 
a sua vontade de submeter ao Tribunal a aludida questão, não será 
imprescindível que formalmente o requeira. Tanto mais quando, como 
é o caso, ainda que falte a formalização desse pedido, também o modo 
como a recorrida conclui a sua contra -alegação patenteia a sua intenção 
de sujeitar ao tribunal de recurso a reapreciação do dito fundamento. É 
que, a final, para justificar o não provimento do recurso jurisdicional, a 
Fazenda Pública faz decorrer esse almejado insucesso da não verificação 
dos requisitos cumulativos exigidos pelo «art. 120º nº 1 al. c) e nº 2 do 
CPTA». A referência à alínea c), que, é, precisamente, a que exige que 
«seja provável que a pretensão formulada ou a formular nesse processo 
venha a ser julgada procedente», inculca que a recorrida propõe ao 
tribunal de recurso o tema do fumus boni iuris.

Assim, perante o teor das alegações da recorrida, não parece de 
concluir que se situa fora do objecto do presente recurso jurisdicional 
a questão atinente ao fumus boni iuris.

Ao que acresce que, já no domínio da antiga Lei de Processo nos 
Tribunais Administrativos, sempre foi entendimento estável da Secção 
de Contencioso Administrativo deste Tribunal que nos recursos jurisdi-
cionais interpostos de decisões proferidas em processos cautelares, de 
natureza urgente, o seu objecto abrange, quer a decisão judicial impug-
nada, quer o próprio pedido por ela apreciado, ou seja, o de concessão da 
providência requerida ao tribunal; assim, ainda que não expressamente 
abordados no âmbito do recurso, é de conhecer de todos os requisitos 
apreciados pela sentença. Vejam -se, daquela Secção, os acórdãos de 30 
de Outubro de 1990, 26 de Abril de 1995, 16 de Maio de 1995, 16 de 
Abril de 1996 e 8 de Junho de 2000, nos processos nºs. 28603, 37388, 
37571, 39593 e 46153, respectivamente.

3.2. O segundo requisito é o conhecido por periculum in mora.
Consiste ele, de acordo com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 

120º citado, na existência de fundado receio da constituição de uma situação 
de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil reparação para 
os interesses que o requerente visa assegurar no processo principal.

No caso, podemos desprezar a vertente respeitante ao «fundado re-
ceio de constituição de uma situação de acto consumado», expressão 
que, como assinala a recorrida (conclusão 20º), não consta do nº 6 do 
artigo 147º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. O que 
alega a recorrente é que a não antecipação da concessão da autorização 
que lhe foi denegada será causa de prejuízos de difícil reparação – e 
não que ela criará uma situação de facto consumado.

Este requisito houve -o a sentença por não verificado, no que tem a 
oposição da recorrente e o apoio da recorrida e do Digno Agente do 
Ministério Público junto deste Tribunal.

3.3. O terceiro requisito tem assento no nº 3 do mesmo artigo e vem 
sendo denominado pela jurisprudência por requisito da proporcionali-
dade e adequação.

Impõe que da ponderação dos interesses públicos e privados em 
presença decorra que os danos resultantes da concessão da providência 
não se mostram superiores àqueles que podem resultar da sua recusa, ou 
que, sendo superiores, possam ser evitados ou atenuados pela adopção 
de outras providências.

Não foi reconhecido, no caso, pela sentença impugnada, ainda aqui com 
discordância da recorrente e aplauso da recorrida e do Ministério Público.

3.4. A relação entre os dois antecedentes princípios – periculum in mora 
e proporcionalidade e adequação – apela à sua ponderação conjunta, uma 
vez que se impõe ao juiz que faça um balanço entre os danos que resultam 
da concessão da providência e aqueles que emergem da sua recusa.

Mas, por outro lado, a não verificação do requisito periculum in mora 
torna despicienda a ponderação do requisito da proporcionalidade e 
adequação: é que, se se concluir pela inexistência de fundado receio da 
constituição de uma situação de facto consumado ou da produção de 
prejuízos de difícil reparação para os interesses que o requerente visa 
assegurar no processo principal, então, falta termo de comparação com 
os interesses públicos em presença.

3.5. Os enunciados requisitos são cumulativos, isto é, a adopção da 
providência depende da verificação de todos e cada um deles, implicando 
a ausência de um só a sua denegação.
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Daí que não se torne imperioso, ao apreciar a pretensão do reque-
rente, seguir qualquer ordem na análise dos vários requisitos de que 
ela depende.

Como assim, se o tribunal antolhar que um dele está em falta, mesmo 
não sendo aquele que, tradicionalmente, é apreciado em primeiro lugar, 
nada impede que comece por se debruçar sobre ele, com patente econo-
mia de esforços e sem que daí resulte inconveniente visível.

É o que passamos a fazer.
3.6. Isto porque a leitura das alegações das recorrentes e recorrida, a 

par da da sentença impugnada, nos convence de que a manutenção do 
actual estado de coisas não é de molde a, até à decisão da causa principal, 
causar à recorrente qualquer prejuízo cuja reparação seja difícil.

Recorde -se aqui o que nas conclusões das suas alegações alega a 
recorrente, a este propósito.

Diz ela, em súmula, que sofrerá prejuízos durante o período em que 
decorrer o processo principal, nomeadamente os resultantes da impos-
sibilidade de vender quantidades de produtos de tabaco superiores às 
que está autorizada a introduzir no mercado, os quais se repercutirão nos 
próximos anos de actividade, uma vez que o limite previsto no art. 86.°, 
n.° 6 do CIEC tem como parâmetro de referência “a quantidade média 
mensal de tabacos manufacturados introduzidos no consumo no ano 
económico anterior”; e que não será possível reintegrar ou reconstituir 
a posteriori todas as vendas de produtos de tabaco que poderiam ter 
sido realizadas durante o período em que a referida autorização deveria 
ter vigorado na ordem jurídica, para além de a Recorrente ficar com o 
terrível onus probandi de provar “aquilo que não foi mas poderia ter 
sido” e de não poder almejar mais do que uma simples indemnização 
com carácter equitativo que nunca corresponderá ao valor real dos danos 
emergentes e lucros cessantes que sofrerá durante o período em que se 
encontrar pendente a acção principal.

O que a pretendente à providência quer é ser autorizada a importar 
quantidades superiores às que presentemente lhe são permitidas dos 
produtos de tabaco que comercializa.

Se a decisão a proferir no processo principal lhe for favorável, passará a 
poder importar e comercializar mais desses produtos. Mas isso não impede 
que, até lá, se veja impedida de o fazer. Ou seja, entretanto, a recorrente sofrerá 
um prejuízo, que consiste na diferença entre os proveitos que aufere da co-
mercialização da quantidade de mercadorias que pode introduzir no consumo 
e aqueles que obteria se pudesse fazê -lo em quantidades superiores.

Ora, tais quantidades – as que a recorrente quer ser autorizada a 
importar e introduzir no consumo – estão quantificadas no documento 
dado por reproduzido no ponto 1. da matéria de facto que a sentença 
deu por provada e se acha a fls. 90 a 98, isto é, no requerimento que 
dirigiu à Administração e lhe foi indeferido.

Em caso de sucesso da acção principal, será não apenas possível como 
até fácil determinar quais as quantidades de cada produto que, durante 
o lapso de tempo entretanto decorrido, a recorrente se viu impedida de 
comercializar. O resto – ou seja, determinar quais os proveitos que, por 
isso, deixou de auferir –, será fácil à recorrente demonstrá -lo, mediante 
elementos que a sua escrita decerto transparecerá.

É verdade que nisto se não esgotam os prejuízos a atender. Uma vez 
que as quantidades que lhe é permitido introduzir no consumo em cada 
ano se determinam mediante um acréscimo percentual sobre as referidas 
ao ano anterior, os prejuízos terão repercussão nos anos seguintes. Ainda 

aqui se trata de efectuar operações aritméticas de acentuado grau de 
facilidade para determinar os prejuízos consequentes.

A realidade não se nos apresenta como a retrata a recorrente no im-
pressivo quadro que desenha: nem se mostra que haja impossibilidade 
de reintegrar ou reconstituir a posteriori todas as vendas de produtos de 
tabaco que poderiam ter sido realizadas durante o período relevante, nem 
a recorrente arrisca ver -se a braços com o «terrível onus probandi de 
provar “aquilo que não foi mas poderia ter sido” e de não poder almejar 
mais do que uma simples indemnização com carácter equitativo (...) 
que nunca corresponderá ao valor real dos danos emergentes e lucros 
cessantes que sofrerá durante o período em que se encontrar pendente 
a acção principal» (cfr. a conclusão G)).

Ao invés, não só será possível o apuramento dos prejuízos suportados por 
a recorrente não poder dispor, já, da autorização que a final almeja alcançar, 
como pode antever -se que a tarefa será isenta de dificuldade séria.

Aponte -se, ainda, que, embora o critério para preenchimento do 
conceito de «prejuízos de difícil reparação» não deva assentar, apenas, 
na possibilidade ou impossibilidade de apurar o montante desses pre-
juízos – como recentemente vêm entendendo, quer a doutrina, quer a 
jurisprudência –, no caso, não foram alegados factos de onde resulte 
que as receitas que a recorrente previsivelmente deixará de arrecadar 
enquanto não dispuser da autorização possam pôr em causa a conti-
nuação da actividade a que se dedica ou a sua subsistência enquanto 
pessoa colectiva.

Em súmula, não se vislumbra «fundado receio (...) da produção de 
prejuízos de difícil reparação para os interesses que o recorrente visa 
assegurar no processo principal», sendo certo que não vem invocado o 
«fundado receio da constituição de uma situação de facto consumado», 
na expressão da alínea b) do nº 1 do artigo 120º do CPTA.

E, assim sendo, a providência cautelar não pode ser adoptada, uma 
vez que para tanto seria indispensável, além do mais, que se constatasse 
o fundado receio a que aludimos. Razão que torna desnecessário que 
nos debrucemos sobre os demais requisitos de que depende a adopção 
da requerida providência.

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 10 UCs 
(dez unidades de conta) e a procuradoria em 1/6 (um sexto).

Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 18 de Outubro de 2006.
Processo n.º 1050/05 -30.
Recorrentes: Campofrio Portugal, S. A., e Conselho de Administração 

do IFADAP e INGA.
Recorridos: Os mesmos.
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 – Campofrio Portugal, SA, com sede em Mem Martins, veio, nos 
termos do art.º 97.º do CPPT, apresentar recurso contencioso, impug-
nando o despacho do Conselho de Administração do INGA/IFADAP, que 
lhe determinou a reposição de verbas recebidas a título de reposições à 
exportação, enquanto benefícios fiscais de natureza aduaneira.

Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Sintra foi declarado o Tribunal 
Fiscal incompetente para conhecer da acção e ordenada a remessa do 
processo ao Tribunal Administrativo de Sintra, ao abrigo do art.º 14.º, 
n.º 1 do CPTA.

Não se conformando com tal decisão, dela veio recorrer para este 
Tribunal o recorrente Campofrio Portugal, SA, formulando as seguintes 
conclusões:

A – Não faz sentido negar a natureza fiscal das restituições à expor-
tação, por alegadamente se tratarem antes de benefícios de natureza 
financeira, já que não se trata de instrumento destinado a tutelar inte-
resses públicos relevantes;

B – Antes pelo contrário, adoptando outrossim uma perspectiva ampla 
de integração do nosso país no espaço mais vasto da União Europeia, 
as restituições à exportação, à semelhança dos direitos niveladores e 
montantes compensatórios de adesão, deverão antes ser entendidos 
como instrumentos essenciais ao serviço da necessária uniformização 
da economia nacional no Mercado Único Europeu;

C – Daí que os actos de concessão ou revogação deste “subsídio” ou os 
actos de liquidação dos encargos como é o caso dos direitos niveladores, 
sendo de natureza administrativa são -no de natureza administrativa-
-tributária e no caso dos autos de índole aduaneira, porque têm subjacente 
a prossecução de um interesse público essencial à estratégia comunitária 
de protecção aos novos países aderentes à União Europeia;

D – Daí que como resulta óbvio o relacionamento estabelecido entre 
a recorrente Campofrio Portugal, SA, e o INGA tem subjacente uma 
relação jurídico tributária, já que, mais que atribuir à recorrente um 
subsídio, visa -se essencialmente a prossecução de uma política protec-
cionista dos produtos nacionais face à necessidade de harmonização da 
economia comunitária;

E – Pelo que desinserir a relação jurídica decorrente da concessão/
revogação das restituições à exportação do seu objectivo último mais 
amplo, qual seja o de compensar preços e obter receitas, visando a har-
monização da economia comunitária, é nem mais nem menos que adoptar 
uma interpretação monista e uma visão redutora das trocas comunitárias 
nacionais, em clara violação dos mais elementares princípios da solida-
riedade comunitária, consagrados no direito da concorrência resultante 
do Tratado de Roma e na Constituição da República Portuguesa;

F – Como mecanismo de ajustamento de preços, as restituições à 
exportação, sendo subsídio ao produto nacional, desempenham um 
papel mais vasto de harmonização da economia dos países aderentes 
face aos demais já integrantes da União Europeia;

G – Caracterizada como fica a relação jurídica estabelecida entre a 
recorrente e o instituto público INGA, como de natureza jurídica admi-
nistrativa, porém indubitavelmente tributária, porque ao serviço de mais 
vastos interesses da Ordem Jurídica Comunitária, revelada no art.º 8.º da 

Constituição da República Portuguesa, cai pois pela base a caracterização 
do instituto como mero subsídio de natureza financeira;

H – Visando pois a atribuição das restituições à exportação a prossecu-
ção de interesses públicos fundamentais da Ordem Jurídica Comunitária, 
por terem por objectivo essencial a satisfação de interesses mais vastos 
da política agrícola comum, é pois evidente a sua natureza tributária.

Também o Conselho de Administração do INGA/IFADAP, inconfor-
mado com a mesma decisão da Mma. Juíza “a quo”, recorre para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - A decisão recorrida devia ter -se limitado a declarar a incompe-
tência absoluta do tribunal, indicando qual o tribunal competente em 
razão da matéria.

2.ª - Ao ordenar oficiosamente tal remessa, após trânsito, o Exmo. Juiz 
recorrido violou o disposto no art.º 18.º, n.º 2, do CPPT.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso da Campofrio Portugal, SA, não merece provi-
mento, devendo, porém, conceder -se provimento ao recurso do Conselho 
de Administração do INGA/IFADAP.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – 1 - Estando interpostos dois recursos, um da recorrente Campo-

frio Portugal, SA, questionando a decisão da Mma. Juíza “a quo” que 
julgou o tribunal fiscal incompetente em razão da matéria, e outro do 
Conselho de Administração do IFADAP/INGA questionando a remessa 
oficiosa dos autos ao tribunal administrativo, comecemos por apreciar 
o primeiro já que o conhecimento do segundo só tem interesse face à 
eventual improcedência daquele.

Na decisão recorrida julgou -se o tribunal fiscal incompetente em razão 
da matéria para conhecer da presente acção porquanto se considerou 
não estar em causa uma questão de natureza fiscal mas a impugnação 
de um acto administrativo.

O acto impugnado é o acto do Conselho de Administração do IFA-
DAP/INGA pelo qual, com fundamento no incumprimento das regras de 
execução do regime das restituições à exportação para os produtos agrí-
colas, nomeadamente do art.º 13.º do Regulamento (CEE) n.º 3665/87 
da Comissão, de 27 de Novembro, foi decidido promover a restituição 
de determinada quantia paga à A. a título de restituição à exportação.

Entende a A. que a questão submetida à apreciação do tribunal é de 
natureza fiscal pelo facto de a competência para o controlo da atribuição 
das restituições à exportação ser da Direcção Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo, funcionando o IFADAP/INGA tão 
só como entidade pagadora, para além de as restituições à exportação 
serem benefícios fiscais de natureza aduaneira.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, questões fiscais 
serão “tanto as resultantes de imposições autoritárias que postulem aos 
contribuintes o pagamento de toda e qualquer prestação pecuniária, 
em ordem à obtenção de receitas destinadas à satisfação de encargos 
públicos dos respectivos entes impositores, como também das que as 
dispensem ou isentem, ou, numa perspectiva mais abrangente, as res-
peitantes à interpretação e aplicação de normas de direito fiscal, com 
atinência ao exercício da função tributária da Administração Pública, 
em suma, ao regime legal dos tributos” (v., por todos, o Ac. do Plenário 
deste Supremo Tribunal de 29/10/2003, in Rec. 937/03).

Por sua vez, o art.º 2.º do EBF, no seu n.º 1, estatui que se consideram 
benefícios fiscais as medidas de carácter excepcional instituídas para 
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tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores 
aos da própria tributação que impedem.

Acrescentando -se no n.º 2 que são benefícios fiscais as isenções, 
as reduções de taxas, as deduções à matéria colectável e à colecta, as 
amortizações e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais que 
obedeçam às características enunciadas no número anterior.

Ora, o acto em causa (ordem de reposição de determinada quantia, 
considerada como indevidamente recebida, relativamente à “Ajuda 
Comunitária Restituições à Exportação de Carne de Suíno”) não traduz 
a restituição de qualquer benefício fiscal, nos termos atrás definidos, 
mas antes a restituição duma compensação financeira, através de fundos 
comunitários, destinada a salvaguardar a participação da Comunidade 
no comércio internacional da carne de porco.

Com efeito, as restituições à exportação para a carne de suíno en-
contram o seu fundamento legal no Regulamento (CEE) n.º 2759/75 
do Conselho, de 29/10/75, que estabelece a organização comum de 
mercado no sector da carne de suíno, no preâmbulo do qual se escreve 
“Considerando que a possibilidade de conceder, aquando da exportação 
para países terceiros, uma restituição igual à diferença entre os preços 
na Comunidade e no mercado mundial é de natureza a salvaguardar a 
participação da Comunidade no comércio internacional da carne de 
porco; que, para garantir aos exportadores da Comunidade uma certa 
segurança no que respeita à estabilidade das restituições, se torna ne-
cessário prever a possibilidade de fixar antecipadamente as restituições 
no sector da carne de porco;”.

Por sua vez, o Regulamento (CEE) n.º 2768/75 do Conselho, de 
29/10/75, estabelece as regras gerais relativas à concessão de restitui-
ções à exportação e os critérios de fixação do seu montante no sector da 
carne de suíno, dispondo no seu art.º 1.º que “O presente Regulamento 
estabelece as regras relativas à fixação e à concessão de restituições à 
exportação para os produtos referidos no n.º 1 do art.º 1.º do Regulamento 
(CEE) n.º 2759/75.” e no seu art.º 2.º que “As restituições são fixadas 
tendo em conta os seguintes elementos: …”.

Assim, como decorre do exposto, as restituições à exportação, des-
tinadas a salvaguardar a participação da Comunidade no comércio 
internacional da carne de porco, nada têm a ver com qualquer questão 
fiscal ou aduaneira, de modo algum podendo ser equiparadas a algum 
benefício fiscal, tratando -se antes de benefícios financeiros destinados 
a subsidiar a formação de preços dos artigos exportados da Comuni-
dade (v., no mesmo sentido, o acórdão de 8/6/05 deste Tribunal, no 
processo 133/05).

Sendo pelo facto de serem atribuídas em função da exportação que 
a lei atribui à DGAIEC a competência para o controlo da sua atribui-
ção.

Daí que, não estando em causa uma questão fiscal, o tribunal fiscal 
é, pois, incompetente, em razão da matéria, para dela conhecer, sendo 
competente para o efeito o tribunal administrativo (v. art.ºs 44.º, n.º 1 e 
49.º, n.º 1, al. a) -iv do ETAF).

Não pode, por isso, proceder o recurso da Autora.
2 - Mantida a incompetência do tribunal recorrido, importa agora 

analisar o recurso interposto pelo Conselho de Administração do IFA-

DAP/INGA que se insurge apenas contra a remessa oficiosa dos autos 
ao tribunal administrativo.

Alega o recorrente que a decisão recorrida se devia ter limitado a 
declarar a incompetência absoluta do tribunal, indicando qual o tribunal 
julgado competente em razão da matéria, pois ao ordenar oficiosamente 
tal remessa violou o disposto no art.º 18.º, n.º 2 do CPPT.

Com efeito, dispõe este normativo que a decisão judicial de incom-
petência territorial implica a remessa oficiosa do processo ao tribunal 
competente no prazo de 48 horas, e que nos restantes casos de incom-
petência 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.

Significa tal que, no caso em apreço, tratando -se de um caso de in-
competência em razão da matéria, que não em razão do território, não 
podia a Mma. Juíza “a quo” ordenar a remessa do processo ao tribunal 
que considera competente sem que a interessada o tenha requerido no 
prazo de que dispunha para o fazer.

Só que o recorrente não tem razão por não ser esta a norma aplicá-
vel.

Na verdade, tendo a A. vindo apresentar recurso contencioso, 
nos termos da al. p) do n.º 1 do art.º 97.º do CPPT, cujo n.º 2 dispu-
nha que este recurso era regulado pelas normas sobre processo nos 
tribunais administrativos, fê -lo em 6/1/2005, ou seja, já no âmbito 
do CPTA.

E, por força do disposto no art.º 191.º deste Código, a remissão feita 
no n.º 2 do art.º 97.º do CPPT para o regime do recurso contencioso tem 
de considerar -se feita para o regime da acção administrativa especial, 
regulada naquele Código.

De resto, na própria decisão recorrida se refere expressamente que a 
Autora configura a acção como uma acção administrativa especial em 
matéria tributária, pelo que como tal foi distribuída.

Ora, assim sendo, a norma aplicável neste caso é o art.º 14.º do 
CPTA, o qual estabelece que quando a petição seja dirigida a tribunal 
incompetente o processo deve ser oficiosamente remetido ao tribunal 
competente, salvo se este não pertencer à jurisdição administrativa, 
situação em que o interessado requererá a sua remessa ao tribunal 
competente.

Assim, tendo a decisão recorrida ordenado oficiosamente a remessa 
do processo ao abrigo desta disposição para um tribunal da mesma 
jurisdição, não merece a mesma qualquer censura também nesta parte, 
sendo, por isso, de manter.

III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Sec-
ção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 
em negar provimento a ambos os recursos, confirmando -se, assim, a 
decisão recorrida.

Custas por cada um dos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 
1/6.

Lisboa, 18 de Outubro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-
dão de Pinho — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Acórdão. Aclaração. Ambiguidade. Obscuridade.

Sumário:

Pretendendo o requerente da aclaração de acórdão que con-
firmou a sentença da 1.ª instância que o Tribunal se pro-
nuncie sobre uma questão que não integra a decisão nem 
os seus fundamentos, não cabe essa aclaração, se nenhuma 
ambiguidade ou obscuridade nele existe.

Processo n.º 15/06 -30.
Recorrente: Delfim Manuel Rocha Pereira da Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. DELFIM MANUEL ROCHA PEREIRA DA COSTA, residente 

no Porto, requer a aclaração do acórdão que em 28 de Junho de 2006 
negou provimento ao recurso jurisdicional da sentença da Mmª. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgara improcedente 
a reclamação do despacho do órgão da Administração que indeferiu «o 
pedido de remissão dos bens vendidos na execução fiscal».

Fá -lo nos seguintes termos:

«1
No douto acórdão proferido nestes autos parece poder concluir -se 

que, o direito de remição do recorrente está prejudicado, uma vez que, 
o direito ao trespasse e arrendamento já tinha sido vendido em outro 
processo executivo na data da apresentação do respectivo pedido.

2
Uma vez que, o direito ao trespasse e arrendamento de um estabele-

cimento comercial — constitui uma universalidade, parece resultar do 
douto acórdão preferido nestes autos que, as verbas discriminadas no 
auto de penhora integram também aquele direito e, consequentemente 
não podem ser alienadas em separado;

3
Razão pelo qual, o recorrente também não poderia proceder à remição, 

com fundamento na venda daquele direito.

4
Aliás, se tal direito estava vendido e o recorrente tinha conhecimento 

dele, não fazia sentido que pretendesse adquiri -lo por remição.

5
Acresce que, também a proponente para aquisição dos bens, con-

dicionou a sua pretensão, à adjudicação do direito ao trespasse e 
arrendamento — Vd acta de abertura de propostas.

6
Caso se venha a admitir a venda dos bens móveis separadamente 

do direito ao trespasse e arrendamento, por já não existir este direito 
e, considerando -se tempestivamente apresentado o requerimento de 
remição, o recorrente ficará prejudicado, por ter tido conhecimento 
daquela venda judicial.

Pelo exposto, requer
Seja aclarado se o direito de remição do recorrente fica preju-

dicado pelo facto de os bens penhorados (direito ao trespasse e 
arrendamento com os demais bens identificados no auto de penhora 
 -. como universalidade) já se encontrarem vendidos nos autos de 
execução que correram seus termos pelo Tribunal Cível do Porto ou 
apenas por ter sido apresentado requerimento de remição quanto aos 
bens móveis com exclusão do direito ao trespasse e arrendamento, 
apesar deste já se encontrar vendido».

1.2. Responde assim a recorrida Fazenda Pública:
«O douto Acórdão é perfeitamente claro quanto à questão suscitada 

no pedido de aclaração do recorrente — se o direito de remição fica 
prejudicado pelo facto de os bens penhorados (direito ao trespasse e 
arrendamento com os demais bens identificados no auto de penhora 
 - como universalidade) já se encontrarem vendidos nos autos de execução 
que correram seus termos pelo Tribunal Cível do Porto ou apenas por 
ter sido apresentado requerimento de remição quanto aos bens móveis 
com exclusão do direito ao trespasse e arrendamento, apesar de este já 
se encontrar vendido.

Com efeito, é bem explicito no douto Acórdão o entendimento de 
que é o bem penhorado (objecto de proposta, por um preço global) que 
delimita o direito de remição. Razão pela qual o recorrente não podia 
pretender remir parte dos bens, excluindo o direito ao trespasse e arren-
damento, como solicitou no requerimento de remição.

É também patente que o douto Acórdão, tendo assinalado a circuns-
tância de o direito ao trespasse e arrendamento ter sido adjudicado a 
outrem numa execução a correr num tribunal cível, não considerou 
tal circunstância susceptível de abalar o princípio de que o direito de 
remição não pode divergir do conteúdo da proposta aceite.

Pelo que o douto acórdão não enferma de obscuridade ou ambigui-
dade, devendo o presente pedido de aclaração improceder».

1.3. O processo tem novos vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Diz -se que é ambíguo aquilo que comporta mais do que um sentido, 

que é equívoco, por poder ser entendido de mais do que uma maneira. 
Obscuro é aquilo a que falta clareza, que é confuso.

O pedido de esclarecimento da decisão judicial só tem cabimento 
quando, nos termos do artigo 669º nº 1 alínea a) do Código de Processo 
Civil, ela contenha «alguma obscuridade ou ambiguidade».

Ora, o requerente, ao pedir a aclaração do acórdão de 28 de Junho 
de 2006, não lhe aponta nenhum desses defeitos. Mostra querer que 
o Tribunal acrescente à decisão então tomada uma nova pronúncia 
sobre a questão de saber «se o direito de remição do requerente fica 
prejudicado pelo facto de os bens penhorados (…) já se encontrarem 
vendidos nos autos de execução que correram seus termos pelo Tribunal 
Cível do Porto».
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Ainda que coloque a questão em alternativa à de saber se o seu direito 
de remição ficou prejudicado «apenas por ter sido apresentado requeri-
mento de remição quanto aos bens móveis com exclusão do direito ao 
trespasse e arrendamento», a verdade é que o texto do aresto em crise 
não é de molde a suscitar tal dúvida.

Lê -se no ponto 3. 4. desse acórdão:
«O bem penhorado – direito ao trespasse e arrendamento de um 

estabelecimento comercial – constitui uma universalidade, devendo 
entender -se as verbas descritas no auto de penhora, para além da pri-
meira, como consubstanciando uma discriminação dos bens que integram 
o estabelecimento a que se refere a verba nº 1, e não como enumeração 
de outras verbas autónomas, correspondentes a outros bens não incluídos 
no estabelecimento.

O proponente cuja proposta foi aceite apresentou um preço global, e 
de outro modo não podia ser.

Ao titular do direito de remição não atribui a lei a faculdade de, 
posteriormente, apresentar uma proposta sua, diferente da aceite, mas, 
tão só, a de se substituir àquele proponente fazendo seus os bens que 
ele ia adquirir, nas mesmas e precisas condições.

Assim, o recorrente não podia pretender remir parte dos bens, ex-
cluindo o direito ao trespasse e arrendamento.

Por um lado, porque esse direito consumia tudo quanto o proponente 
havia de adquirir por força da aprovação da sua proposta. Além desse 
direito, nada mais havia para alienar no âmbito da execução.

Por outro lado, porque, tratando -se de uma universalidade, relativa-
mente à qual fora proposto um preço, para uma eventual remição parcial 
havia que calcular o preço de cada um dos bens – tarefa impossível, a 
que, de resto, o recorrente não meteu ombros.

Com este fundamento, que não com o antes apreciado, é de con-
firmar a sentença recorrida». (O destaque é de agora).

Ou seja, a decisão judicial recorrida – que, recorde -se, julgara im-
procedente a reclamação do despacho do órgão da Administração que 
indeferira «o pedido de remição dos bens vendidos na execução fiscal» 
– foi confirmada por se julgar que o então recorrente não podia apresentar-
-se a remir parte do único bem vendido – uma universalidade – quando 
fora isso mesmo que acontecera, pois afirmara não estar interessado na 
remição do direito ao trespasse e arrendamento do estabelecimento, mas 
só na dos bens móveis que o integravam.

É verdade que, de passagem, no ponto 3.3. do mesmo acórdão, ao 
decidir -se outra questão também apreciada pela instância, a da (in) tem-
pestividade da apresentação do requerimento de remição trazido à exe-
cução fiscal, se dissera que, de acordo com uma certidão junta aos autos, 
«o direito ao trespasse e arrendamento do mesmo estabelecimento fora 
adjudicado a outrem numa execução a correr num tribunal cível».

Mas daí não se retirou qualquer conclusão atinente ao exercício do 
direito de remição do agora requerente na execução fiscal.

O não provimento do recurso jurisdicional assentou, apenas, como 
expressamente se escreveu, no entendimento de que não era possível a 
remição de parte do bem adjudicado nessa execução. Essa a razão, e só 
essa, por que se manteve a sentença impugnada e, com ela, o despacho 
que indeferira o pedido de remição.

Nada há, pelo exposto, a aclarar.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal Administrativo, em 
indeferir o pedido de aclaração do aresto de 28 de Junho de 2006.

Custas a cargo do requerente, fixando -se a taxa de justiça em € 75 
(setenta e cinco EUR).

Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.
Processo n.º 29/06 -30.
Recorrente: Modelo, SGPS, 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 – Modelo – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, veio 
requerer, ao abrigo do disposto no art.º 53.º da LGT, indemnização por 
garantia bancária indevidamente prestada para suspensão do processo 
de execução fiscal 1805 -98/102941.0 contra si instaurado por dívidas 
de IVA, objecto de impugnação judicial que foi julgada procedente no 
TAF do Porto.

Por despacho do M.mo Juiz do TAF do Porto foi indeferido o re-
querido.

Não se conformando com tal decisão, dela vem agora recorrer para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O douto despacho recorrido viola o disposto nos artigos 53.º e 
100.º da LGT.

2. E interpreta e aplica erradamente o disposto no artigo 171.º do 
CPPT, que, aliás, não estava em vigor à data da prestação da garantia.

3. A LGT prevalece sobre o CPPT, nos termos do artigo 1.º deste 
diploma legal.

4. Segundo os artigos 53.º e 100.º da LGT, em caso de erro de direito 
da AF na liquidação do tributo e consequente procedência da impugnação 
judicial, o contribuinte tem sempre direito de ser indemnizado pelos 
prejuízos decorrentes da prestação da garantia.

5. Segundo o artigo 53.º da LGT, a indemnização pode ser requerida 
no processo de impugnação.

6. Do disposto nos artigos 53.º e 100.º da LGT não se extrai que o 
contribuinte tenha o dever ou ónus de apresentar pedido de indemni-
zação;

7. Outrossim que, em caso de procedência de impugnação, é a AF 
quem está obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade do 
acto ou situação objecto de litígio.

8. Do disposto nos artigos 53.º e 100.º da LGT não se extrai que o 
pedido de indemnização tenha necessariamente de ser feito na petição 
de impugnação ou no prazo de 30 dias após a prestação da garantia, caso 
esta tenha sido prestada depois de apresentada a impugnação.
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9. O artigo 171.º do CPPT, se interpretado literalmente, como o faz 
o douto despacho recorrido, viola diploma legal com força superior, 
como é o caso da LGT (artigos 53.º e 100.º).

Sem prescindir,
10. Quer por razões lógicas, quer atento o disposto no artigo 100.º 

da LGT, foi a procedência da impugnação que fundamentou o pedido 
de indemnização e a concomitante obrigação de reconstituição da le-
galidade por parte da AF.

11. A mera prestação e manutenção da garantia, só por si, não cons-
tituem fundamentos de qualquer pedido indemnizatório.

12. Ao contrário do interpretado no douto despacho recorrido, o n.º 2 
do artigo 171.º do CPPT não pode significar que o contribuinte deva 
necessariamente pedir a indemnização na petição de impugnação quando 
a garantia já haja sido prestada.

13. No caso concreto o “fundamento” do pedido de indemnização 
é superveniente à apresentação da petição de impugnação e reside no 
trânsito em julgado da decisão judicial que julgou a impugnação pro-
cedente, por erro imputável à AF.

14. Só com este trânsito é que nasceu o direito de indemnização, nos 
termos do disposto no artigo 53.º, n.º 2 da LGT.

15. Interpretar o artigo 171.º, n.º 2 do CPPT conforme o douto des-
pacho recorrido significa atribuir ao contribuinte a obrigação ou ónus 
de apresentar pedido de indemnização antes de ter nascido o direito de 
indemnização, o que não faz sentido.

16. O pedido de indemnização foi apresentado no prazo de 30 dias 
contado do trânsito em julgado da douta sentença que julgou a impug-
nação procedente.

17. O douto despacho recorrido não é conforme com a jurispru-
dência deste Venerando STA, designadamente com aquela que resulta 
dos doutos acórdãos de 06.04.2005, Proc. 1650/03, e de 18.12.2002, 
Proc. 940/02.

18. Pelo que, ao contrário do decidido no douto despacho recorrido, 
o pedido de indemnização não é extemporâneo, designadamente à luz 
do artigo 171.º do CPPT.

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho impugnado:
“Modelo  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., veio 

requerer, ao abrigo do disposto no art.º 53.º da LGT, indemnização pela 
totalidade dos prejuízos incorridos com a prestação e manutenção da 
garantia bancária indevidamente prestada para suspensão de processo 
de execução fiscal 1805 -98/102941.0, que correu termos por dívidas 
relativas a IVA e que foram objecto de impugnação judicial nos pre-
sentes autos.

Estriba o seu pedido na sentença transitada em julgado, a qual julgou 
procedente aquela impugnação judicial, por erro de direito.

A Fazenda Pública pronunciou -se no sentido de o requerimento ser 
extemporâneo, uma vez que nos termos do art.º 171.º do CPPT, que 
regulamenta o exercício do direito ínsito no art.º 53.º da LGT, o pedido 
de indemnização deve ser feito com a petição inicial da reclamação, 
impugnação ou recurso, relativos ao acto de liquidação para cuja dívida 
a garantia foi solicitada.

A Exma. Magistrada do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do deferimento do pedido.

Cumpre apreciar e decidir.
A 1.ª questão que se coloca e que vem suscitada pela Fazenda Pública 

é saber se este requerimento é ou não extemporâneo.
A Fazenda Pública sustenta que o art.º 171.º, n.º 1 do CPPT esclarece 

que o pedido de indemnização deve ser feito com a petição inicial da 
reclamação, impugnação ou recurso, relativos ao acto de liquidação para 
cuja dívida a garantia foi solicitada e que, no caso vertente, a impugnante 
não procedeu em conformidade com tal preceito legal.

Ora, a impugnação judicial a que se reportam estes autos foi julgada 
procedente por sentença de 31/5/2004, transitada em julgado, tendo 
sido considerado que as liquidações em causa padeciam de erro nos 
pressupostos de direito (cfr. fls. 552 a 560 do processo principal).

O pedido de indemnização pelos prejuízos incorridos com a prestação 
e manutenção da garantia deu entrada em 16/9/2004 (cfr. fls. 2 deste 
apenso).

O art.º 171.º, n.º 1 do CPPT que veio regulamentar o disposto no 
art.º 53.º da LGT estipula o seguinte:

“1 - A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente 
indevidamente prestada será requerida no processo em que seja con-
trovertida a legalidade da dívida exequenda.

2 - A indemnização deve ser solicitada na reclamação, impugnação 
ou recurso ou em caso de o seu fundamento ser superveniente no prazo 
de 30 dias após a sua ocorrência.”

Como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT Anotado, 4.ª edição, 
p. 796, “…para obter esta indemnização, o interessado deverá, em regra, 
formular o correspondente pedido na petição do meio procedimental ou 
processual em que impugne o acto de liquidação da dívida relativamente 
à qual a garantia foi prestada e só nos casos em que o fundamento do 
pedido for superveniente em relação à apresentação da petição do meio 
processual ou procedimental utilizado para impugnar a liquidação da 
dívida exequenda é que o pedido de indemnização pode ser formulado 
posteriormente.

Assim, a formulação do pedido de indemnização após a apresentação 
do meio processual ou procedimental utilizado para discutir a legali-
dade da dívida exequenda só poderá ter lugar quando, no momento 
dessa apresentação, ainda não existir fundamento para a formulação 
de pedido de indemnização, o que ocorrerá, designadamente, nos casos 
em que, no momento da apresentação da petição ainda não tiver sido 
prestada garantia.”.

No caso vertente, quando a petição inicial foi intentada (26/9/2001), 
já a garantia bancária havia sido prestada (15/4/1999).

Assim sendo, nos termos do referido preceito legal e não pondo em 
causa o direito que a requerente pretende fazer valer, não pode esta vir, 
agora, nos presentes autos, efectuar tal pedido.

Para obter tal indemnização e face à supremacia da LGT (art.º 53.º) 
sobre o CPPT (art.º 171.º), poderá a requerente efectuar tal pedido 
autonomamente, usando os meios processuais ao seu dispor (que não 
já este).

Nestes termos, indefiro o requerido.
Custas do incidente pela impugnante, fixando -se a taxa de justiça 

em 2 UC.”
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III – Vem a recorrente questionar a decisão que indeferiu o pedido de 
indemnização que formulou, ao abrigo do art.º 53.º da LGT, referente 
aos prejuízos por si suportados pela prestação de garantia bancária para 
suspensão de processo de execução fiscal por dívidas de IVA e que foram 
objecto de impugnação judicial nos presentes autos.

O Mmo. Juiz “a quo” julgou tal pedido extemporâneo, nos termos 
do art.º 171.º do CPPT.

Alega a recorrente que a LGT deve prevalecer sobre o CPPT e que 
o art.º 171.º do CPPT não pode ser interpretado no sentido que lhe foi 
atribuído pela decisão recorrida, ou seja, de que o pedido de indemni-
zação deve ser formulado na petição inicial da impugnação quando a 
garantia já tenha sido prestada.

Vejamos.
Dispõe o n.º 1 do art.º 53.º da LGT que o devedor que, para suspender 

a execução, ofereça garantia bancária ou equivalente será indemnizado 
total ou parcialmente pelos prejuízos resultantes da sua prestação, caso a 
tenha mantido por período superior a três anos em proporção do venci-
mento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à execução 
que tenham como objecto a dívida garantida.

O prazo referido não se aplica quando se verifique nesses processos 
que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo (n.º 2 
do citado preceito).

A indemnização pode ser requerida no próprio processo de reclamação 
ou impugnação judicial ou autonomamente, de acordo com o n.º 3 da 
mesma disposição legal.

O direito a esta indemnização viria também a ser regulamentado no 
CPPT, o qual estabelece no seu art.º 171.º, n.º 1 que a indemnização em 
caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 
requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida 
exequenda, acrescentando o n.º 2 do mesmo artigo que a indemnização 
deve ser solicitada na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso 
do seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua 
ocorrência.

O que significa que para obter esta indemnização, de harmonia com 
os preceitos legais citados, o interessado deverá, em regra, formular o 
correspondente pedido na petição do meio procedimental ou processual 
em que impugne o acto de liquidação da dívida relativamente à qual 
a garantia foi prestada e só nos casos em que o fundamento do pedido 
de indemnização for superveniente em relação à apresentação daquela 
petição é que o pedido de indemnização pode ser formulado posterior-
mente, o que ocorrerá, designadamente, nos casos em que no momento 
da apresentação da petição ainda não tiver sido prestada garantia.

Nestes casos, o pedido de indemnização será formulado no próprio 
processo em que se discute a legalidade da liquidação da dívida exe-
quenda no prazo de trinta dias após a ocorrência do facto em que o 
pedido de indemnização se baseia.

Veja -se, a este propósito, a anotação de Jorge Lopes de Sousa, in 
CPPT anotado, pág. 796, e os acórdãos deste Tribunal de 26/2/03 e de 
6/4/05, nos processos 1259/02 e 1650/03, respectivamente.

No caso em apreço, como expressamente resulta do despacho recor-
rido, a garantia foi prestada em 15/4/1999, tendo a petição inicial da 
impugnação em que se questiona a legalidade da liquidação da dívida 
sido apresentada em 26/9/2001.

Donde, tendo a garantia sido prestada em data anterior à data da 
apresentação da petição da impugnação, era nesta que o pedido indem-
nizatório deveria ter sido formulado, pois nesse momento já existia 
fundamento para a sua formulação, só se admitindo que o fosse poste-
riormente em requerimento autónomo se o fundamento fosse superve-
niente, caso em que o mesmo deveria ser deduzido nos 30 dias seguintes 
à ocorrência deste.

Sucede, porém, que ela só veio formular tal pedido em 16/9/2004, 
não podendo, por isso, o mesmo ser deferido, nos termos do art.º 171.º 
do CPPT.

Razão por que o despacho recorrido, que assim decidiu, se deverá 
manter

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 15 UC 
e a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-
dão de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Nulidades secundárias. Falta de notificação de uma das partes 
de questão prévia suscitada pelo magistrado do Ministério 
Público sobre a competência hierárquica do STA. Falta de 
notificação de uma das partes nos termos e para o efeito 
do disposto no artigo 18.º, n.º 2, do CPPT.

Sumário:

 I — Se o Ministério Público, no seu parecer, suscita a questão 
da incompetência em razão da hierarquia do STA para 
conhecer do recurso, devem as partes serem notifica-
das para que sobre a mesma se possam pronunciar (cf. 
artigo 704.º do CPC).

 II — Por outro lado, tendo -se o STA declarado incompetente, 
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, deve 
esta decisão ser notificada a todas as partes, a fim de 
poderem requerer a remessa do processo ao tribunal 
competente para a apreciação do recurso (artigo 18.º, 
n.º 2, do CPPT).

 III — Ao serem omitidos tais actos, é omitida formalidade que 
a lei prescreve, que pode influir, decisivamente, no exame 
ou decisão da causa, o que levaria a que ocorresse a 
nulidade prevista nos artigos 201.º, n.º 1, e 205.º, n.º 1, 
do CPC aqui aplicável ex vi do disposto no artigo 2.º, 
alínea e), do CPPT.
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 IV — No entanto, sendo vários os recorrentes e se só um deles 
requereu a remessa dos autos ao TCA, tal é suficiente 
para que este Tribunal possa e deva conhecer dos re-
cursos interpostos pelos demais recorrentes.

 V — Daqui não resulta qualquer violação do princípio do 
contraditório, uma vez que se torna, assim, desneces-
sário que o recorrente não notificado de tais actos seja 
ouvido sobre os mesmos para que o juiz possa decidir 
questões de direito ou de facto (cf. artigo 3.º, n.º 3, do 
CPC).

 VI — Pelo que se não verifica a referida nulidade.

Processo n.º 99/06 -30.
Recorrente: Massa Falida de Agostinho Fernandes da Costa.
Recorridos: Fazenda Pública e outros.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – A Massa Falida de Agostinho Fernandes da Costa e mulher, não se 
conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, 
de fls. 189 e segs., datado de 24/2/05, que não conheceu do recurso que 
aquela interpôs dos despachos proferidos a fls. 16 e 127 dos autos, pelo 
Mmº Juiz do Tribunal Tributário de 1º Instância de Aveiro, dele vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

I. No âmbito do Acórdão datado de 24.02.2005 o douto Tribunal Cen-
tral Administrativo do Norte absteve -se de apreciar o recurso interposto 
pela Massa Falida por entender que a parte não exerceu a faculdade 
contida no artº 18º, nº 2 do CPPTributário após a declaração de incom-
petência hierárquica prolatada pelo STAdministrativo;

II. O Tribunal não levou em conta os elementos processuais ime-
diatamente antecedentes que DETERMINAVAM A OMISSÃO DE 
NOTIFICAÇÕES IMPRETERÍVEIS DA PARTE/MASSA FALIDA, 
como o são a da questão prévia suscitada pelo Ministério Público junto 
do STAdministrativo de 28.02.2004 — cfr. fl.s 170 dos autos com data 
de 23.09.2003 — e do próprio Acórdão declaratório da incompetência 
hierárquica — cfr. fl.s 172, 176 e 192 dos autos  -, IMPOSSIBILI-
TANDO À MASSA FALIDA O REQUERIMENTO PREVISTO no 
n.º 2 do art.º 18.° do CPPTributário e que teria permitido a apreciação 
do recurso da Massa Falida;

III. Com a interposição do recurso de agravo cabe à parte/recorrente 
requerer a reforma da sentença o que lhe é permitido nos termos do 
disposto nos art°s 666.° e 669.°, n.° 2, alíneas a) e b) do CPCivil, com 
adução no necessário, por admissível, recurso ordinário, tal como o 
exige o n° 3 do art° 669° do diploma adjectivo civil;

IV. O acto omitido influi, decisivamente, na defesa dos interesses da 
recorrente, os quais, por essa via, são afectados inapelavelmente, deve 
ocorrer a declaração da nulidade invocada ou a reforma da sentença e 
dando -se sem efeito todos os actos posteriores às impreteríveis notifi-
cações preteridas à Massa Falida;

V. A interposição do recurso procedeu de decisão de fl.s 16 exarada 
no Processo nº 3/95 (Processo de Execução nº 101312.2/94 emergente 
da 1ª Repartição de Finanças de Santa Maria da Feira) e que determinou 

e destinava -se, nos termos do disposto no art.º 355º do CPTributário 
então em vigor, à anulação de todo o processado após a penhora or-
denada nos autos de execução fiscal n° 101312.2/94 em curso pela 1ª 
Repartição de Finanças de Santa Maria da Feira, não tendo concordado 
a recorrente com a avocação da inutilidade superveniente da lide repor-
tada ao art° 287.°, alínea e) do CPCivil por óbvia remissão ao disposto 
no art° 276°, nº 3 do mesmo diploma, ou seja, a morte ou extinção de 
alguma das partes;

VI. No que respeita à extinção do recurso por inutilidade superve-
niente da lide, a confusão reportada ao despacho de extinção de fl.s 16 
dos autos prende -se com a superveniência de uma questão prejudicial 
que conduziria sempre a uma decisão de mérito no recurso interposto 
a invés da declarada e recorrida decisão de inutilidade superveniente 
que conduz à pura extinção da instância sem a prolação de uma decisão 
de mérito;

VII. Sendo certo que a declaração de falência não inibe a Massa 
Falida de zelar e pugnar pela representação ACTIVA e passiva desta 
nos termos do disposto no art° 134°, n° 4, alínea a) do C.P.E.R.E.F. 
(Decretos -Lei n°s 132/93, de 23 de Abril e 315/98, de 20 de Outubro), 
o que engloba não a representação pós declaração de falência como, 
ainda, a representação legal da Massa Falida e no interesse desta e dos 
credores relativamente a actos processuais pré declaração de falência e 
que se revelem, designadamente, de manifesta utilidade económica;

VIII. O que faz cair o recurso interposto e extinto a fl.s 16 nesta última 
alçada e, consequentemente, levará à sua admissão e apreciação, razão 
pela qual, ao decidir como o fez, designadamente, extinguindo a instância 
em fase de recurso na senda da declaração da falência dos recorrentes, 
designadamente a Falida/mulher, violou o M.mo Juiz o disposto no 
art° 355° do então em vigor CPTributário — actual art.° 276.°cto CPP-
Tributário  -, assim como o disposto no art.° 287.°, alínea e) do CPCivil 
e, finalmente, o art.° 134.°, n° 4, alínea a) do C.P.E.R.E.F.;

IX. A decisão operada no Acórdão de 24.02.2005 violou o disposto 
no art.° 18.°, n.° 2 do CPPTributário, assim como violou princípios 
fundamentais da relação tributária, designadamente, o PRINCÍPIO 
DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO, PRINCÍPIO DA DECISÃO e 
o PRINCÍPIO da BOA FÉ, previstos nos art°s 55º, 56.° e 59.°, n.°s 1 a 
3 da Lei Geral Tributária;

X. Pugnando -se por que, em acórdão a prolatar pelos Egrégios Juízes 
de recurso seja a decisão recorrida objecto de revogação, dando -se sem 
efeito todos os actos posteriores às impreteríveis notificações preteri-
das à Massa Falida  - como o são a da questão prévia suscitada pelo 
Ministério Público junto do STAdministrativo de 28.02.2004 a fls. 170 
dos autos com data de 23.09.2003 e o próprio Acórdão declaratório da 
incompetência hierárquica a fls. 172, 176 e 1.92 dos mesmos autos  -, 
procedendo -se às notificações em falta e POSSIBILITANDO -SE À 
PARTE/MASSA FALIDA QUER O EXERCÍCIO DO CONTRADITO-
RIO, QUER O REQUERIMENTO PREVISTO no n.° 2 do art.° 18.° 
do CPPTributário e que permitirá a apreciação do recurso por aquela 
interposto e assim se realizando

JUSTIÇA !
Os recorridos não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

da procedência do presente recurso, uma vez que “a omissão das noti-
ficações em causa, nomeadamente do acórdão que declarou a incompe-
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tência hierárquica, constitui nulidade que pode influir sobre a decisão 
da causa (arts. 201º e 205º do Código de Processo Civil e 2º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário)”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Prescreve o artº 704º, nº 1 do CPC que “se entender que não pode 

conhecer -se do objecto do recurso, o relator, antes de proferir decisão, 
ouvirá cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias”.

Por outro lado, dispõe o artº 18º, nº 1 do CPPT que “a decisão judicial 
de incompetência territorial implica a remessa oficiosa do processo ao 
tribunal competente no prazo de 48 horas”.

Por sua vez, estabelece o seu nº 2 que “nos restantes casos de incom-
petência 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”.

Daqui resulta que, se a parte não for notificada da questão prévia sus-
citada pelo Magistrado do Ministério Público, bem como da decisão do 
tribunal que se julgou hierarquicamente incompetente para conhecer do 
recurso, para no prazo supra referido requerer a remessa do processo ao 
tribunal competente, ocorre omissão de formalidades que a lei prescreve, 
que, evidentemente, pode influir no exame ou decisão de acusa.

Pelo que ocorrerá a nulidade prevista no artº 201º, nº 1 do CPC.
Nulidade esta que, a ter ocorrido, implicará a anulação do processado 

subsequente, incluindo a sentença (cfr. art. 201º, nº 2 do CPC).
Vejamos, então, se tal ocorre no caso vertente.
3 – A fls. 168, o Exmº Procurador -Geral junto deste Supremo Tribunal 

emitiu parecer no sentido da incompetência deste Tribunal em razão da 
hierarquia para conhecer do objecto do recurso que a agora recorrente 
havia interposto da decisão de fls. 103.

Desta questão prévia foi ordenado pelo Exmº Juiz Relator, por des-
pacho datado de 23/9/03 (vide fls. 170), que fossem ouvidas as partes, 
despacho este que apenas foi notificado ao mandatário de Maria Anto-
nieta Pereira da Silva e à Fazenda Pública (vide fls. 170 e 170 vº).

Por acórdão datado de 28/1/04, junto a fls. 172 e segs., foi deferida 
a questão prévia assim suscitada pelo Exmº Magistrado do Ministério 
Público.

Desta decisão, apenas foram notificados a Maria Antonieta Pereira da 
Silva (vide fls. 176), o Magistrado do Ministério Público e a Fazenda 
Pública (vide fls. 177), sendo certo que e, em consequência, apenas a 
referida Maria Antonieta veio requerer a remessa dos autos ao Tribunal 
Central Administrativo (vide fls. 178).

Daí que e no acórdão de fls. 189 e segs. se tivesse apenas conhecido 
do recurso da Maria Antonieta Pereira da Silva, de fls. 180.

Ali se escreve que “apenas a recorrente Maria Antonieta Pereira da 
Silva, a fls. 180, no prazo a que alude o artigo 18º, nº 2, do CPPT, veio 
requerer a remessa dos autos a este TCAN, razão pela qual o âmbito 
deste recurso se mostra confinado a esta recorrente”.

Pois bem e assim sendo, impunha -se que a Massa Falida de Agostinho 
Fernandes da Costa e mulher devia, também, ter sido notificada, não 
só da questão prévia suscitada no parecer do Exmº Procurador -Geral 
Adjunto (cfr. artº 704º do CPC), mas também do acórdão proferido por 
este Supremo Tribunal que se julgou hierarquicamente incompetente 
para conhecer do recurso.

Ao serem omitidos tais actos, foi omitida formalidade que a lei pres-
creve que pode influir, decisivamente, no exame ou decisão da acusa, 

o que levaria a que ocorresse a nulidade prevista nos artºs 201º, nº 1 
e 205º, nº 1 do CPC, aqui aplicável ex vi do disposto no artº 2º, al. e) 
do CPPT.

Mas, no caso subjudice, não é assim.
Com efeito e como vimos, tendo sido requerida a remessa dos autos 

ao TCANorte por um dos recorrentes, no caso, a Maria Antonieta Pereira 
da Silva, impunha -se que aquele Tribunal conhecesse dos dois recursos, 
uma vez que, havendo mais de um recorrente, basta que apenas um deles 
tenha requerido essa remessa para que o Tribunal competente possa e 
deva conhecer dos dois recursos.

E daqui, ao contrário do que se possa alegar, não resulta qualquer 
prejuízo para a recorrente Massa Falida de Agostinho Fernandes da 
Costa e mulher com a omissão da notificação do parecer do Ministério 
Público e do aresto de fls. 172 e segs., na medida em que, por um lado 
e como vimos, havendo dois recursos e não podendo a recorrente Massa 
Falida questionar o recurso interposto pela recorrente Maria Antonieta, 
no que à competência hierárquica deste STA diz respeito, sempre seria 
o TCANorte o tribunal competente para conhecer dos dois recursos, 
como vem sendo entendimento uniforme desta Secção do STA, mesmo 
que este Tribunal tivesse decidido que o recurso interposto por aquela 
continha apenas matéria de direito (vide, por todos, os Acórdãos de 
12/1/00, in rec. nº 24.018; de 23/2/00, in rec. nº 24.154 e de 10/3/05, 
in rec. nº 55/05).

Por outro, prejudicado também não fica o princípio do contraditório, 
uma vez que se torna, assim, desnecessário que a recorrente seja ouvida 
sobre os referidos parecer e aresto para que o juiz possa decidir questões 
de direito ou de facto (cfr. artº 3º, nº 3 do CPC).

Deste modo, a nulidade invocada não influi na decisão da causa.
Não obstante, não tendo o TCANorte conhecido do recurso interposto 

pela Massa Falida de Agostinho Fernandes da Costa e mulher, impõe -se 
que o faça agora.

4 – Nestes termos e com este fundamento, acorda -se em conceder 
provimento ao presente recurso, revogando -se o acórdão recorrido no 
segmento aqui em causa e ordenar a remessa dos autos ao TCANorte 
para que conheça do recurso interposto pela Massa Falida de Agostinho 
Fernandes da Costa e mulher, já que é este o tribunal hierarquicamente 
competente para o efeito.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Ónus de prova. Artigo 342.º, n.º 2, do Código Civil. Factos 
constitutivos dos direitos da administração tributária. Con-
trato de cessão de exploração. Contrato nulo.
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Sumário:

 I — Incumbe à administração tributária o ónus de prova dos 
factos constitutivos dos direitos que pretende exercer no 
procedimento.

 II — Sendo nulo o contrato de cessão de exploração, e tendo 
o contribuinte negado ter recebido quaisquer importân-
cias por essa alegada cessão, o ónus de prova de tal 
recebimento cabe à Fazenda Pública.

Processo n.º 100/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cooperativa Rádio Antena Sul, CRL.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. COOPERATIVA RÁDIO ANTENA SUL, CRL, com sede na Ave-
nida 5 de Outubro, 28, 11º, D, Faro, impugnou judicialmente, junto do 
então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Faro, a liquidação adicional 
de IVA, respeitante aos anos de 1992 a 1995, e três primeiros trimestres 
de 1996.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação parcialmente 
procedente, anulando a liquidação adicional de IVA no tocante ao 3º 
trimestre de 1994, ao ano de 1995 e três primeiros trimestres de 1996.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para o Tribu-
nal Central Administrativo, tendo apresentado alegações, que finalizaram 
no seguinte quadro conclusivo:
 A impugnante firmou um contrato de cessão de exploração com 

Rede de Portugal Sul  - Publicidade e Produções Jornalísticas de Rádio 
e Televisão, Ld., conforme consta de fls. 38 a 44 dos autos.
 Nos termos dos artºs. 1º, 2º, 4º e 9º do CIVA, a cessão de explo-

ração de estabelecimento comercial ou industrial está sujeito a IVA.
 Porém, a impugnante não apresentou as declarações mod. 22 

como estava obrigada, por imperativo legal, tendo apresentado a última 
declaração no ano de 1990.
 Recorrendo a métodos indiciários procederam os serviços corres-

pondentes ao apuramento de IVA em dívida dos anos de 1992 a 1996.
 A impugnante não cumpriu com as suas obrigações fiscais pelo 

que é devido o aludido imposto.
 Salvo o devido respeito discordamos pois do entendimento pros-

seguido pela Meritíssima Juíza a quo e entende -se que foram violados 
os artºs 7º, al. b) do CIVA e 35º do mesmo Código.

Não houve contra -alegações.
Por acórdão de 26 de Setembro de 2000, o TCA declarou -se hierar-

quicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Por ofício expedido a 16/9/96, o Director Distrital de Finanças 

notificou a impugnante na pessoa do seu vice -presidente José Damásio 
Dias Simão para, no dia 26/9/96, facultar aos peritos de fiscalização tri-

butária naquele identificados, os livros de escrituração e os documentos 
com ele relacionados.

2. No dia 26/9/96, o vice -presidente da impugnante compareceu na 
Direcção de Finanças, tendo declarado que os livros de escrituração e 
todos os elementos de contabilidade se encontravam na posse do Sr. 
João Paulo de Oliveira, então presidente da impugnante.

3. Os peritos de fiscalização tributária tentaram contactar o referido 
João Paulo Menezes Beato de Oliveira no escritório sito na Rua de Stº 
António, n.68, 4º, em Faro, na Rua do Repouso 5, r/c, onde contactaram o 
pai do mesmo, na sua residência, onde por várias vezes deixar mensagem 
à mãe ara que aquela contactasse os serviços, e enviaram -lhe notificação 
por carta registada c/ aviso de recepção, que foi assinado.

4. O referido João Paulo de Oliveira não compareceu no dia que lhe 
foi designado na notificação.

5. Os únicos elementos que a AF dispunha em relação à impugnante 
eram a de que estava colectada pelo exercício da actividade de Rádio 
e Televisão CAE 92200; a última declaração mod. 22 apresentado 
referente ao ano de 1989 e as declarações periódicas de IVA, sendo a 
última apresentada referente ao 2º trimestre de 1990.

6. Os serviços de fiscalização tiveram conhecimento da existência 
do documento cuja cópia se encontra junta ao relatório e a fls. 38/44 
destes autos.

7. Dá -se aqui por reproduzido o teor do referido documento de-
nominado de “contrato de concessão de exploração da frequência da 
cooperativa de rádio Antena Sul, CRL”.

8. Com base nas declarações periódicas de IVA, referentes aos 1º e 
2º trimestres de 1990 e no contrato referido em 5 e 6 desta sentença, 
os serviços de fiscalização tributária fizeram o apuramento, com base 
em métodos indiciários, do lucro tributável em IRC referente aos anos 
de 1992 a 1995.

9. Com base nos montantes apurados relativo aos proveitos, em sede 
de IRC, fizeram o apuramento do IVA, em dívida, referente aos anos 
de 1992 a 1996.

10. Em 6/12/96 foram elaborados os mapas de apuramento DC -22 e 
as notas de apuramento mod. 382 e 383.

11. Em 24/9/97 foi a impugnante notificada através do referido João 
Paulo Oliveira para efectuar o pagamento das quantias liquidadas adi-
cionalmente de IVA, dos anos de 1992 a 1996 (este, quanto aos 1º, 2º 
e 3º trimestres).

12. Em 24/10/97, a impugnante reclamou para a Comissão de Revisão, 
invocando a nulidade do “contrato de cessão de exploração” e que não 
recebeu da Rede Portugal, Sul, Ld., quaisquer verbas.

13. A reclamação foi apreciada mantendo a comissão os mesmos 
valores já fixados com base no relatório de fiscalização.

14. A impugnante foi notificada desta decisão por carta dirigida ao 
referido João Mendes de Oliveira para a Rua de Santo António, 68  - 4º, 
Faro, e por este recebida em 11/12/97.

15. Os únicos factos levados a registo na Conservatória do Registo 
Comercial de Faro são a constituição da impugnante e a nomeação da 
Direcção e Conselho Fiscal.

16. Aí constam, como presidente da impugnante, José do Carmo 
Lopes Martins (falecido em 12/1/95) e, como vice -presidente, José 
Damásio Dias Simão.
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3. Para fundamentar a sua decisão, no segmento sob impugnação, o Mm. 
Juiz a quo considerou dois aspectos: por um lado, o contrato de cessão 
de exploração de estabelecimento comercial é nulo. Por outro lado, a Fa-
zenda Pública não fez prova de que a impugnante tenha recebido quaisquer 
quantias como contrapartida do citado contrato. Daí que, e na sua tese, “o 
não recebimento invocado pela impugnante é facto impeditivo do direito 
à liquidação e, nos termos do disposto no art. 342º, n. 2, do CC, o ónus de 
prova deste facto incumbia à FP, contra quem a invocação foi feita”.

Não é esta a perspectiva da recorrente FP, já que estamos perante a 
omissão de uma formalidade que a lei prescreve, que não pode ser arguida 
pela parte que lhe deu causa (artºs. 201º e 203º do CPC), pelo que, face 
à realização do contrato, operou -se a transmissão efectiva ao cessionário 
dos direitos acordados pelas partes, pelo que ficou cumprida a prestação.

Ou seja: não questiona a nulidade do contrato. Refere apenas que o 
impugnante não pode fazer valer a citada nulidade do contrato, pois a 
tal obsta o art. 203º, 2, do CPC:

Quid juris?
Já vimos que o Mm. Juiz a quo entende que o ónus de prova do 

recebimento de determinadas importâncias pertencia à FP.
E não tendo sido feita essa prova, o facto não se tem por verificado
A isto obtempera o recorrente FP, arrimando -se nos artºs, 201º e 

especialmente, no art. 203º do CC (“não pode arguir a nulidade a parte 
que lhe deu causa...”).

Que dizer?
Pois bem. Para além de não se poder sequer dizer que foi a impugnante 

que deu causa à nulidade do contrato, este artigo não pode ser invocado, 
nem tem aqui cabimento legal, pois que trata tal dispositivo de nulidades 
processuais e não de nulidades dos contratos.

A resposta À questão encontra -se hoje no art. 74º da LGT, dispondo 
o seu n.1 que “o ónus de prova dos factos constitutivos dos direitos 
da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os 
invoque”.

Ou seja, a AT terá o ónus de prova dos factos constitutivos dos direitos 
que pretende exercer no procedimento.

No caso concreto, haveria de fazer a prova do recebimento das impor-
tâncias que o impugnante teria percebido por força do alegado contrato 
de cessão. Que já se viu ser nulo.

Entende o Mm. Juiz a quo que a FP não fez tal prova.
E daí que, fazendo funcionar a regra do n. 2 do art. 342º do CC, tenha 

decidido contra a administração.
E compreende -se a referência a este artigo do Código Civil, pois, à 

data, a LGT não existia e o ordenamento tributário não continha norma 
específica que resolvesse a questão.

Assim, não se tendo provado a existência de uma cessão de exploração 
de estabelecimento comercial, não há sujeição a IVA.

Nem violação do art. 7º, b) do CIVA, pois não ficou provada a presta-
ção do serviço e, consequentemente, também não havia que ser emitida 
factura, pelo que não resulta violado o n. 1 do Art. 35º do CIVA.

Daí que a decisão do Mm. Juiz não mereça censura.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a recorrente.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.
Processo n.º 122/06 – 30.
Recorrente: Tiago Lopes Batista & Filhos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
1. Tiago Lopes Baptista, L.da inconformado com o decidido no 

Acórdão de fls. 465 a 480 vem arguir a sua nulidade alegando que o 
mesmo não tinha conhecido das inconstitucionalidades invocadas nas 
conclusões 5.ª e 15.ª do seu recurso.

Notificado, o Ilustre Representante da Fazenda Nacional nada 
disse.

O Ex.mo Procurador Geral Adjunto foi de parecer que o Acórdão em 
questão não tinha incorrido na mencionada omissão de pronúncia.

Vejamos.
2. A Recorrente, na conclusão 5.ª do seu recurso, sustentou que nos 

casos em que importava recorrer aos métodos indiciários como forma 
de calcular a matéria colectável do contribuinte cumpria demonstrar a 
necessidade desse recurso e que esta não podia ser feita apenas com os 
factos e juízos lavrados no relatório da inspecção tributária, pois que se 
assim fosse estar -se -ia a interpretar as regras do cumprimento do ónus 
da prova  - art.º 342.º do CC conjugado com os art.ºs 51.º e 52.º do CIRC 
e 82.º e 84.º do CIVA – de forma inconstitucional.

No Acórdão sob censura escreveu -se a este propósito que a Recorrente, 
nas cinco primeiras conclusões, se tinha limitado a tecer considerações 
genéricas sobre as circunstâncias que autorizavam a Administração 
Fiscal a recorrer aos métodos indiciários como forma de cálculo do 
imposto devido, sustentando que estes só se justificavam quando fosse 
impossível quantificar, de forma directa e exacta, a matéria tributável 
sujeita a imposto e, porque assim, devia -se exigir que a AF fundamen-
tasse devidamente o recurso a esse método e que essa fundamentação 
fosse substancialmente correcta. Não seriam, pois, “de aceitar juízos 
conclusivos sem a comprovação efectiva dos pressupostos em que as-
sentam.”

E acrescentou -se que tais considerações não afrontavam o Acórdão 
recorrido uma vez que neste também se tinha afirmado que o recurso 
aos métodos indiciários só se justificava em casos excepcionais quando 
a contabilidade do sujeito passivo, por si só, não permitia esse cálculo e 
que Administração Fiscal “podia basear -se em todos os elementos de 
que disponha para proceder àquele apuramento.”

Ou seja, contrariamente ao sugerido na reclamação que ora se aprecia, 
nunca se sustentou naquele Aresto que o relatório da inspecção 
tributária era o único elemento de que a AF se podia servir para 
proceder à tributação adicional e, muito menos, que os factos ou 
os juízos nele afirmados fossem os únicos a ter em conta. Ao invés 
o que se disse foi que cumpria à AF servir -se de todos os elementos ao 
seu alcance para proceder ao apuramento da matéria colectável.

E, porque assim, e porque a interpretação que se fizera dos indica-
dos dispositivos legais não contrariava o que a Recorrente pensava 
sobre o assunto, não havia que apreciar a inconstitucionalidade dos 
invocados normativos. Essa apreciação só seria necessária se nele se 
tivesse afirmado, expressa ou implicitamente, que os mesmos podiam 
ser interpretados na forma restritiva sugerida pela Recorrente, pois que 
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só nesta hipótese é que se podia colocar a questão da sua inconstitu-
cionalidade.

Improcede, pois, nesta parte, a arguição da Recorrente.
3. E idênticas considerações devem ser feitas a propósito da alegada 

inconstitucionalidade dos art.ºs 51.º e 52.º e 82.º e 84.º do CIVA.
Com efeito, a Recorrente, na conclusão 15.ª do seu recurso, sustentou 

que no caso de aplicação de métodos indiciários também os custos de-
viam ser relevados e quantificados presuntivamente de forma adequada 
e congruente ao rendimento apurado, não se podendo justificar, com 
fundamento em dificuldades de quantificação, que apenas se alterem os 
proveitos. E que a prevalecer o entendimento da AF nesta matéria estar-
-se -ia a fazer uma interpretação dos citados preceitos inconstitucional 
por violação do princípio da tributação do rendimento real e líquido e 
do princípio da capacidade contributiva.

Ou seja, os identificados normativos seriam inconstitucionais se in-
terpretados no sentido de impedirem, “com fundamento em dificuldades 
de quantificação, que sejam relevados e quantificados presuntivamente 
os custos no âmbito de aplicação de métodos indirectos.”

Mas também aqui a Recorrente não tem razão.
Na verdade, o que se afirmou no Acórdão sob censura foi que se a 

Recorrente entendia que a Administração Fiscal tinha recorrido a pressu-
postos e a valores inadequados no apuramento da sua matéria colectável, 
designadamente por ter recorrido ao exercício de 1986 como modelo 
comparativo dos exercícios de 1987 e 1988, cumpria -lhe demonstrar o 
seu erro e provar que não tinha tido os proveitos considerados e que os 
custos suportados foram maiores do que os admitidos. Ou seja, tanto 
na quantificação dos proveitos como na dos custos importava que, 
tanto a Administração como a Recorrente, se socorressem de todos 
os elementos susceptíveis de proporcionar um correcto apuramento 
daquela matéria.

E acrescentou -se que se a Recorrente entendia que tinham ocorrido 
as circunstâncias anormais que inviabilizavam ou, pelo menos, difi-
cultavam a comparação dos anos de 1987 e 1988 com o ano de 1986, 
caber -lhe -ia “demonstrar a ocorrência destas circunstâncias e o erro 
que se cometeu ao escolher esse termo de comparação. Ora, aquela 
nada fez, colocando -se na postura de quem considera que basta con-
trariar, ainda que de forma vaga e inconsequente, o comportamento 
da Administração Fiscal e o que acerca dele se afirmou no Acórdão 
recorrido para que se possam derrubar as conclusões que determinaram 
a liquidação sindicada.”

Deste modo, em parte alguma do Aresto se afirmou, expressa ou 
implicitamente, que os identificados normativos do CIVA impediam 
que, no âmbito de aplicação de métodos indirectos, se relevassem os 
custos com fundamento em dificuldades da sua quantificação, pois que 
o que dele resulta é, precisamente, o contrário, isto é, que tanto a Admi-
nistração Fiscal como o sujeito passivo podem, e devem, recorrer a todos 
os meios de prova susceptíveis de demonstrar a sua alegação.

E, porque assim, isto é, porque a interpretação que deles foi feita não 
foi aquela que a Recorrente considerava inconstitucional, não cumpria 
analisar essa inconstitucionalidade.

Tanto basta para se concluir pela inexistência do apontado vício de 
nulidade da sentença.

Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam em 
indeferir a mencionada arguição de nulidade do Acórdão de fls. 465 
a 480.

Custas pela Requerente fixando -se a procuradoria em 99 euros.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Tribunal tributário extinto. 
Tribunal competente.

Sumário:

Intentado no Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa 
um recurso contencioso de acto atribuído do director -geral 
dos Impostos por uma sociedade com sede no concelho de 
Oeiras, a posterior extinção daquele Tribunal implica a 
remessa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Sintra, por força das disposições combinadas dos arti-
gos 10.º do Decreto -Lei n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, 
e 16.º e 50.º do ETAF, aprovado pela Lei nº. 13/2002, de 
19 de Fevereiro.

Processo n.º 132/06 -30.
Requerente: E. I. A. — Ensino, Investigação e Administração, S. A., 

no conflito negativo de competência entre os Tribunais Administrativos 
e Fiscais de Lisboa e Sintra.

Relator. Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – E.I.A.  - Ensino, Investigação e Administração, S.A., melhor iden-
tificada nos autos, requereu junto deste Supremo Tribunal a resolução 
do conflito negativo de competência suscitado entre os Mmºs Juízes dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais de Lisboa e Sintra, em que ambos 
atribuíram mutuamente a competência, negando a própria, para conhecer 
o recurso contencioso interposto de indeferimento tácito atribuído ao 
Director -Geral das Contribuições e Impostos em recurso hierárquico 
de decisão de indeferimento de reclamação graciosa de liquidações 
adicionais de IVA e juros compensatórios, relativo ao ano de 1997.

Ouvidas as autoridade judiciais em conflito, nos termos do disposto 
no artº 118º do CPC, nenhuma emitiu qualquer resposta.

Só a requerente formulou alegações, concluindo do seguinte modo:
A) Em 19.12.2003, a ora Requerente interpôs recurso contencioso do 

acto de indeferimento tácito, proferido pelo Ex.mo Senhor Director Geral 
das Contribuições e Impostos, que recaiu sobre o Recurso Hierárquico 
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interposto sobre a decisão de indeferimento da reclamação graciosa que 
apresentou referente às liquidações adicionais de IVA n.° 01021219 e 
de Juros Compensatórios n.º 01021218, respeitantes ao ano de 1997, 
constantes da respectiva petição, de que veio posteriormente a ver 
ampliado o pedido, por ter sido proferido indeferimento expresso na 
respectiva pendência;

B) A referida petição, foi então dirigida ao Tribunal Tributário de 1ª 
Instância de Lisboa, nos termos das disposições em vigor relativas à 
competência jurisdicional, tendo sido registada com o n° de Processo 
24/04;

C) Sobreveio a extinção dos tribunais tributários e a alteração de 
regras de competência ditada pela entrada em vigor do Código de Pro-
cesso nos Tribunais Administrativos e do novo Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais;

D) O conflito negativo de competência resulta, em síntese, no que 
tange ao Processo n° 24/04, distribuído ao 2° Juízo, 2ª Unidade Orgâ-
nica do TAFL, da sentença de 28.6.2005 — que decidiu a remessa ao 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, por se considerar o TAFL 
incompetente, nos termos que resultam do Documento junto como n° 1 
ao pedido apresentado —, e do subsequente despacho de 17.11.2005 
em que veio o TAF de Sintra considerar -se igualmente incompetente, 
em função do território, nos termos que resultam do Documento junto 
como n° 2 ao pedido apresentado;

E) Já ocorreu trânsito em julgado deste Despacho;
F) Outros processos intentados na mesma data da interposição do 

referido recurso, homotéticos em termos substantivos, porque referentes 
a liquidações adicionais de outros anos, têm merecido diferente sorte 
por parte dos órgãos jurisdicionais que os têm apreciado, com a inerente 
insegurança que daí resulta;

G) Assim, entendeu o TAFL – sentença de 28.6.2005 – declarar que 
nos termos do n°2 do artigo 10° do Decreto -Lei n° 325/03, de 29 de 
Dezembro, “os livros, processos e papéis findos assim como os que se 
encontrem pendentes em cada tribunal de 1ª instância à data da respectiva 
extinção transitam para o novo tribunal tributário da respectiva área de 
jurisdição”, sendo que nestes termos deveriam os recursos contenciosos 
transitar para o tribunal territorialmente competente de acordo com as 
novas regras de competência territorial;

H) Mais entendeu o TAFL que nos termos do CPTA e do respectivo 
artigo 16° que estabelece novas regras de competência territorial se 
deveria ater ao domicílio da Requerente — Barcarena, Oeiras, que 
pertenceria à área territorial do TAFS, de acordo com o mapa anexo ao 
Decreto -Lei n° 325/2003;

I) Contraditoriamente, veio depois o Meritíssimo Juiz do TAFS por 
despacho de 17.11.2005 entender que estando em causa um recurso 
contencioso admitido nos termos do artigo 63° n° 1 do ETAF aprovado 
pelo Decreto -Lei n° 129/84, de 27 de Abril, sendo nesse caso a compe-
tência determinada pela área da sede da autoridade que praticou o acto 
— hoc casu o Director Geral dos Impostos;

J) Entendeu assim o TAFS que a entrada em vigor das Leis n°s 15/2002, 
de 22 de Fevereiro e 13/2002, de 19 de Fevereiro a 1 de Janeiro de 2004 
irreleva neste caso, tendo em conta a disposição transitória constante do 
n° 1 do artigo 5° da Lei nº 15/2002, que expressamente se refere não se 
aplicarem as novas regras aos processos em curso, assim sustentando a 
incompetência daquele TAFS;

L) Resulta nestes termos evidentes a emergência de um conflito 
negativo de competências, nos estritos termos do artigo 135° e ss do 
CPTA e do artigo 115º e ss do CPC;

M) Nos termos da alínea g) do artigo 26° do ETAF, e nos termos 
explicitados pelo Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 
31.5.2005 (CT, 2° Juízo, Proc. 431/05), é da competência da Secção de 
Contencioso Tributário do STA conhecer do conflito de competências 
entre dois tribunais tributários surgido e deduzido depois da entrada 
em vigor do novo ETAF.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de o conflito ser resolvido pela atribuição da competência ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, como, aliás, tem vindo a ser enten-
dimento desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Conflito idêntico foi já decidido, muito recentemente, por esta 

Secção do STA, no acórdão de 12/7/06, in rec. nº 133/06, em que a 
requerente era a mesma e as mesmas as conclusões das suas alegações, 
pelo que e com vista a obter uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC), passámos a transcrever.

Diz -se, então, no referido aresto que “quando foi instaurado o presente 
processo vigorava o ETAF aprovado pelo decreto -lei nº 129/84, de 27 
de Abril, com as alterações introduzidas pelo decreto -lei nº 229/96, de 
29 de Novembro. Os seus artigos 62º nº 1 alínea e) e 63º nº 1 atribuíam 
ao tribunal tributário de 1ª instância da área da sede da autoridade que 
praticou o acto recorrido competência para o respectivo recurso con-
tencioso, porquanto se questiona um despacho do Director -Geral dos 
Impostos respeitante a questão fiscal.

Ajuizando a situação à luz daquele artº 63º, mas já no decurso do ano 
de 2004, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa julgou -se incom-
petente, em razão do território, para conhecer do recurso, identificando 
como competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

Isto porque entendeu que, extinto o Tribunal Tributário de 1ª Instância 
de Lisboa, o processo devia “transitar para o tribunal territorialmente 
competente, de acordo com as novas regras de competência territorial”, 
e esse era o de Sintra, por na sua área de jurisdição se situar a sede da 
recorrente.

Foi então a vez de o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra declarar 
a sua incompetência, em razão do território, para o recurso contencioso. 
E fê -lo – nem de outro modo podia ser – já na vigência do novo ETAF, 
aprovado pelo decreto -lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro, para entrar 
em vigor em 1 de Janeiro de 2004 (vd. o artigo 9º da lei, na redacção 
que lhe deu o artigo 1º da lei nº 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro).

…O Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa foi extinto pelo 
artigo 10º nº 1 do decreto -lei nº 325/2003, de 29/12, conjugado com 
os artigos 7º nº 1 do mesmo diploma e 1º nº 2 alínea i) da portaria 
nº 1418/2003, de 30 de Dezembro.

Nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 10º do decreto -lei nº 325/2003, 
de 29 de Dezembro, os processos pendentes nos tribunais extintos 
“transitam para o novo tribunal tributário da correspondente área de 
jurisdição”. Mas, como a área de jurisdição do extinto Tribunal Tributário 
de 1ª Instância de Lisboa foi repartida por vários dos novos tribunais, os 
processos que aí corriam “são redistribuídos pelos Tribunais de Lisboa, 
Loures e Sintra (…), de acordo com as novas regras de competência 
territorial”.
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Ora, dispõe o artigo 16º do Código de Processo dos Tribunais Admi-
nistrativos, aplicável ex vi artigo 50º do ETAF, que “os processos, em 
primeira instância, são intentados no tribunal da residência habitual ou 
da sede do autor ou da maioria dos autores”.

Deste modo, o tribunal para onde deve transitar o presente processo, 
conforme as novas regras de competência territorial, é o de Sintra, por 
na sua área ter sede a recorrente”.

No mesmo sentido, pode ver -se os acórdãos desta Secção do STA de 
8/3/06, in proc. nº 1.199/05 e de 26/4/06, in proc. nº 131/06.

3 – Nestes termos, acorda -se em decidir o presente conflito no sentido 
de ser competente, em razão do território, para conhecer do recurso o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Baeta 

de Queiroz — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

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

Sumário:

 I — Se nas conclusões das alegações de recurso são verti-
dos factos é competente para dele conhecer o Tribunal 
Central Administrativo e não o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, independentemente 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.

 III — Se o recorrente formula um juízo de facto que não foi 
levado ao probatório é competente para conhecer do 
recurso o Tribunal Central Administrativo.

Processo n.º 152/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Albertina Carneiro Bernardino Batista.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. ALBERTINA CARNEIRO BERNARDINO BAPTISTA, iden-
tificada nos autos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal 
Tributário de 1ª Instância de Viana do Castelo, a liquidação de IRS do 
ano de 1998.

O Mm. Juiz do TAF de Braga julgou a impugnação procedente, por 
caducidade do direito à liquidação.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para o TCA 
 - Norte.

Apresentou as pertinentes alegações de recurso.
Contra -alegou a impugnante, defendendo o improvimento do re-

curso.
O TCA  - Norte, por acórdão de 20 de Dezembro de 2005, julgou -se 

hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso, declarando 
que a competência é desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA defende que o recurso contém matéria de facto, pelo 

que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhe-
cer do recurso interposto, radicando a competência para dele conhecer 
no TCA.

Foram ouvidas as partes.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. O casal da impugnante apresentou tempestivamente a sua de-

claração de rendimentos de 1998, fazendo dela constar que o marido 
da impugnante era portador de deficiência geradora de incapacidade 
superior a 60 %;

2. Em 03.10.00, a Direcção de Finanças de Viana do Castelo noti-
ficou o marido da impugnante para exercer o seu direito de audição 
relativamente a um projecto de despacho de alteração dos elementos 
declarados para o dito ano;

3. A liquidação data de 24.10.02.
3. Importa apreciar, antes do mais, a questão prévia suscitada pelo 

EPGA, que tem a ver com a competência hierárquica deste Supremo 
Tribunal.

Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra ma-
téria (vide artºs. 101º e 102º do C. P. Civil, 45º do CPT, 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 então.
Dispunha o art. 32º, al. b) do citado 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 mesmo ETAF.

Vejamos então.
Escreve o EPGA no seu douto parecer:
“Pese embora a argumentação do acórdão de fls. 114, a meu ver 

o recurso não versa exclusivamente matéria de direito porque, na 2ª 
conclusão das alegações, para fundamentar o seu desacordo com a 
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sentença recorrida afirma que “o sujeito passivo não foi alguma vez 
notificado que contra ele foi instaurado procedimento de inspecção 
tributária”, sendo que essa situação fáctica não a estabeleceu o Mm. 
Juiz a quo, que, de resto, também não estabeleceu nenhum dos actos 
procedimentais de controlo interno documentados nos autos”, referidos 
nas 3ª e 4ª conclusões”.

São do seguinte teor as conclusões referidas:
“2. Os referidos procedimentos de controlo interno que culminaram 

com a alteração dos elementos declarados pelo sujeito passivo e pela 
consequente liquidação oficiosa não foram iniciados e tramitados ao 
abrigo do RCPIT aprovado pelo DL n. 413/98, 31/12, sendo certo que 
o sujeito passivo não foi alguma vez notificado de que contra ele foi 
instaurado procedimento de inspecção tributária, cuja regulamentação 
consta do RCPIT.

“3. Os actos procedimentais de controlo interno, documentados nos 
autos, não são actos materiais de inspecção tributária, quer técnico-
-juridicamente, quer em termos de operatividade aferida nos termos e 
para os efeitos do RCPIT.

“4. Os referidos actos procedimentais, em causa, praticados pelo 
director de finanças, integram a sua competência material e funcional 
estabelecida nos artºs. 66º e 67º do CIRS, estando, além disso, excluídos 
do âmbito procedimento de inspecção (art. 2º do RCPIT), não integrando 
o director de finanças qualquer dos grupos funcionais a que alude o 
art. 19º do RCPIT.

Como bem refere o MP, a afirmação de que “o sujeito passivo não 
foi alguma vez notificado de que contra ele foi instaurado procedi-
mento de inspecção tributária”, vazada na referida conclusão 2ª das 
alegações de recurso, é uma afirmação que contém inequivocamente 
um juízo de facto.

Que, como resulta do cotejo com o probatório, não logra neste qual-
quer rasto.

Dito por outras palavras: há efectivamente matéria de facto a apreciar 
no recurso.

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.

Competência que aqui se declara, de forma vinculativa  - art. 5º, n. 2, 
do actual ETAF.

4. Face ao exposto, acorda -se em julgar este Supremo Tribunal incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.

Sem custas
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queirós — Pimenta do Vale.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Fusão de sociedades. Dedução de prejuízos fiscais ao abrigo 
do disposto no artigo 69.º do CIRC. Princípio da tipici-
dade fiscal.

Sumário:

 I — A dedução dos prejuízos fiscais de uma sociedade nos 
lucros tributáveis de outra sociedade, ao abrigo do dis-
posto no artigo 69.º do CIRC, só pode ocorrer quando, 
por um lado, elas estiverem envolvidas num processo de 
fusão e, por outro, quando essa dedução for autorizada 
pelo Ministro das Finanças.

 II — Nos termos do citado normativo, a fusão de sociedades 
implica uma de duas situações: (1) a extinção das so-
ciedades que a elas se sujeitam para em seu lugar ser 
constituída uma nova sociedade, que lhes sucede — a 
fusão por integração — ou (2) a manutenção de uma 
das sociedades envolvidas para a qual será transferido 
o património de todas as outras, as quais nela se incor-
porarão com a consequente reformulação do seu capital 
social — a fusão por incorporação.

 III — Não ocorrerá, assim, fusão de sociedades se dessa opera-
ção resultar que uma das sociedades envolvidas mantém 
a sua individualidade jurídica e económica intacta.

 IV — O princípio da tipicidade fiscal — que prescreve que 
só existirá obrigação de imposto se houver lei que a 
preveja — aplica -se não só na vertente da tributação 
como também na das isenções ou benefícios fiscais, o 
que significa que a ausência de tributação num determi-
nado caso concreto só poderá ocorrer se existir norma 
legal que especificamente autorize essa excepção à regra 
geral.

Processo n.º 312/06 -30.
Recorrente: LE FAUBOURG — Manufactura de Cerâmica, S. A.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
“Le Faubourg -Manufactura de Cerâmica, SA”, interpôs no Tribunal 

Central Administrativo “acção administrativa especial para anulação 
do acto administrativo consubstanciado no despacho n.º 261212003 -XV 
de 2003 do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais … que inde-
feriu o pedido de autorização da Autora para deduzir nos seus lucros 
tributáveis os prejuízos fiscais da “Faianças Subtil, SA”, cujos direitos 
e obrigações foram adquiridos, e para, cumulativamente, ser praticado, 
em substituição do acto cuja anulação se peticiona, o acto administra-
tivo devido, ou seja, despacho autorizador do pedido da Autora para 
deduzir nos seus lucros tributáveis os prejuízos fiscais da “Faianças 
Subtil, SA”, cujos direitos e obrigações foram adquiridos”.

Tal acção foi julgada improcedente pelo Acórdão recorrido.



1622 1623

Inconformada, a Autora recorreu para este Tribunal formulando 
as seguintes conclusões:

I. O teor normativo e problemático resultante da norma do art.º 69.º do 
CIRC não determina que, mesmo que se considere inexistir formalmente 
uma situação de fusão, fique prejudicada a possibilidade de transmissão 
de prejuízos fiscais, nos casos em que se está perante a constituição, no 
seio de um processo de recuperação de empresa, de uma nova sociedade 
que assume todos os direitos e obrigações da sociedade em “recupera-
ção”, deixando esta de “exercer qualquer actividade em resultado da 
cedência de toda a sua capacidade produtiva à nova sociedade”.

II. A tal não obsta o facto da Sociedade Faianças Subtil, SA ter conti-
nuado a existir – tendo todos os activos e passivos desta sociedade sido 
integralmente assumidos pela Recorrente – posto que, tendo -se operado 
a uma transferência global do património daquela para a nova sociedade, 
tal traduz, na substância, factispécie enquadrável materialmente no 
âmbito da norma do artigo 69.º do CIRC.

III. Por isso, a presente factispécie tem todas as notas materialmente 
constitutivas do regime da transmissibilidade de prejuízos: “estando im-
plícita a continuidade do exercício da actividade, a sociedade resultante 
da fusão ou da cisão sucede plenamente nos direitos e obrigações das 
sociedades que lhe deram origem, tudo se processa[ndo] como se não 
tivesse ocorrido transferência do património …”. Como, na verdade, 
sucede no presente caso concreto.

IV. Assim, é porque a Recorrente ingressou no status jurídico-
-empresarial da Sociedade em recuperação e assumiu todos os direitos 
e obrigações causados pela actividade desta, o que traduz o cumprimento 
do pressuposto material -teleológico que preside ao regime legal.

V. A tal resultado deve conduzir uma interpretação orientada da lei 
teleologicamente, sendo que a isso não obsta o princípio da legalidade 
fiscal.

VI. De resto, qualquer critério normativo, seja inferido do art.º 9.º do 
Código Civil seja do art.º 11.º da LGT, que exclua a consideração de 
resultados de interpretação  - como, in casu, uma interpretação teleolo-
gicamente orientada ou uma extensão teleológica – com o fundamento 
de que com isso se viola o princípio da legalidade, seria, pela limitação 
dos resultados interpretativos daí emergente em sacrifício da justeza 
material das decisões judiciais, inconstitucional por violação do próprio 
princípio do Estado de direito material.

VII. O bom fundamento da aplicação do art.º 69.º do CIRC ao caso 
dos autos é potenciado pela existência de uma intolerável situação 
arbitrária e discriminatória no domínio das medidas de recuperação de 
empresas em situação económica difícil, carecendo de fundamento, na 
lógica do princípio da na igualdade, o regime privilegiado que se institui 
para as medidas de reestruturação aprovadas pelo IAPMEI e as que são 
homologadas judicialmente.

VIII. Por isso, o critério normativo extraído da interpretação conjugada 
dos art.ºs 118.º a 121.º do CPEREF em articulação com as normas do 
DL n.º 14/98, de 28/01, e do DL n.º 81/98, de 2/04, e com o critério 
normativo extraído do art.º 69.º do CIRC, que impeça que uma sociedade 
criada no âmbito do CPEREF, adquirindo todos os direitos e obrigações 
de uma outra em situação empresarial difícil possa deduzir os prejuízos 
fiscais desta, traduz uma inequívoca violação do princípio da igualdade 
ínsito no artigo 13.º da CRP.

IX. O acto administrativo consubstanciado no Despacho n.º 2612/2003 
de 2003 do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proferido 
por Delegação de competências (Despacho n.º 14396 publicado no DR 
II Série, n.º 145, de 26/06), que indeferiu o pedido de autorização da 
Recorrente para deduzir nos seus lucros tributáveis os prejuízos fiscais 
das Faianças Subtil S.A. cujos direitos e obrigações foram adquiridos, 
na totalidade, pela Recorrente, sendo um acto expresso revogatório de 
um deferimento tácito, foi praticado fora de qualquer prazo previsto 
para a interposição do recurso contencioso, o que determina a sua ile-
galidade.

A Autoridade Recorrida contra alegou tendo concluído do se-
guinte modo:

1. Foram invocados como fundamento para a anulação do despacho 
impugnado i) o vício de fundamentação contraditória e obscura, o que 
equivaleria a falta de fundamentação, ii) violação de lei, por erro na 
interpretação dos art.°s 47° e 69° do CIRS e ainda do art.º 3° do CPA, 
iii) e violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade, pros-
secução do interesse público, justiça e imparcialidade (art.º 4°, 5° e 6° 
do CPA)  - vide “X” das alegações antes da decisão recorrida.

2. A recorrente suscita em sede de recurso uma outra eventual ilega-
lidade de que padece o acto impugnado por, sendo um acto expresso 
revogatório de um deferimento tácito que já se formara antes, ter sido 
praticado para além do prazo previsto para a interposição de recurso 
contencioso.

3. Aplica -se aos recursos das decisões jurisdicionais proferidas pelos 
tribunais administrativos o disposto na lei processual civil (art.ºs 140° 
e 141° do CPTA),

4. Por seu turno o objecto do recurso é a sentença e os seus eventuais 
vícios, como prevê o art.º 666° do CPC, e no caso, o que se dispõe no 
artº 142° do CPTA;

5. Segundo determina o art.º 660° do CPC, o juiz, salvo questões de 
que a lei lhe imponha o conhecimento oficioso, só pode ocupar -se das 
questões suscitadas pelas partes.

6. A recorrente não imputa à sentença do Tribunal a quo qualquer 
vício de que ela intrinsecamente padeça por ofensa às normas que regu-
lamentam a actividade do juiz, no que respeita à apreciação da matéria 
de facto ou de direito ou de outras questões suscitadas pela parte vencida 
que não tenham sido apreciadas ou mesmo de que o juiz oficiosamente 
devesse conhecer, salvo o vício de violação de lei por eventual erro na 
interpretação do art.º 69° do CIRC.

7. Não pode, por isso, pretender que em sede de recurso seja apreciada 
uma eventual ilegalidade que não foi objecto de decisão por não ter sido 
alegada, nem ser do conhecimento oficioso.

8. Mas ainda que isso fosse admissível, também não seria agora a 
altura apropriada para a invocar, porque já decorreu para a parte o prazo 
para a respectiva impugnação nos termos da lei processual aplicável.

9. A previsão do art.º 69° do CIRC permite a dedução de prejuízos 
fiscais anteriores gerados em empresas que se fundam com outra ou 
outras, nos resultados fiscais da sociedade que resulta dessa fusão;

10. A simples constituição de uma empresa em processo de recupe-
ração de empresas, embora tenha em vista salvaguardar a viabilidade 
económica de uma empresa em dificuldades, mas que não revista a forma 
da fusão, não preenche o requisito da previsão do art°69° do CIRC.
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11. Nesta conformidade o douto Acórdão faz uma correcta interpre-
tação da lei pelo que o acto cuja revogação se pretende, não sofre de 
qualquer ilegalidade.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
O Acórdão recorrido julgou provada a seguinte matéria de facto:
a) Por carta datada de 31 -10 -2001, a Autora dirigiu ao Sr. Ministro 

das Finanças um requerimento nos seguintes termos:
«No âmbito do processo de recuperação de empresa n.º 342/96, do 

3.º Juízo do Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, da “Faianças Subtil, 
SA “, pessoa colectiva n.º 500643075, foi homologado, por sentença 
proferida em 26 -04 -01, de que se junta fotocópia, a constituição de 
uma sociedade comercial sob a forma anónima que irá adquirir todos 
os direitos e obrigações da empresa.

Porque esta medida de viabilização se reveste de interesse económico, 
de tal forma que foi aprovada por credores representantes de 88,2 % 
dos créditos reconhecidos, e homologada pelo Tribunal, vimos requerer 
a Vossa Excelência, de acordo com o n.º 1 do art.º 69.º do Código do 
IRC, permissão para deduzir nos lucros tributáveis da “Le Faubourg-
-Manufactura de Cerâmica, SA”, n.º 505482380, empresa que vai 
adquirir todos os direitos e obrigações da “Faianças Subtil, SA”, os 
prejuízos fiscais desta, nos termos do art.º 46.º. – n.º 1, do CIRC». - cf. 
o processo administrativo apenso.

b) Por ofício de 5 -11 -2003, o requerimento dito em a) acabou por 
ter a seguinte resposta:

«(..) informo V Ex.ª que o pedido foi indeferido por despacho 
n.º 261212003 -XV de 2003, de 24/10/2003, do Sr. Secretário de Es-
tado dos Assuntos Fiscais, proferido por delegação de competências 
(despacho n.º 14396, publicado no DR 11 série n.º 145 de 26 de Junho), 
com os seguintes fundamentos.

 - Do ponto de vista jurídico -legal a V/ situação não se enquadra 
em nenhumas das disposições legais sobre a dedutibilidade ou trans-
missibilidade de prejuízos fiscais. Com efeito, ainda que verificado o 
interesse económico da operação, esta não se enquadra nas situações 
previstas no artigo 69.º do Código do IRC. A sociedade objecto de 
processo especial de recuperação, embora tenha sido “esvaziada” 
economicamente mantém a sua existência jurídica, o que obsta, desde 
logo, à aplicação do regime de transmissibilidade dos prejuízos previstos 
nesta disposição.

 - A dedução dos prejuízos na própria empresa geradora dos mesmos 
(“Faianças Subtil, SA”) não pode, por outro lado, ser autorizada, na 
medida em que esta deixou de exercer qualquer actividade e cedeu 
toda a sua capacidade produtiva a outra empresa. Esta operação não 
é susceptível de gerar lucros expressivos na “Faianças Subtil, SA “, 
a ponto de se poder considerar que existe interesse económico na 
operação». - cf. o processo administrativo apenso.

c) A sociedade “Faianças Subtil, SA”, dita em a) e b), não se extinguiu, 
antes é sócia largamente maioritária da sociedade aqui autora, com 90 % 
do capital social desta  - cf., além do mais, fls. 11 a 13, e 56.

II. O DIREITO.
1. Resulta do antecedente relato que no processo de recuperação de 

empresas da “Faianças Subtil, SA” foi homologada, por sentença judi-
cial, a constituição de uma sociedade comercial que iria adquirir todos os 

seus direitos e obrigações e em cujo capital social aquela iria participar 
de forma largamente maioritária (com 90 % do seu capital).

O que veio a determinar a constituição da Autora.
A Autora dirigiu, então, ao Sr. Ministro das Finanças um requerimento 

solicitando que  - de acordo com o n.º 1 do art.º 69.º do CIRC  - lhe fosse 
permitido deduzir nos seus lucros tributáveis os prejuízos fiscais da 
“Faianças Subtil, SA”, pedido que foi indeferido pelo despacho do 
Sr. SEAF, de 24/10/2003.

Inconformada, a Autora deduziu no TCA  - ao abrigo do disposto nos 
art.ºs 46.°, n.ºs 1 e 2, al.ª a), e 47.°, n.º 1 e 2, al.ª a), do CPTA, e 38.°, 
al.ª b), do novo ETAF  - a presente acção especial contra o referido 
indeferimento pedindo a sua anulação e a sua substituição por 
despacho que autorizasse o pedido por ela formulado, tendo para tanto 
alegado (1) que a fundamentação daquele acto era contraditória e obs-
cura, o que equivalia a falta de fundamentação, (2) violação de lei, por 
erro na interpretação dos art.°s 47.° e 69.° do CIRS, e (3) violação dos 
princípios da legalidade, igualdade, da proporcionalidade, prossecução 
do interesse público, justiça e imparcialidade.

Esta acção foi julgada improcedente pela seguinte ordem de ra-
zões:

 - “Perante o requerimento de uma sociedade, feito ao abrigo do n.º 1 
do art.º 69.º do CIRC, de «permissão para deduzir nos lucros tributáveis 
(….) os prejuízos fiscais» de uma outra sociedade, da qual «vai adquirir 
todos os direitos e obrigações», o despacho administrativo  - expres-
sando, além do mais, que a «situação não se enquadra em nenhumas 
das disposições legais sobre a dedutibilidade ou transmissibilidade 
de prejuízos fiscais», especialmente «não se enquadra nas situações 
previstas no artigo 69.º do CIRC», pois que «a sociedade objecto de 
processo especial de recuperação, embora tenha sido “esvaziada” eco-
nomicamente, mantém a sua existência jurídica, o que obsta, desde logo, 
à aplicação do regime de transmissibilidade dos prejuízos (….»  -, goza 
de fundamentação suficiente, quer do ponto de vista formal, quer do 
ponto de vista substancial.”

 - “Do mesmo despacho deve dizer -se, de imediato, que ele goza tam-
bém de acertada fundamentação substantiva  - não sofrendo de qualquer 
ilegalidade.

Na verdade, para que a sociedade, ora autora, pudesse deduzir ao 
seu lucro tributável os prejuízos da “Faianças Subtil, SA”, de acordo 
com o invocado n.º 1 do art.º 69.° do CIRC, era absolutamente neces-
sário, além do mais, e desde logo, que tivesse ocorrido a fusão dessa 
sociedade em alguma das modalidades previstas no artigo 97.º do 
Código das Sociedades Comerciais. Em face do que se deixou assente 
na al.ª c) do probatório  - de que a sociedade “Faianças Subtil, SA” não 
se extinguiu, antes é sócia largamente maioritária da sociedade aqui 
autora, com 90 % do capital social desta  - o que se verifica no caso 
é que não há fusão de sociedades comerciais, nem na modalidade de 
integração, nem na espécie de incorporação.”

E nem deve dizer -se, como diz a ora autora, que a presente situação, 
muito embora se não enquadre na previsão legal, as circunstâncias 
de facto do caso serão em tudo idênticas à da previsão legal, uma vez 
que a autora adquiriu todos os direitos e obrigações da “Faianças 
Subtil, SA”.

 - Por último, devemos dizer que mal se compreende a pretensão da 
ora autora de ver anulado o acto administrativo em causa, por violação, 
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segundo diz, do princípio da legalidade, bem como dos princípios da 
igualdade, proporcionalidade, prossecução do interesse público, justiça 
e imparcialidade. É que estes princípios dizem respeito ao modo de 
actuar da Administração Pública, conforme se retira imediatamente 
da sua leitura, que pode fazer -se acima. E o que é certo que a ora au-
tora não indica nenhuma actuação da Administração Fiscal que tenha 
violado tais princípios. A ora autora, ao que parece, a este respeito, 
aponta à Administração Fiscal apenas o facto de esta ter feito da lei uma 
interpretação contrastante com a sua. Mas isso nada tem de violador 
daqueles alegados princípios.”

É contra este julgamento que a Recorrente se insurge sustentando 
que o disposto no art.º 69.º do CIRC não proíbe, mesmo que se considere 
inexistir formalmente uma situação de fusão, a transmissão de prejuízos 
fiscais nos casos em que se está perante a constituição, no seio de um 
processo de recuperação de empresa, de uma nova sociedade que assume 
todos os direitos e obrigações da sociedade em recuperação, mesmo que 
esta tenha continuado a existir.

Para além disso, argumenta que o despacho impugnado era um 
acto expresso, revogatório de um deferimento tácito, e que o mesmo 
havia sido praticado para além do prazo legal, o que determinava 
a sua ilegalidade.

O que equivale a dizer que a Autora/Recorrente se conformou com o 
julgamento feito no Tribunal recorrido no tocante aos alegados vício de 
forma e de violação de lei por violação dos princípios da proporcionali-
dade, prossecução do interesse público, justiça e imparcialidade.

E, porque assim, e porque a Recorrente restringiu a sua discordância 
com o Acórdão recorrido ao modo como ele interpretou o disposto nos 
art.ºs 69.º e 47.º do CIRC e no art.º 97.º do Código das Sociedades 
Comerciais importa, apenas, analisar se essa interpretação consubs-
tancia errado julgamento e se dela resulta a violação dos princípios da 
legalidade e da igualdade.

2. Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 69.º do CIRC  - na redacção 
em vigor à data da formulação do pedido que determinou o indeferi-
mento recorrido  - “os prejuízos fiscais das sociedades fundidas podem 
ser deduzidos dos lucros tributáveis da nova sociedade ou da sociedade 
incorporante e até ao fim do período referido no n.º 1 do art.º 47.º (1), 
contado do exercício a que os mesmos se reportam, desde que seja 
concedida autorização pelo Ministro das Finanças, mediante requeri-
mento dos interessados entregue na DGI até ao fim do mês seguinte ao 
do registo da fusão na conservatória do registo comercial.”

O que quer dizer, por um lado, que a dedução dos prejuízos fiscais 
de uma sociedade nos lucros tributáveis de outra sociedade só pode 
ocorrer quando elas estiverem envolvidas num processo de fusão e, 
por outro, que essa dedução tem de ser autorizada pelo Sr. Ministro 
das Finanças.

E, sendo assim, a chave da resolução da questão que ora se nos 
apresenta centra -se na questão de saber se a situação figurada nos autos 
pode ser qualificada como uma fusão de sociedades.

A fusão de sociedades está disciplinada no art.º 97.º do Código 
das Sociedades Comerciais onde se estabelece que a mesma pode 
realizar -se:

“a) Mediante a transferência global do património de uma ou mais 
sociedades para outra e a atribuição aos sócios daquelas de partes, 
acções ou quotas desta;

b) Mediante a constituição de uma nova sociedade para a qual se 
transferem globalmente os patrimónios das sociedades fundidas, sendo 
aos sócios destas atribuídas partes, acções ou quotas da nova socie-
dade.” – vd. seu n.º 4.

Deste modo, a fusão de sociedades implica uma de duas situações: 
(1) a extinção das sociedades que a elas se sujeitam para em seu lugar 
ser constituída uma nova sociedade, que lhes sucede  - a fusão por inte-
gração – ou (2) a manutenção de uma das sociedades envolvidas para 
a qual será transferido o património de todas as outras, as quais nela se 
incorporarão com a consequente reformulação do seu capital social  - a 
fusão por incorporação.

E, porque assim é, não ocorrerá fusão quando uma das sociedades 
envolvidas mantiver a sua personalidade jurídica e prosseguir o seu 
fim económico e social.

Por outro lado, a prossecução do interesse público deve ser alcançada 
no respeito e de acordo com a normatividade legal, o que significa que 
os órgãos e agentes da Administração, no exercício da sua actividade, 
devem agir com fundamento na lei e dentro dos limites por ela impostos. 
É nisto que se traduz o princípio da legalidade.

E o princípio da tipicidade fiscal, que prescreve que só existirá 
obrigação de imposto se houver lei que a preveja, aplica -se não só na 
vertente da tributação como também na das isenções ou benefícios 
fiscais, o que significa que a ausência de tributação num determinado 
caso concreto só poderá ocorrer se existir norma legal que especifi-
camente autorize essa excepção à regra geral. E daí que as normas 
que estabeleçam essas isenções não possam ser interpretadas por 
analogia ou de forma extensiva, muito embora as normas que estabe-
leçam benefícios fiscais sejam susceptíveis de interpretação extensiva. 
– art.º 9.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

Deste modo, se se considerar que o disposto no art.º 69.º do CIRC 
institui uma isenção fiscal ter -se -á de concluir que a sua aplicação só 
poderá ser feita aos casos nele especificamente previstos não sendo 
de admitir a sua aplicação a casos que possam ter semelhanças com 
a situação nele prevista ou que com ela se possa estabelecer alguma 
espécie de analogia.

Se, pelo contrário, se considerar que o mesmo institui um benefício 
fiscal então o mesmo pode ser interpretado extensivamente.

3. No caso dos autos, a Autora/Recorrente acha -se com direito a 
deduzir nos seus lucros tributáveis os prejuízos fiscais da sociedade 
“Faianças Subtil, SA” e fundamenta essa pretensão no disposto no 
transcrito art.º 69.º do CIRC, isto é, no facto da mesma resultar da fu-
são de sociedades e desta última sociedade ter integrado essa fusão e, 
consequentemente, reputa de ilegal a decisão da Autoridade Recorrida 
que indeferiu essa pretensão. Ou seja, a Recorrente considera que a 
situação figurada nos autos, que esteve na origem da sua constituição, 
pode ser qualificada como uma fusão de sociedades.

Todavia  - como bem se assinalou no Acórdão recorrido – a consti-
tuição da Recorrente não resultou de uma fusão de sociedades em que 
estivesse envolvida a “Faianças Subtil, SA” já que os requisitos cons-
tantes daquele normativo não se verificaram, pelo que não ocorre uma 
situação que consinta que a aplicação directa daquele normativo.

Nem, tão pouco, que essa aplicação se possa fazer através de uma 
de uma interpretação extensiva.
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Com efeito, o que sobressai deste dispositivo é a exigência de que 
o benefício fiscal nele previsto só tem aplicação quando houver 
fusão de sociedades. E esta, como se disse, só ocorre quando as socie-
dades envolvidas se extinguem e, por isso, quando a mesma implicar 
a constituição de uma pessoa colectiva inteiramente nova ou quando, 
subsistindo uma das sociedades envolvidas, essa subsistência passar pela 
extinção da restantes sociedades e por uma significativa alteração da 
composição do capital social da sociedade não extinta.

Ora nenhuma dessas situações ocorreu na situação sub judice.
E isto porque uma das sociedades envolvidas na alegada fusão, a 

“Faianças Subtil, SA”, não só não se extinguiu como manteve a sua 
individualidade jurídica e económica e continuou a poder prosseguir 
a sua actividade. – vd. al.ª c) do probatório.

E, porque assim, atenta essa individualidade e a possibilidade de 
continuar a exercer a sua actividade, os prejuízos desta não poderiam 
ser deduzidos nos lucros tributáveis da Recorrente.

Isto independentemente da “Faianças Subtil, SA” se encontrar num 
processo de recuperação de empresa e de, no âmbito desse processo, ter 
participado, de forma relevante, na constituição duma nova sociedade, 
a Recorrente. E de nada vale esgrimir -se com o argumento de que a 
situação figurada nos autos tem semelhanças com a prevista no art.º 69.º 
do CIRC e que, por isso, o mesmo lhe devia ser aplicado, pois que se 
tal não acontecesse se violaria o princípio da igualdade.

Com efeito, o princípio da igualdade impõe que se dê tratamento 
igual ao que é igual e tratamento diferente ao que é diferente e na medida 
dessa diferença de forma a que se não criem discriminações arbitrárias e 
irrazoáveis, pelo que a apreciação da violação desse princípio reconduz-
-se a uma análise comparativa das diversas situações em presença, 
visto ser essa comparação que permitirá concluir se, de facto, as situa-
ções eram iguais e se, existindo essa igualdade, lhes foi dado desigual 
tratamento.  - vd, a título meramente exemplificativo, Acórdão deste 
Tribunal de 24/9/03 (rec. 130/02) e Acórdãos do Tribunal Constitucional 
de 3/3/99, proferido no processo n.º 140/97 (BMJ 485/26) e de 16/10/96, 
proferido no processo n.º 347/91 (BMJ 460/284).

Ora, como se demonstrou a situação figurada nos autos não é subsumí-
vel à prevista no art.º 69.º do CIRC e, além disso, está por demonstrar 
que a Administração Fiscal em situação idênticas à dos autos tivesse 
tido diferente comportamento.

E, porque assim, a prática do acto impugnado não constituiu violação 
do princípio da igualdade, como não se traduziu na violação do princípio 
da legalidade, sendo certo que se não vê que a mesma se traduza na 
violação da CRP:

4. A Recorrente alega, ainda, que o despacho impugnado é um acto 
expresso revogatório de um deferimento tácito e que o mesmo foi 
praticado para além do prazo legal, o que determinaria a sua ile-
galidade.

Todavia  - como bem refere a Autoridade Recorrida nas suas contra 
alegações  - trata -se de matéria nova, não alegada na petição inicial, e 
porque não era de conhecimento oficioso, não foi conhecida no Acórdão 
recorrido.

Como é sabido, os recursos são o meio normal de se obter a revogação 
ou a anulação de uma decisão inquinada por um vício susceptível de 
conduzir à declaração da sua nulidade ou por um erro de julgamento que 
determine a sua revogação. E, porque assim, e por princípio, destinam -se 

unicamente a reapreciar a matéria conhecida na sentença recorrida 
e não a conhecer matéria nova. Só assim não será se estiver em causa 
matéria de conhecimento oficioso.

Sendo assim, e sendo que a questão do prazo em que o acto impug-
nado foi praticado não é de conhecimento oficioso não se conhecerá 
da alegada ilegalidade resultante da violação do mencionado prazo, 
por se tratar de matéria nova.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pela Recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Este n.º 1 do artigo 47.º tem a seguinte redacção «Os prejuízos fiscais apurados em 
determinado exercício, nos termos e disposições anteriores, são deduzidos nos lucros tribu-
táveis, havendo -os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.»

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Requisitos da decisão administra-
tiva. Nulidade insuprível.

Sumário:

 I — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 63.º do RGIT 
constitui nulidade insuprível, no processo de contra-
-ordenação tributário, «a falta dos requisitos legais da 
decisão de aplicação das coimas ...», sendo que estes são 
os descritos no n.º 1 do artigo 79.º do mesmo diploma 
entre os quais se encontra a «descrição sumária dos 
factos e indicação das normas violadas e punitivas» 
— sua alínea b) — e a indicação da «coima e sanções 
acessórias, com indicação dos elementos que contribu-
íram para a sua fixação» — sua alínea c).

 II — E, se assim é, ter -se -á de entender que, quando naquela 
alínea b) se diz que a decisão administrativa deve conter 
uma descrição sumária dos factos e a indicação das 
normas punitivas violadas esta obrigação compreende 
não só os factos de que o arguido vem acusado como 
os factos que se julgaram provados e que fundamentam 
a punição aplicada.

 III — Nesta conformidade, a não especificação dos factos que 
se julgaram provados e a não indicação dos elementos 
objectivos e subjectivos que contribuíram para a pena-
lidade concretamente aplicada constitui nulidade.

 IV — Todavia, quando a decisão administrativa se traduz 
na aplicação na coima mínima não existe necessidade 
da sua fundamentação ser tão desenvolvida quanto a 
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exigida quando a coima aplicada se situa para além 
daquele montante. E isto porque, julgando -se provados 
os factos de que o arguido vem acusado, a consequência 
daí decorrente é a sua condenação numa coima, pelo 
menos, de montante mínimo.

Processo n.º 435/06-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Albino Miranda, L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
1. O Ilustre Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela inconformado com a sentença 
do Sr. Juiz daquele Tribunal que julgou nula a decisão do Sr. Chefe 
de Finanças de Montalegre, que aplicou a “Albino Miranda, L.da” 
a coima de 500 euros pela prática da infracção prevista e punida no 
n.º 4 do art.º 4.º do DL 147/03, de 11/07, e n.º 1 do art.º 119.º e n.º 4 do 
art.º 26.º DO RGIT, dela interpôs o presente recurso que finalizou com 
a formulação das seguintes conclusões:

1.  - O presente recurso deve ser admitido ao abrigo do disposto no 
art.º 73.º, n.º 2, do RGCO, aqui subsidiariamente aplicável ex vi do 
disposto no art.º 3.º, al.ª a), do RGIT.

2. As exigências feitas no art.º 79.º do RGIT, nomeadamente na al.ª c) 
do seu n.º 1, deverão considerar -se satisfeitas quando as indicações con-
tidas na decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício 
do seu direito de defesa e ao Tribunal a sindicabilidade da decisão.

3. Por isso aplicada uma coima pelo montante mínimo e constando 
da decisão os elementos que permitem o controlo da decisão judicial da 
sua aplicação, não constitui nulidade insuprível, nos termos do art.º 79.º, 
n.º 1, al.ª c) do RGIT a omissão da indicação dos elementos que contri-
buíram para a fixação da coima.

4. Assim, o douto despacho recorrido enferma de erro de aplicação e 
de interpretação do direito, violando o disposto nos art.ºs 79.º, n.º 1, al.ª c) 
e 63.º, n.º 1, al. d) do RGIT, pelo que deve ser substituído por despacho 
que designe data para audiência de discussão e julgamento.

Não foram apresentadas contra alegações.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
2. O presente recurso jurisdicional dirige -se contra a sentença do 

TAF de Mirandela que considerou que a indicação da matéria de facto 
feita na decisão administrativa condenatória não satisfazia “a exigência 
legal prevista na al. c) do n.º 1 do art.º 79.º (do RGIT), por não indicar 
as circunstâncias concretas que tiveram influência na dosimetria da 
coima, não valendo a fundamentação por remissão (mesmo quando 
o que está em causa não é a factualidade típica, mas a graduação da 
coima)” e que, com esse fundamento, a julgou nula “sem prejuízo da 
possibilidade da sua renovação se for suprido o vício.”.

O Ilustre Magistrado do MP não aceita este julgamento por en-
tender que, tendo a decisão administrativa aplicado uma coima pelo 
seu montante mínimo, a matéria de facto nela indicada, maxime a que 
determinou a sindicada condenação, era suficiente e que, por isso, era 
errada a sentença que a tinha julgado insuficiente, com esse fundamento, 
a tinha declarado nula.

A única questão que se nos coloca é, pois, a de saber se  - como 
defende o Recorrente  - a decisão administrativa descreveu com sufi-

ciente desenvolvimento a factualidade que justificou a medida da pena 
e, portanto, que a mesma não está inquinada de vicio determinante da 
sua nulidade ou se  - como se decidiu  - a indicação dessa factualidade 
não satisfazia a exigência legal e, por isso, era nula.

3. Nos termos do art.º 63.º, n.º 1, al., d) do RGIT, constitui nulidade 
insuprível no processo de contra -ordenação tributário “a falta dos 
requisitos legais da decisão de aplicação das coimas...”, sendo que 
estes são os descritos no n.º 1 do art.º 79.º desse diploma, entre os quais 
se encontra a “descrição sumária dos factos e indicação das normas 
violadas e punitivas” – sua al. b)  - e a indicação da “coima e sanções 
acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua 
fixação”  - sua al. c).

Tais requisitos visam, como assinalam Jorge de Sousa e Simas Santos, 
“assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus di-
reitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito dos 
factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram 
e condições em que pode impugnar judicialmente aquela decisão”, pelo 
que tais exigências se devem considerar satisfeitas “quando as indica-
ções contidas na decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o 
exercício desses direitos”. – Vd. RGIT Anotado, 2001, pág. 435.

Deste modo, a finalidade da referida obrigação legal funda -se na 
protecção dos direitos de defesa do arguido  - designadamente no 
direito de recurso, o qual supõe o indispensável conhecimento dos factos 
que determinaram a punição e justificaram a medida concreta da pena 
– direitos esses que não merecem menor tutela pelo facto da decisão 
condenatória ser proferida por autoridade administrativa em processo 
contra ordenacional e de, por via de regra, o processamento dos autos 
administrativos não estar sujeito ao apertado formalismo exigido nos 
autos judiciais.

E, porque assim, essa menor exigência formalista não consente que 
se condene o arguido sem que se o informe dos factos que se julgaram 
provados, dos normativos que se lhes aplicam e das razões que deter-
minaram a concreta medida da pena.

Ou, dito de outro modo, a decisão condenatória administrativa 
só é legal se for devidamente fundamentada de facto e de direito, 
exigência que decorre das transcritas al.ªs b) e c) do n.º 1, do art.º 79.º 
do RGIT.

E, se assim é, ter -se -á de entender que, quando na mencionada al.ª b) 
se diz que a decisão deve conter uma descrição sumária dos factos e a 
indicação das normas punitivas violadas, esta obrigação compreende 
não só os factos de que o arguido vem acusado como os factos 
que se julgaram provados e que fundamentam a concreta punição 
aplicada.

Todavia  - como a jurisprudência vem afirmando  - a decisão de apli-
cação da coima não tem de satisfazer as mesmas exigências de uma 
sentença criminal e a tramitação processual contra -ordenacional 
deve ser reduzida ao mínimo necessário, simplificando -se, sempre 
que possível, o formalismo processual, e isto porque o ilícito de mera 
ordenação social assume fundamentos éticos diversos e menos gravosos 
do que o ilícito criminal já que naquele se visa a “protecção de bens 
jurídicos não fundamentais à vida em sociedade”. – Vd., entre outros, 
Ac. da Relação do Porto de 19/03/97 (rec. 10.1789) e deste STA de 
14/05/2003 (rec. 421/03).
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No entanto, essa simplificação não pode ser de molde a privar o 
arguido dos seus direitos de defesa como aconteceria se a descrição 
da factualidade que se julgou provada e que determinou a medida da 
pena fosse omitida.

Aliás, se assim não fosse o art.º 27º do RGIT não prescreveria que “a 
coima deverá ser graduada em função da gravidade do facto, da culpa 
do agente, da sua situação económica...”, o que obriga a autoridade 
administrativa a indicar com rigor, clareza e suficiente desenvolvi-
mento os termos objectivos e subjectivos que o levaram a tomar 
uma determinada decisão.

E não se argumente que a descrição da factualidade de que vem 
acusado e a indicação das normas violadas é suficiente para o arguido 
ficar a saber porque razão foi condenado, pois aquela descrição não quer 
– nem pode querer  - significar que todos os factos imputados se têm 
por provados e, portanto, que todos eles contribuíram para a concreta 
medida da pena. Uma coisa é a indicação dos factos de que o arguido 
é acusado e outra é a descrição dos factos que se julgaram provados e 
que irão determinar a medida da sua pena.

Todavia, o que fica dito não significa que a decisão administrativa 
que se traduz na aplicação numa coima pelo montante mínimo te-
nha de ter uma fundamentação tão desenvolvida quanto a exigida 
quando a coima aplicada se situa para além daquele montante. E isto 
porque, julgando -se provados os factos de que o arguido vem acusado, 
a consequência daí decorrente é a sua condenação numa coima, pelo 
menos, no montante mínimo.

4. Descendo ao caso dos autos verifica -se que a decisão adminis-
trativa é do seguinte teor:

“A infractora, “Albino Miranda, L.da”, NIF 502661127, com sede no 
lugar do Corujo Apartado 412  - Vila Boa, 4754 -909, Barcelos, com os 
demais sinais dos autos responde pelos seguintes actos:

Sendo sujeito passivo de IVA, no dia três do mês de Março do ano 
em curso, pelas catorze horas e cinquenta minutos, circulava no lugar 
denominado cruzamento de Salto, da Estrada Nacional 103 Chaves/
Braga, com o veículo de sua propriedade, com a matrícula 18 – 90 
 - QO, no qual transportava mercadoria por si remetida e para a qual 
foi emitida a factura 22/A, que indicava como destinatária a empresa 
Móveis Ricardo, L.da, com sede na Estrada da Fronteira  - Vila Verde 
da Raia, sem que tivesse sido anotada na referida factura, a hora a que 
se iniciou o transporte, o que constitui infracção ao disposto no n.° 4: 
do art.º 4° do DL 147/03, de 11/07.

A fls. 9 dos autos, foi dado cumprimento ao disposto no art.º 70° do 
RGIT, isto é, foi notificada a arguida dos factos apurados no presente 
processo de contra ordenação, da punição em que incorreu e de que, no 
prazo de dez dias, podia apresentar, querendo, a sua defesa e juntar ao 
processo os elementos probatórios que entendesse, bem como requerer 
até à decisão do processo o pagamento voluntário da coima nos termos 
do art.º 78° do mesmo Regime com redução a 75 % do montante que 
vier a ser fixado, não podendo, porém, a coima a pagar ser inferior ao 
montante mínimo respectivo.

A arguida apresentou defesa e veio aos autos dizer que a situação 
irregular respeitante à factura que acompanhava a mercadoria em cir-
culação, tinha acontecido por mero descuido e que não era norma da 
empresa a prática de omissões ou inexactidões nos documentos de 

transporte e, no caso de lhe ser aplicada qualquer coima, requer que lhe 
seja fixado o mínimo legal.

Face ao auto de notícia e demais elementos constantes do processo, 
dão -se como provados os factos acima descritos, os quais constituem 
infracção prevista e punível pelo n.° 1 do artigo 119° e n.° 4 do artigo 26° 
do Regime Geral das Infracções Tributárias e que integra o delito de 
contra ordenação.

Assim, considerando tais factos e tendo em conta a informação pres-
tada a tis. 7, fixo a coima no mínimo legal no valor de € 500,00.

Custas pela arguida nos termos da legislação em vigor e aplicável.
Notifique -se a infractora para de conformidade com o disposto no 

n.° 2 do art.º 79° e art.º 80° do RGIT, para no prazo de vinte dias, 
efectuar o pagamento da coima fixada ou recorrer judicialmente, com a 
advertência de que a falta de pagamento ou da apresentação de recurso 
judicial, implica a cobrança coerciva da coima fixada a das custas do 
processo nos termos do disposto no art.º 65° do RGIT.

Vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus, sem prejuízo da 
possibilidade de agravamento da coima, sempre que a situação económica 
e financeira do infractor tiver entretanto melhorado de forma sensível.

Serviço de Finanças de Montalegre, 28 de Outubro de 2005
O Chefe do Serviço de Finanças”
Analisando a transcrita decisão logo se vê que a mesma descreve os 

factos imputados à Recorrente, indica a legislação punitiva corres-
pondente a tal infracção e, no tocante à factualidade que considerou 
provada, deu como assente que “Face ao auto de notícia e demais 
elementos constantes do processo, dão -se como provados os factos 
acima descritos.”(1)

O quer dizer que se especificaram os factos que se julgaram pro-
vados, os quais eram os que, acima, tinham sido descritos. E, portanto, 
neste aspecto, não se pode censurar a decisão administrativa, ainda que 
se possa afirmar que revelaria melhor técnica jurídica se renovasse a 
indicação desses factos.

Acresce que a infracção imputada à arguida – nos termos do dis-
posto nos art.ºs 119.º, n.º 1, e 26, n.º 4, do RGIT – era punida com uma 
coima de 500 a 30.000 euros e que a coima que, efectivamente, lhe 
foi aplicada foi no montante mínimo.

E, porque assim, não havia necessidade para indicar com desenvol-
vimento as razões da aplicação dessa medida da pena, porque ela não 
poderia ser menor.

Ou, dito de outro modo, ao agir dessa forma a Administração Fiscal 
não violou os direitos da arguida nem, tão pouco, diminuiu as suas 
garantias de defesa.

E se assim é, a sentença recorrida ao declarar nula a decisão 
administrativa incorreu em erro de julgamento.

Face ao exposto, acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
conceder provimento ao recurso e, revogando -se a decisão recorrida, 
ordenar a baixa dos autos para que, se nada o impedir, os autos 
prossigam os seus regulares termos.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Sublinhado nosso.
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Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Imposto sobre sucessões e doações. Doação. Revogação da 
doação. Redução do imposto a coberto do disposto no 
artigo 153.º do CIMSS.

Sumário:

 I — Resulta do disposto no artigo 9.º do CIMSS que o le-
gislador quis tributar não só as transmissões de bens 
ocorridas aquando da celebração do contrato de doação 
— do doador para o donatário — mas também aquelas 
que se operam quando esse contrato é extinto por von-
tade das partes e, portanto, aquando da transmissão do 
donatário para o doador.

 II — E isto porque, muito embora considere que o segundo 
contrato restabelece a situação existente à data da doa-
ção, entende que cada uma dessas transmissões é autó-
noma e resulta da celebração de contratos diferenciados 
e que, sendo assim, cada uma delas faz nascer de per se 
o facto tributário gerador da obrigação do imposto.

 III — Não ocorre resolução do contrato de doação quando 
a extinção desta liberalidade resulta de mútuo acordo 
das partes e, porque assim, nessas circunstâncias não 
se verificam os requisitos que, a coberto do disposto no 
artigo 153.º do CIMSS, permitem a anulação parcial do 
imposto liquidado aquando da doação.

Processo n.º 460/06-30.
Recorrente: Maria Rosa Gonçalves Rocha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
MARIA ROSA GONÇALVES ROCHA deduziu, no Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Braga, impugnação judicial contra a liquidação 
do Imposto de Sucessões e Doações, no montante de € 1.547,49, que 
incidira sobre a doação que lhe fora feita por escritura celebrada em 
8/10/1996, alegando que a mesma estava ferida por vício de violação 
de lei.

Mas sem êxito já que a mesma foi julgada improcedente.
Inconformada, recorreu para este Tribunal tendo formulado as 

seguintes conclusões:
1. As situações previstas no art.º 153.º do CIMSISSD não possuem 

carácter taxativo;
2. O cerne da disposição em causa  - como referem F. Pinto Fernan-

des e N. Pinto Fernandes, in Código do Imposto Municipal da Sisa e 
do Imposto sobre as Sucessões e Doações, 3.ª ed., 1993, pg. 775, em 
anotação ao art.º 153.º é  - “...a anulação proporcional do imposto 
liquidado por transmissões que, posteriormente à sua ocorrência, se 
alteraram mercê de factores não conhecidos inicialmente, obrigando a 
uma reforma da liquidação, de forma que esta permita a arrecadação do 

imposto correspondente apenas ao período de tempo em que a referida 
transmissão manteve a sua validade “.

3. Nesse sentido, a situação sub judice, em que ocorreu a revogação 
de um contrato de doação antes de decorrido o período de oito anos 
sobre a data da transmissão, deverá determinar a anulação proporcional 
do imposto;

4. Mas, mesmo que se entenda serem taxativas as situações previstas 
nesse preceito, a situação em causa não deixará de colher abrigo na 
devolução de bens e na resolução do contrato, aí previstas;

5. Como também não deixará de acolher, se conjugada tal disposição 
com o § 1°, do n.° 3, do art.º 123°, do CIMMISD, operando a caduci-
dade das anuidades vincendas, com as devidas adaptações ao direito 
de habitação e com efeitos a partir da data da celebração da escritura 
de revogação da doação;

6. Assim deverá ser, de acordo com os princípios da interpretação das 
leis, maxime ínsitos no art.º 9.º do Código Civil, em articulação harmó-
nica com o n.° 1, do art.º 11°, da Lei Geral Tributária, por oposição à 
interpretação literal e aos princípios de um anquilosado, “cinquentão” 
(e já revogado) Código do Imposto das Sucessões e Doações;

7. De outro modo, como o fez a decisão recorrida, é pugnar pelo 
enriquecimento sem causa da administração tributária.

8. Em consequência, deverá ser restituída à recorrente a quantia paga 
de € 1.547,49 (diferença entre o que foi pago e o que foi restituído), 
acrescida dos juros moratórios, à taxa legal, desde 1 de Agosto, de 2002, 
e até integral pagamento;

9. A decisão recorrida padece, pois, de manifesto erro de julga-
mento.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 

não provimento do recurso por considerar que o entendimento pug-
nado pela Recorrente sobre o disposto no art.º 153.º do CMISSD era 
“inaceitável porque coonestaria uma interpretação analógica da norma, 
vedada face à excepcionalidade da sua previsão, aferida pela regra da 
tributação de qualquer revogação de doação (citado art.º 9.º, n.º 3, e 
art.º 11.º do CC.”

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO:
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. Por escritura pública celebrada em 08/10/1996, a Impugnante 

recebeu por doação o direito da habitação da fracção autónoma “D”, 
conforme documento de fls. 6/11 que aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

2. Em 25/11/1999, por escritura celebrada no 1.º Cartório Notarial 
de Viana do Castelo, o contrato de doação foi revogado nos termos do 
referido documento que se encontra a fls.12/13 e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

3. Por requerimento datado de 23.12.1999 e dirigido ao Ex.mo Sr. 
Chefe do Serviço de Finanças de Viana do Castelo, veio a ora impug-
nante requerer a anulação parcial do imposto sucessório ao abrigo do 
art.º 153.º do CIMSISSD  - cfr, doc. de fls. 14.

II. O DIREITO.
Resulta do relato antecedente que Maria da Agonia Gonçalves da 

Fonte, por contrato titulado pela escritura de 8/10/96, doou à Recor-
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rente o direito de habitação sobre uma fracção de que era proprietária, 
“com o encargo de a donatária velar pela segurança e saúde, prover 
ao sustento e dirigir a educação” do seu filho até que este atingisse a 
maioridade e que, pelo mesmo contrato, foi conferido à doadora, ou 
seus herdeiros, o direito “de resolver esta doação se a donatária não 
cumprir o encargo”.

O que deu origem à liquidação do imposto ora sindicado.
Tal doação foi, contudo, revogada cerca de três anos depois, por 

contrato celebrado em 25/11/99, revogação que foi aceite pela donatária 
que, por via dela, ficou desonerada “do encargo então assumido”.

Na sequência desse contrato revogatório a Recorrente dirigiu ao Chefe 
do Serviço de Finanças de Viana do Castelo requerimento solicitando 
que  - nos termos do disposto no art.º 153.º do CIMSSD  - procedesse à 
anulação proporcional do imposto liquidado aquando da celebração 
da identificada doação.

Pedido que foi indeferido.
Inconformada, a Recorrente impugnou esse indeferimento no Tri-

bunal Tributário de 1.ª Instância de Viana do Castelo, mas sem êxito 
já que a Sr.ª Juíza desse Tribunal julgou a impugnação improcedente 
pela seguinte ordem de razões:

“Ao contrário do que pretende a impugnante as situações menciona-
das no referido artigo têm carácter taxativo, ou seja, só nas situações 
lá identificadas é que há lugar à anulação proporcional do imposto 
pago.

Ora, o caso dos autos, não respeita a qualquer das situações previstas 
no referido preceito, pois face ao que se encontra descrito na escritura 
não estamos perante as revogações previstas nos art.°s 970.° e 1765.° 
do C.C., e que se referem às revogações das doações por ingratidão do 
donatário e entre casados.

Se o legislador pretendesse abarcar toda e qualquer revogação da 
doação não tinha limitado a aplicação do 153.° do CIMSISSD apenas 
aos casos previstos nos já referidos artigos 970° e 1765° do C.C.

Pelo que improcede o invocado vício de violação de lei.”
É contra esta decisão que o presente recurso se dirige onde se 

sustenta que o citado art.º 153.º do CIMSSD tem aqui aplicação e que 
isso implica a anulação parcial do imposto liquidado aquando da citada 
doação já que, mesmo que se entendesse que as situações nele previstas 
eram taxativas, o presente caso estaria integrado na devolução de bens 
e na resolução do contrato aí previstas ou seria semelhante à situação 
contemplada no § 1°, do n.° 3, do art.º 123°, do CIMMISD. De con-
trário, concluiu, estar -se -ia a favorecer o enriquecimento sem causa da 
administração tributária.

Vejamos, pois.
1. Nos termos do art.º 9.º do CIMSSD estão sujeitas a imposto 

sobre sucessões e doações não só “as transmissões por doação” (seu 
n.º 1) mas também “o distrate, a invalidade do acordo, resolução por 
acordo, renúncia, desistência ou revogação de doação entre vivos, com 
ou sem reserva de usufruto, salvo os casos previstos nos art.ºs 970.º e 
1765.º do CC.” (seu n.º 3).

O que significa que o legislador quis tributar não só as transmissões 
de bens ocorridas aquando da celebração do contrato de doação 
– do doador para o donatário  - mas também aquelas que se operam 
quando esse contrato é extinto por vontade das partes e, portanto, 
aquando da transmissão do donatário para o doador. E isto porque, 

muito embora considere que o segundo contrato restabelece a situação 
existente à data da doação, entende que cada uma dessas transmissões 
é autónoma e resulta da celebração de contratos diferenciados e que, 
sendo assim, cada uma delas faz nascer de per se o facto tributário 
gerador da obrigação do imposto (1).

E, aparentemente, a Recorrente não questiona este entendimento na 
medida em que a crítica que dirige à decisão recorrida não se centra 
no facto de à transmissão ora em causa não caber qualquer tipo de 
tributação, mas sim no facto dessa tributação poder ser parcialmente 
anulada por a situação figurada nos autos ter previsão no disposto no 
art.º 153.º do CIMSSD e, portanto, por considerar que o benefício nele 
estabelecido lhe é aplicável.

Será que litiga com razão?
Vejamos.
Dispõe o referido preceito: “Se antes de decorridos oito anos sobre 

a transmissão o doador dispuser dos bens nos casos previstos no n.° 1 
do art.º 959.º do Código Civil, for revogada a doação nos termos do 
art.º 970.º e 1765.º do mesmo Código, houver devolução de bens ou 
caducar a doação nos termos dos n.ºs 2 e 3 do seu art.º 2002° -D, vier a 
verificar -se a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato (...), 
poderá obter -se, por meio de reclamação ou de impugnação judicial, 
a anulação proporcional do imposto municipal de sisa ou do imposto 
sobre as sucessões e doações.”(2)

O que significa que, se antes de decorridos 8 anos sobre a transmissão, 
o doador, por decisão unilateral, resolver o contrato com fundamento 
na verificação da condição resolutiva nele prevista ou com qualquer 
fundamento legal o donatário pode, por meio de reclamação ou de 
impugnação judicial, obter a anulação proporcional do imposto que lhe 
haja sido liquidado em função dessa doação.

E, porque assim, a questão que se nos coloca é a de saber se a 
extinção da doação por força do contrato celebrado em 25/11/99 pode 
ser qualificada como uma resolução do contrato resultante da verifica-
ção de um condição resolutiva ou de um qualquer outro fundamento 
legal e, portanto, pode ser integrada na previsão do citado art.º 153.º 
do CIMSS.

2. A resolução do contrato é  - como se sabe  - uma forma de extinção 
dos contratos por vontade unilateral de uma das partes fundamentada na 
lei ou numa das cláusulas do contrato que se quer resolver.

A revogação do contrato é, por seu lado, outra das formas de extinção 
dos contratos que, por vezes (mesmo na terminologia legal), se confunde 
com a resolução mas que dela difere por, em regra, ser discricionária e, 
por conseguinte, depender apenas da vontade do revogador.

In casu, doadora e donatária acordaram a extinção da doação 
por razões desconhecidas, já que as mesmas não são identificadas no 
respectivo contrato nem foram reveladas no decurso destes autos. O que 
dele consta de relevante é, apenas, que doadora e donatária, livremente, 
acordaram em pôr fim à doação e que, em função disso, a donatária ficava 
desonerada do encargo que havia assumido aquando da doação.

E, porque assim, está por demonstrar que a extinção da doação tenha 
resultado de uma decisão unilateral da doadora e que a mesma tenha 
decorrido do incumprimento da obrigação contraída pela donatária 
– “velar pela segurança e saúde, prover ao sustento e dirigir a educa-
ção” do filho da doadora até que este atingisse a maioridade – ou de 
um qualquer outro fundamento legal.
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Nesta conformidade, somos forçados a concluir que a extinção 
daquela liberalidade resultou de mútuo acordo entre doadora e 
donatária.

A doação e a extinção desta liberalidade constituem  - como supra se 
referiu  - duas diferentes transmissões, tituladas por distintos contratos, 
pelo que sobre cada uma delas elas incide o correspondente imposto 
sobre sucessões e doações o qual pode ser reduzido se ocorrer alguma 
das circunstâncias estabelecidas no transcrito art.º 153.º do CIMSSD.

O que significa que, para o que ora importa, a Recorrente teria razão se 
a segunda transmissão – a que fez reverter o direito doado à titularidade 
da doadora – pudesse ser qualificada como uma resolução de contrato, 
isto é, pudesse ser considerada como resultado de decisão unilateral da 
doadora e fosse justificada com o incumprimento da condição resolutiva 
ou em qualquer outro fundamento legal.

Ora, como se acaba de ver, não está provado que tal tenha acontecido, 
uma vez que o que o que se apreende dos autos é que a extinção da 
dita liberalidade decorreu de mútuo acordo e não por resolução 
unilateral do contrato de doação.

E, porque assim, não tem aqui aplicação o disposto no citado nor-
mativo.

Nesta conformidade, e tendo -se em conta, por outro lado, que no 
Direito Fiscal vigoram os princípios da legalidade e da tipicidade e 
porque, nesta sede, o recurso à interpretação analógica ou extensiva 
não é consentido, não só não se pode equiparar a situação figurada nos 
autos a nenhuma das situações previstas do art.º 153.º do CIMSS, atenta 
a sua diversidade, como também não se pode adoptar uma interpretação 
do mesmo que permita que o caso sub judice seja nele integrado.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pela Recorrente, com procuradoria de 40 %.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) À semelhança, aliás, com o que acontece com as transmissões sujeitas a sisa. — vd. 
n.º 1 e 16 do artigo 8.º do mesmo código.

(2) Sublinhado nosso.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo. 
Declaração de incompetência. Remessa do processo ao 
tribunal declarado competente.

Sumário:

 I — No regime estabelecido no artigo 18.º, n.º 2, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, quando o Su-
premo Tribunal Administrativo se declare incompetente, 

em razão da hierarquia, para conhecer de recurso per 
saltum de decisão da 1.ª instância, declarando com-
petente o Tribunal Central Administrativo, o processo 
só será remetido a este último Tribunal a pedido do 
recorrente.

 II — Na falta desse pedido, efectuado no prazo legal, o pro-
cesso é devolvido à primeira instância, cuja decisão 
transita em julgado.

Processo n.º 472/06 -30.
Recorrente: Maria de Fátima Silva Antunes, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. MARIA DE FÁTIMA SILVA ANTUNES, LDA., com sede 

em Andrinos, Pousos, Leiria, recorre do despacho de 18 de Fevereiro 
de 2003 do Mmº. Juiz do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Leiria 
que indeferiu o seu pedido de remessa do processo a este Supremo 
Tribunal Administrativo.

Formula as seguintes conclusões:

«1)
Tendo -se o S.T.A. declarado incompetente em razão da hierarquia para 

conhecer um recurso e tendo declarado competente o Tribunal Central 
Administrativo, deveriam os autos ter sido remetidos a este Tribunal 
oficiosamente na falta de requerimento da interessada.

2)
Não tendo sido a remessa feita oficiosamente, deveria tê -lo sido a 

requerimento do interessado, embora deduzido fora do prazo previsto 
no n°. 2 do Art°. 18°. do C.P.P. Tributário, pois tal normativo é incons-
titucional por violação do n°. 1 do Art°. 20°. da Lei fundamental.

3)
Ao indeferir tal pretensão, o douto despacho recorrido violou o dis-

posto no n°. 1 do Art° 20°. da Constituição da República, pelo que deve 
ser revogado e substituído por outro que ordene a remessa dos autos ao 
Tribunal Central Administrativo».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº.Juiz proferiu despacho mantendo a sua decisão.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento, por o despacho em crise 
ter feito boa interpretação da norma legal aplicável.

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é, no segmento interessante, do seguinte 

teor:
«Em anterior requerimento com idêntico teor foi proferido o seguinte 

despacho:
“A oponente vem a folhas 242 requerer a reformulação da conta do 

processo e a remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo, 
considerado competente pelo douto acórdão do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de folhas 230 e 231.
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Aberta vista dos autos ao Ex. procurador da República foi por este 
magistrado proferido parecer no sentido do indeferimento do reque-
rido, tendo em conta o disposto no artigo 1.º da Lei de Processo nos 
Tribunais Administrativos e 101.°, 105.°, n.° 2 e 111.º, n.° 3 do Código 
de Processo Civil.

Apreciando e decidindo:
Como a oponente reconhece o venerando Supremo Tribunal Admi-

nistrativo (2.ª Secção) declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 
considerando competente o Tribunal Central Administrativo (2.ª Secção). 
Nestas condições cabia à recorrente lançar mão da faculdade prevista 
no n.° 2 do artigo 18.° do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário, requerendo, no prazo de 14 dias, contados da notificação do 
despacho que declarou a incompetência, a remessa do processo ao 
tribunal competente.

Não o tendo feito, a decisão transitou em julgado.
(…)
Termos em que, se indefere o doutamente requerido”.
Sem qualquer novo fundamento vem agora a oponente insistir no 

mesmo assunto, alegando que o artigo 18.°, n.° 2 do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, refere que o interessado pode requerer, 
mas nada comina se o requerimento não for feito.

Aberta nova vista ao Ex.mo procurador da República, foi dado por 
reproduzido o anterior parecer, a que se seguiu o despacho acima trans-
crito.

Decidindo:
O anterior despacho transitou em julgado. Nada mais há que decidir 

sobre o tema da remessa do processo ao Tribunal Central Administrativo. 
A insistência da oponente é um acto inútil, sem fundamento legal.

Termos em que, se indefere o requerido».
3.1. A ora recorrente deduziu oposição a uma execução fiscal, tendo 

recebido decisão judicial que lhe não foi favorável.
Recorreu, então, para este Supremo Tribunal Administrativo (STA), 

que em 3 de Julho de 2002 se julgou incompetente, em razão da hierar-
quia, para apreciar o recurso, não sem apontar para isso competente o 
Tribunal Central Administrativo (TCA).

Como a recorrente nada requeresse, o processo foi devolvido ao 
Tribunal que proferira a decisão de 1º grau e, aí, em 16 de Janeiro de 
2003, veio ela pedir a remessa processo ao TCA, para que conhecesse 
do recurso.

Sobre tal pedido recaíram dois despachos, o último deles aqui recor-
rido, indeferindo -o.

3.2. A recorrente esgrime com três argumentos:
1º  - perante a declaração de incompetência do STA e a indicação de 

que competente para conhecer do recurso era o TCA o processo devia 
ter sido, oficiosamente, remetido a este Tribunal;

2º. – o artigo 18º nº 2 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT) não contem cominação para o caso de o recorrente 
não fazer o requerimento a que se refere;

3º  - o referido artigo viola o disposto no artigo 20º nº 1 da Consti-
tuição.

3.3. O artigo 18º nº 2 do CPPT dispõe que, em caso de declaração de 
incompetência em razão da hierarquia por parte do tribunal a que foi 
dirigido o recurso jurisdicional, «pode o interessado, no prazo de 14 

dias a contar da decisão que a declare, requerer a remessa do processo 
ao tribunal competente».

Há vantagem em ler este nº 2 conjugadamente com o nº 1, aonde se 
prescreve que, sendo declarada a incompetência territorial do tribunal, 
tal «implica a remessa oficiosa do processo ao tribunal competente».

Esta leitura patenteia uma diferença relevante: no nº 1 não se alude a 
nenhuma actuação do interessado, mas fala -se de remessa oficiosa; no 
nº 2, ao invés, não há referência a remessa oficiosa, mas menciona -se 
um requerimento do interessado.

A letra deste nº 2 não admite senão a interpretação que vem fazendo 
o STA, e que pode ver -se, entre outros, nos acórdãos de 12 de Março 
de 2003, 8 de Junho de 2005, 23 de Novembro de 2005, e 12 de Julho 
de 2006, nos processos nºs. 42/03, 133/05, 703/05 e 188/06, respec-
tivamente: para que o processo seja remetido ao tribunal declarado 
hierarquicamente competente torna -se necessário que o recorrente o 
requeira.

De outro modo, ou seja, se o envio do processo ao tribunal competente 
constituísse um dever de ofício, não faria sentido a referência da lei à 
possibilidade de o recorrente para ali pedir a remessa dos autos.

O regime é facilmente compreensível: possibilitando a lei – artigo 280º 
nº 1 do CPPT – que os recursos das decisões de 1ª instância sejam di-
rigidos quer ao TCA quer ao STA, incumbindo a opção ao recorrente, 
se o tribunal de sua eleição se declarar 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.

A interpretação da recorrente, ao pretender que, não obstante a dispo-
sição do referido nº 2, existe a obrigação de remessa oficiosa ao tribunal 
competente, ignora essa disposição, e não se lhe vê – nem a recorrente 
a aponta – sustentação nenhuma.

Repare -se que, quando o legislador quis impor ao tribunal a remessa 
oficiosa, se exprimiu em termos claros, os do nº 1do citado preceito, 
abertamente contrastantes com os que usou no nº 2.

3.4. Melhor sorte não tem a acusação de inconstitucionalidade que a 
recorrente faz ao preceito em apreço.

Antes de mais, porque o seu acesso aos tribunais lhe foi garantido, ao 
permitir -se -lhe que suscitasse as questões que entendeu opor à execução 
fiscal perante um tribunal de 1ª instância, que dessa oposição decidiu.

Nenhuma disposição – designadamente, o invocado nº 1 do artigo 20º 
– ou princípio da Constituição garante, em matéria fiscal, um duplo 
grau de jurisdição.

Depois, o certo é que, no caso, esse duplo grau foi concedido à recor-
rente, por isso que se admitiu recurso da decisão da 1ª instância para o 
tribunal – este STA – que indicou.

Ainda por isso o STA se debruçou sobre o recurso; e, se o não decidiu, 
não foi porque o considerasse inadmissível, mas só porque a motivação 
do recurso, da autoria da recorrente, fazia com que outro fosse o tribunal 
competente para tal decisão.

A partir daí, a lei colocava a escolha nas mãos da recorrente: ou se 
desinteressava da apreciação do recurso, já que o STA, por si preferido, 
recusara dele conhecer; ou pedia que o recurso fosse apresentado a 
tribunal a que o não dirigira, mas o STA indicara.
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A sua inércia, no prazo cominado no nº 2 do artigo 18º do CPPT, 
tinha uma cominação que a norma não aponta nem precisa de apontar, 
porque resulta dos princípios gerais: na falta de interposição de recurso 
para tribunal que o possa apreciar, o tempo faz com que se estabilizem 
as decisões judiciais, ou seja, que transitem em julgado – veja -se a 
disposição do artigo 677º do Código de Processo Civil.

Foi o que aconteceu com a decisão de que a recorrente recorreu 
para este STA: como ele se julgou incompetente e a recorrente não 
pediu, no prazo da lei, a apreciação do recurso pelo TCA, aquela de-
cisão consolidou -se, e o caso que trouxe a juízo está definitivamente 
julgado.

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 recurso, confirmar o despacho impugnado.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Taxa municipal. Regulamento de obras municipais. Câmara 
Municipal do Porto. Inconstitucionalidade formal. Sanação 
de inconstitucionalidade. Publicação. Eficácia.

Sumário:

 I — Um regulamento municipal aprovado em 1989 que não 
contêm a indicação da lei habilitante é formalmente 
inconstitucional (artigo 115.º, n.º 7, da CRP, na redacção 
de 1982).

 II — Uma «rectificação» efectuada posteriormente, com 
inclusão da lei habilitante, tem o alcance de sanar a 
deficiência formal do referido regulamento, mas apenas 
pode produzir efeitos 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»

 III — A referida «rectificação» (sanação), como acto de natu-
reza 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, designadamente quanto à forma de publici-
tação.

 IV — Impondo o artigo 68.º -B do Decreto -Lei n.º 448/91, de 
29 de Novembro, na redacção dada pela Lei n.º 26/96, 
de 1 de Agosto, que os regulamentos municipais que 
tenham por objecto a fixação de regras relativas à cons-
trução, fiscalização e taxas de operações de loteamento 
e de obras de urbanização sejam publicados no Diário 
da República, é ineficaz um regulamento enquadrável 
nesta disposição que apenas foi publicado no Boletim 
Municipal.

 V — A falta de publicidade exigida por lei para um acto de 
conteúdo genérico do poder local implica a sua ineficá-
cia jurídica, que tem como consequência não poderem 
com base nele serem impostas obrigações aos particu-
lares.

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:

1 – SOIRA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE RAMALDE, S.A., 
impugnou judicialmente, no Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto, 
uma liquidação de Taxa Municipal pela Realização de infra -estruturas 
Urbanísticas.

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que sucedeu na compe-
tência daquele Tribunal, julgou improcedente a impugnação.

A Impugnante apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao não 

julgar que a rectificação RMO no sentido preconizado pela deliberação 
de 27 de Maio de 1997, da Assembleia Municipal do Porto (cf. Boletim 
da Câmara Municipal do Porto, n.º 3191, Ano LXII, Vol. CC, de 13 
de Junho de 1997), é ineficaz nos termos dos arts 68.º  -B do RJLOL 
(DL 448/91, de 29/11, na redacção da Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto), 
art. 130.º do CPA e art. 119.º /2 da CRP.

2. A questão da inconstitucionalidade do RMO, na versão do Edital 
n.º 11/89, por falta da menção da lei habilitante foi suscitada em variados 
processos, tendo o Tribunal Constitucional decidido uniformemente no 
sentido da sua inconstitucionalidade formal; na sequência destas decla-
rações de inconstitucionalidade, em 27 de Maio de 1997, a Assembleia 
Municipal do Porto deliberou, por unanimidade a “Rectificação do Edital 
n.º 11/89, de 14 de Agosto, no sentido de nele serem referidos os norma-
tivos de suporte da deliberação que aprovou o Regulamento Municipal 
de Obras” (cf. Boletim da Câmara Municipal do Porto, n.º 3191, Ano 
LXII, Vol. CC, de 13 de Junho de 1997).

3. Porém, a referida rectificação nunca foi publicada em Diário da 
República, quando naquela data, em conformidade com o disposto 
no art. 12.º do Código Civil, tinha já entrado em vigor o disposto no 
art. 68.º  -B do RJLOL (cf. Decreto -Lei n.º 448/91, de 29 de Novem-
bro na redacção introduzida pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto), que 
determinou a obrigação de publicação no Diário da República dos 
regulamentos municipais “que tenham por objecto a fixação de regras 



1644 1645

relativas à construção, fiscalização e taxas de operações de loteamento 
e de obras de urbanização”.

4. Assim, e ao contrário do defendido na douta sentença recorrida, o 
não cumprimento do requisito de publicação em Diário da República 
determina a ineficácia da supra referida rectificação, pelo que à data 
dos factos o RMO, da CMP não podia determinar a liquidação da taxa 
impugnada.

5. Registe -se, que a pretensa “rectificação” desse Regulamento nunca 
poderia tornar constitucional o regulamento antes mesmo dessa “recti-
ficação”; rectificar não é modificar nem alterar o texto do Regulamento 
para o tornar compatível com a Constituição. Rectificar é corrigir lap-
sos na impressão/publicação das normas ou anomalias verificadas no 
processo de elaboração das mesmas (OLIVEIRA ASCENÇÃO, Teoria 
Geral do Direito, Coimbra, Edição, pág. 278 e 279). No caso em análise 
o que se verificou foi uma alteração do próprio texto do Regulamento 
de modo a torná -lo compatível com a Constituição, obrigando assim à 
sua publicação ex vi do disposto no art. 68.º -B supra citado, pelo que 
nunca por nunca, a aprovação de um Regulamento alterado poderia 
ser dispensado da publicação exigida no momento da alteração com 
o argumento de que o anterior regulamento não se encontrava sujeito 
a publicação quando há anos foi legalmente e inconstitucionalmente 
aprovado.

6. A douta sentença recorrida enferma ainda de erro de julgamento e 
viola por errada interpretação e aplicação o disposto nos arts 267.º/5 da 
CRP e 8.º e 100.º do CPA, e 60.º da LGT ao decidir que o acto impugnado 
não padece do vício de forma, por preterição de audiência prévia.

7. A douta sentença recorrida assenta a sua decisão no facto de a Re-
corrente ter sido previamente notificada do teor da INF 134101/DMS, 
da Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística — Divisão 
Municipal de Solos da CMP, datada de 29 de Janeiro de 2001, bem 
como no facto de no caso em apreço ser dispensável a notificação da 
ora recorrente para o exercício do direito de audiência prévia uma vez 
que o cálculo da taxa dependia de uma mera operação aritmética.

8. O entendimento da douta sentença recorrida não pode proceder, 
desde logo, porque o direito de participação exerce -se sobre um projecto 
de decisão e não sobre pareceres, relatórios ou informações elaboradas 
ao longo do processo. Acresce que, a notificação para o exercício do 
direito de audiência não pode, em caso, algum ser implícita. Este di-
reito deve ser exercido após expressa notificação para o efeito, sendo 
a notificação obrigatoriamente acompanhada do projecto de decisão e 
sua fundamentação (cf. art 60.º/4 e 5 da LGT e 100.º/1 do CPA) e em 
todos os casos, a notificação aos interessados deverá indicar que estes 
podem dizer o que se lhes oferecer e o prazo em que o podem fazer (cf. 
art. 60.º/6 da LGT e 101.º/1 do CPA).

9. O direito de audiência prévia é um direito constitucional que se 
constitui como um imperativo a toda a actividade administrativa, sendo 
aplicável sem quaisquer restrições a todas as formas e tipos de procedi-
mento administrativo, apenas comportando as excepções que decorrem 
da própria lei, tipificadas no art. 103.º do CPA e 60.º da LGT. A liquidação 
impugnada não integra nenhuma das excepções previstas no art. 60.º/2 e 
3 da LGT pelo que não pode proceder o entendimento sufragado na douta 
sentença recorrida de que no caso vertente era dispensável a audiência 
prévia, e deve decretar -se a nulidade do acto impugnado.

10. A douta sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao 
considerar que tendo deixado de vigorar na ordem jurídica o anterior 
licenciamento, são as áreas de construção globais mencionadas no 
aditamento ao alvará que devem ser tomadas em consideração e não o 
diferencial entre as constantes do anterior e as da alteração, objecto do 
pedido formulado e alterações aprovadas pela entidade recorrida.

11. Entende, no entanto, a recorrente que a eventual TRIU resultante 
do deferimento do pedido de alteração ao alvará n.º 2/83 apenas poderia 
incidir sobre o aumento da área introduzido pela referida alteração 
(585 m2 de área de habitação, 600 m2 de área de comércio e 8.000 m2 
de área de estacionamento) e não, como se verificou, sobre a totalidade 
dos 19.596 m2 da operação de loteamento, pois só nessa proporção pode 
existir uma contraprestação municipal a nível de infra -estruturas do 
Município, pelo que o acto impugnado violou o disposto no Capítulo X 
do Regulamento Municipal de Obras da Câmara Municipal do Porto 
(arts. 97.º a 103.º).

12. A douta sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao não 
julgar ilegais e inconstitucionais, por violação do art. 1.º/4 da Lei das 
Finanças Locais, dos arts. 103.º e 165.º/1/i) da CRP e dos princípio da 
proporcionalidade, da igualdade e da justiça fiscal as normas constantes 
dos arts. 97.º e segs. do RMO, da CMP.

13. A liquidação impugnada no montante de Esc. 56. 190.420$ 
(280.276,63 €) decorre da interpretação do Município do Porto de que 
a TRIU devida num aditamento a um Alvará de Loteamento é calculada 
pela totalidade da área licenciada e não apenas pelo adicional da área 
face à operação de loteamento anterior. Esta interpretação resulta numa 
taxa efectiva várias vezes superior à taxa originalmente prevista nos 
arts. 97.º e segs. do RMO e, manifestamente, superior aos encargos 
suportados pelo Município. O disposto no art. 100.º/a) do RMO não 
evita este efeito multiplicador da taxa devida uma vez que não se aplica 
aos alvarás emitidos após a entrada em vigor deste mesmo Regulamento 
Municipal, nem aos alvarás emitidos há mais de dez anos.

14. Acresce que a consideração do montante de 71.500$ por m2 
(356,64 € m2) no cálculo da TRIU devida é, desde logo, manifesta-
mente excessivo conforme facilmente se comprova no confronto com 
a TRIU liquidada, no mesmo período, na cidade de Lisboa, que é cerca 
de quarenta vezes inferior àquele montante, sendo patente a violação 
do princípio da igualdade, da proporcionalidade ou da não proibição 
do excesso, e da justiça (cf. art. 266.º da CRP), face à inexistência de 
equilíbrio entre a taxa fixada nos arts 97.º e segs do RMO e a contra-
prestação prestada pelo Município do Porto.

15. Finalmente, não foi demonstrado nos autos que a operação de 
loteamento promovida pela recorrente determine a necessidade, actual 
ou futura, da realização de infra -estruturas urbanísticas, e consequen-
temente não foi provada a contraprestação da autarquia.

16. Em suma, não se pode afirmar que no caso vertente nos encon-
tramos perante uma taxa, tendo sido liquidado à ora recorrente por 
uma Autarquia, com base num Regulamento Municipal um verdadeiro 
imposto, pelo que o RMO é quanto a esta matéria organicamente in-
constitucional.

17. Conforme decorre do exposto, a liquidação impugnada decorre 
de erros imputáveis aos serviços, pelo que ao contrário do decidido 
na douta sentença recorrida deverá ser reconhecido à ora recorrente o 
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direito ao pagamento de juros indemnizatórios sobre todas as quantias 
pagas, ex vi do disposto no art. 43.º da LGT.

NESTES TERMOS,
Deve o presente recurso ser julgado procedente anulando -se a sentença 

recorrida e decretando -se a nulidade do acto impugnado. só ASSIM SE 
DECIDINDO SERÁ FEITA JUSTIÇA E CUMPRIDO O DIREITO.

A Câmara Municipal do Porto contra -alegou, concluindo da seguinte 
forma:

A – O Regulamento ao abrigo do qual resultou a liquidação no âmbito 
do processo de impugnação padecia de falta de lei habilitante, suprida 
em Assembleia Municipal pela rectificação ao edital 11/89.

B – Não estamos perante uma aprovação de um novo regulamento 
municipal mas tão somente suprir uma deficiência formal do mesmo 
— indicação da lei habilitante – de acordo com o principio do parale-
lismo das formas, tal rectificação deve respeitar processo idêntico ao 
da elaboração do referido regulamento (publicação em boletim próprio 
da autarquia), sem necessidade, no caso concreto, de publicação no 
Diário da República.

C – Nos termos do art.º 60 n.º2 da Lei Geral Tributária é dispensada a 
audição prévia em caso da liquidação se efectuar com base na declaração 
do contribuinte. No caso em apreço a impugnante, ora recorrida declarou 
aceitar integralmente as condicionantes expressas na INF/134/01/DMS, 
pelo que o seu direito de defesa foi totalmente assegurado.

D – Assim, e entendendo -se que deixou de vigorar na ordem jurídica 
o anterior licenciamento, deverão ser as novas áreas constantes do 
aditamento ao alvará e não o seu diferencial que servirão de referencia 
para a liquidação das correspondentes taxas.

E – 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.

F – 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.

G – Esta taxa é a contrapartida devida aos municípios pelas utilida-
des prestadas aos particulares que se traduzem na disponibilização de 
infra -estruturas principais.

Assim e em face de tudo quanto vem exposto,
Julgando -se improcedente o presente
Recurso será feita inteira Justiça.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
1. Ineficácia jurídica da alteração do Regulamento Municipal de 

Obras (RMO) (P/5aconclusões)
Foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal do Porto em 

5.06.89, tornado público pelo Edital n.º 11/89, alterado pelos Editais 
n.º 23/91 e 1/92, e publicado no Boletim Municipal n.º 2 786 (cfr.doc.
fls.16)

O regulamento em epígrafe (na versão originária) enfermava de in-
constitucionalidade formal, por falta de indicação das leis habilitantes 
que definem a competência subjectiva e objectiva para a sua emissão 
(art. 112.º n.º 8 CRP; anteriormente art. 1150 n.º7 RC/82) Porém, a de-

liberação da Assembleia Municipal de 27.05.97 (publicada no Boletim 
Municipal n.º 3 191,13.06.97 probatório als. n) e o), ao aprovar uma 
rectificação àquele regulamento no sentido da indicação da lei habili-
tante, sanou a inconstitucionalidade formal que o inquinava.

Estando o RMO rectificado em vigor na data do início da vigência do 
DL n.º 334/95,28 Dezembro a publicação no Diário da República não 
é condição de eficácia, a qual depende apenas da submissão a inquérito 
público e posterior confirmação pelos órgãos municipais competentes 
(art. 68.º -A nos 2/3 DL n.º 334/95,28 Dezembro).

2.Direito de audiência prévia (6/9 conclusões)
Não foi preterido o direito de audiência prévia, considerando que 

a liquidação da TRIU resultou de mera operação aritmética efectuada 
com base nas áreas e coeficiente enunciados na INF 134/01/DMS, cujas 
condicionantes a recorrente declarou aceitar integralmente (probatório 
als. f) e i); art.60.º n.º 2 LGT).

3.Violação de lei pelo acto de liquidação (l0ª/l3aconclusões)
Sufragamos o entendimento vertido na fundamentação da sentença, 

inspirado em jurisprudência do STA – Secção de Contencioso Admi-
nistrativo:

– o pedido de alteração ao alvará não tem como exclusivo objecto a 
ampliação da área de habitação, por forma a que a TRIU incidisse apenas 
sobre a área excedente ao pedido inicial (art. 102.º n.º2 RMO)

– a emissão do 30 aditamento ao alvará n.º 2/83 configura um novo 
acto resultante de uma nova apreciação e reponderação pela autarquia 
da nova solução urbanística proposta pelo impetrante, compreendendo 
não apenas área de habitação mas também área de comércio e área de 
estacionamento (probatório als. a) e h), justificando a consideração no 
cálculo da TRIU da totalidade da área de construção para habitação 
(19 596 m2) e não apenas do diferencial em relação à área primitiva 
constante do alvará n.º 2/83 (19011,84 m2)

4.Inconstitucionalidade orgânica do RMO (14/16 conclusões)
O acórdão Tribunal Constitucional n.º 501/2000,28.11.200 (DR II 

Série n.º3 4.01.2001) pronunciou -se no sentido da não inconstituciona-
lidade orgânica do RMO Porto, por adesão à fundamentação do acórdão 
n.º 410/2000, 3.10.2000 que se pronunciara o sentido da conformidade 
à CRP do Regulamento da Taxa Municipal de Urbanização da Póvoa de 
Varzim (a fundamentação da sentença transcreve os excertos deste aresto 
relevantes para a formulação do juízo de constitucionalidade).

A violação do princípio da proporcionalidade na definição do valor 
unitário por m2 a considerar no cálculo da taxa não pode ser aferida 
por confronto com um valor significativamente inferior considerado na 
cobrança da TRIU pela CMLisboa €9,13/m2; Boletim Municipal doc.
fls.23), só podendo verificar -se no caso de desproporção intolerável 
(não demonstrada no em apreço) entre o valor da taxa e a expressão 
económica do beneficio presente ou futura que o onerado extraia da 
correspectiva prestação efectuada pela autarquia.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas deste douto parecer, tendo -se pronunciado 

a Impugnante, defendendo o provimento do recurso jurisdicional, a 
anulação da sentença recorrida e a declaração de nulidade do acto 
impugnado.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 
de facto:

a). A Câmara Municipal do Porto emitiu para o prédio urbano sito 
na freguesia de Ramalde, propriedade da impugnante, o alvará de lo-
teamento n.º 2/83, no qual se previa uma área total de construção de 
19011,84 m2.

b). Na sequência de pedido de alteração ao alvará n.º 2/83, apre-
sentado pela impugnante, em 24/5/1993, a Divisão de Urbanização 
da CMP, proferiu a seguinte informação:”A alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 2/83 proposta através deste requerimento (Requeri-
mento n.º 31323/93), considera -se satisfazendo aos condicionamentos 
de ordem urbanística (....)

c) Na sequência da apresentação pelo BPA de um pedido de informa-
ção prévia de loteamento relativamente a um terreno contíguo ao prédio 
da impugnante, a CMP entendeu alterar a solução urbanística prevista 
no âmbito do pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 2/83, já 
aprovado pelo Município, e pretender uma solução de conjunto que 
permitisse a redefinição dos acessos e das vias estruturantes.

d) Em consequência, em 11/3/1997, a CMP aprovou o estudo Urba-
nístico – Quarteirão 1694, Rua Teodoro Sousa Maldonado/Rua Central 
de Francos.

e) Em 7/4/1997, a impugnante apresentou na CMP um novo projecto 
de alteração ao alvará 2/83, adaptando o pedido de alteração referido 
em b)., Ao referido estudo Urbanístico.

f) Sobre esse pedido foi prestada a INF/134/01/DMS referindo que 
a emissão do alvará de loteamento deveria ficar condicionada, além 
do mais, à “liquidação das taxas devidas pela emissão do alvará de 
loteamento, nomeadamente a taxa de urbanização pela área total de 
construção 88000 m2 destinados a aparcamento, 600 m2 destinados a 
comércio – 12 unidades e 19596 m2 destinados a habitação  - 165 fogos, 
sendo k = 0.03’  - cfr. fls. 46/51.

g) Da referida informação consta que “no local não foram executadas 
quaisquer obras de urbanização” – cfr. fls. 49 dos autos.

h) Em 7/2/2001, por despacho do Presidente da CMP, foi deferido 
o pedido de alteração, dele resultando licenciado o aumento de 585m2 
de área de habitação (de 19.011 m2 para 19.596 m2), de 600 m2 de 
comércio e 8.000 m2 de área de estacionamento.

i) Em 22/3/2001, a impugnante, na qualidade de titular do processo 
de loteamento n.º 8333/97, requereu a emissão do alvará de loteamento, 
declarando aceitar integralmente as condicionantes expressas na infor-
mação INF/134/01/DMS – cfr. fls. 52 dos autos.

j) Em 7/5/2001, a CMP emitiu o 3.º aditamento ao alvará n.º 2/83 
– cfr. fls. 9.

k). Por ofício de 18/6/2001, a CMP notificou a impugnante para pro-
ceder ao pagamento da quantia de Esc. 57.205.420$00, a título de taxas, 
de acordo com o art. 32.º do DL n.º 448/91, Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e Regulamento Municipal de Obras – cfr. fls. 11.

l) Em 16/8/2001, a impugnante pagou Esc. 57.206.020$00, a título 
de taxas pela emissão da alteração ao alvará de loteamento n.º 2/83 
– cfr. fls. 43 e 9.

m) O RMO da CMP – que criou a taxa municipal pela realização de 
infra – estruturas urbanísticas – foi aprovado pela Assembleia Muni-
cipal em 9/6/1989 e tornado público pelo Edital n.º 11/89, de 14/8 e 
posteriormente alterado pelos Editais n.ºs 23/91 e 1/92.

n) 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.º, ai. a) da Lei 1/87, de 6/1, art. 39.º 
n.º 2, aI. l) do DL n.º 100/84, de 29/3, art. 43.º, n.º 1, do DL 334/95, de 
28/12 e Lei 26/96, de 1/8.

o). Tal deliberação foi tornada pública através do Boletim Municipal 
n.º 3191, de 13/6/1997.

p). A presente impugnação foi instaurada em 14/11/2001 – cfr. fls. 2 
dos autos.

3 – Como se refere na matéria de facto indicada na sentença recorrida, 
e não é objecto de controvérsia,

– o Regulamento Municipal de Obras da Câmara Municipal do Porto, 
que criou a taxa municipal pela realização de infra -estruturas urbanísticas, 
foi aprovado pela Assembleia Municipal do Porto em 9 -6 -1989, foi tornado 
público pelo Edital n.º 11/89, de 14 de Agosto, e posteriormente alterado 
pelos Editais n.ºs 23/91 e 1/92 [alínea m) da matéria de facto];

– no dia 27/5/1997 foi aprovada, por unanimidade, a deliberação 
da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Porto, segundo a 
qual naquele Regulamento Municipal de Obras passaria a constar que 
o Regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal ao abrigo do 
determinado no art. 11.º, al. a) da Lei 1/87, de 6/1, art. 39.º n.º 2, aI. l) 
do DL n.º 100/84, de 29/3, art. 43.º, n.º 1, do DL 334/95, de 28/12 e 
Lei 26/96, de 1/8.

– esta deliberação foi tornada pública através do Boletim Municipal 
n.º 3191, de 13/6/1997.

Na primitiva redacção, o referido Regulamento não continha indicação 
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.

Essa inconstitucionalidade foi já afirmada por este Supremo Tribunal 
Administrativo (1) e pelo Tribunal Constitucional (2)

A «Rectificação» efectuada em 27 -5 -1997, tem o alcance de sanar a 
deficiência formal do referido Regulamento, mas apenas pode produzir 
efeitos 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» (3).

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.

Em 27 -5 -1997, estava em vigor o art. 68.º -B do Decreto -Lei n.º 448/91, 
de 29 de Novembro, (4), que estabelece o seguinte:

Artigo 68.º -B
Regulamentos municipais

1  - Os regulamentos municipais que tenham por objecto a fixação 
de regras relativas à construção, fiscalização e taxas de operações de 
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loteamento e de obras de urbanização, com excepção dos previstos no 
Decreto -Lei n.º 69/90, de 2 de Março, são obrigatoriamente submetidos 
a inquérito público, pelo prazo de 30 dias, antes da sua aprovação pelos 
órgãos municipais competentes.

2  - Os regulamentos a que se refere o n.º 1 são publicados no Diário 
da República.

A referência a «regulamentos municipais» feita nesta norma 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 «recti-
ficações».

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 ine-
ficácia jurídica.

Assim, o referido Regulamento Municipal de Obras, no momento em 
que foi aplicado no acto impugnado, não era oponível aos particulares, 
isto é, no caso, não podia com base nele a Câmara Municipal do Porto 
impor obrigações a estes.

Consequentemente, o acto impugnado, ao fundar a liquidação nesse 
Regulamento, enferma de erro sobre os pressupostos de direito, que 
constitui vício de violação de lei e justifica a sua anulação (arts. 99.º 
do CPPT e 135.º do CPA).

4 – Concluindo -se pela ilegalidade do acto impugnado, por motivo 
que obsta à sua renovação, está garantida a tutela estável e eficaz dos 
interesses da Impugnante, pelo que é de considerar inútil o conhecimento 
dos outros fundamentos do recurso jurisdicional.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– anular o acto impugnado, assim julgando procedente a impugnação.

Sem custas, por a Câmara Municipal do Porto estar isenta, no presente 
processo (art. 2.º da Tabela de Custas).

Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Neste sentido, entre outros, podem ver-se os acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 15-5-2002, recurso n.º 25750, e de 19-1-2005, recurso n.º 1086/04.

(2) Neste sentido, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 501/00, de 28-11-
2000, processo n.º 67/2000.

(3) Acórdão n.º 501/00 citado, reproduzindo o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 110/95, 
D.R., II Série, de 21 de Abril de 1995.

(4)  Introduzido pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e alterado pela Lei 
n.º 26/96, de 1 de Agosto.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Processo de execução fiscal. Fundamentos da oposição à 
execução. Impugnação judicial.

Sumário:

 I — O contribuinte pode reagir contra a execução fiscal, 
atentos os fundamentos do procedimento/processo em 
questão, através de reclamação graciosa, impugnação 
judicial ou oposição à execução.

 II — O artigo 204.º, n.º 1, do CPPT, apresenta uma lista 
taxativa dos fundamentos da oposição à execução, nos 
termos do qual, a ilegalidade da liquidação da dívida 
exequenda só é fundamento da oposição à execução 
nos casos em que a lei não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, já 
que, na fase administrativa da execução fiscal, aquela 
ilegalidade pode ser atacada através de outros meios, 
sejam estes administrativos (reclamação graciosa) ou 
contenciosos (impugnação judicial).

 III — A verificação da existência ou inexistência de uma isen-
ção é parte integrante da liquidação, lato sensu, do 
imposto, seja como elemento delimitador da incidência, 
seja como elemento negativo do respectivo tipo legal, 
pelo que é fundamento de reclamação graciosa ou im-
pugnação judicial, que não de oposição à execução.

Processo n.º 518/06 -30.
Recorrente: Predial Nova Cidade, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Predial Nova Cidade, Lda., vem recorrer da sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal do Porto, que julgou improcedente a oposição que 
deduzira contra a execução fiscal instaurada no 3.º Serviço de Finanças 
de Vila Nova de Gaia, por dívida de sisa, relativa ao ano de 1998, e juros 
compensatórios, no montante global de € 65.587,53.

Fundamentou -se a decisão em que o fundamento invocado não se 
enquadra em qualquer das previsões do artigo 204.º do CPPT, já que 
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a impugnação judicial seria o meio processual adequado para reagir 
contra quaisquer ilegalidades de que padecesse a liquidação da sisa, 
pelo que, não sendo possível a convolação dos autos, se estaria perante 
a excepção dilatória de erro na forma do processo.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
A. A douta sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação 

da lei.
B. O executado, ora Recorrente, veio deduzir oposição à execução 

fiscal, ao abrigo do art.º 204.°, n.° 1, i), do CPT, reunindo os pressu-
postos ali previstos.

C. A referida norma permite a dedução de oposição com base em 
outros fundamentos além dos previstos nas restantes alíneas, desde 
que não envolvam a apreciação da legalidade da liquidação da dívida 
exequenda, nem representem interferência em matéria de exclusiva 
competência da entidade que houver extraído o título.

D. Analisada a petição de oposição, verifica -se que o seu fundamento 
é precisamente matéria fáctica cuja apreciação importaria na absolvição 
da ora Recorrente, por não haver violação do art.º 91° do CIMSISSD, 
por não ter haver duas vendas para revenda,

E. E não a alegada ilegalidade da liquidação do imposto em causa 
(sisa), nos termos da al. h) do n.° l do art.º 204° do C.P.P.T.;

F. A sentença recorrida assim não entendeu, uma vez que julgou 
improcedente a oposição, absolvendo a Fazenda Pública da instância, 
por considerar estar perante a excepção dilatória de erro na forma de 
processo,

G. Porquanto, considerou que «Deste modo, não se enquadrando o 
fundamento invocado em qualquer das previsões do art.º 204° do C.P.P.T. 
e existindo legalmente meio judicial de impugnação, não pode a oposição 
proceder. Estamos assim perante a excepção dilatória de erro na forma 
de processo, que oficiosamente este Tribunal conhece, de acordo com 
o disposto no artigo 495.º do C.P.C.»

H. Ora, sucede que, aceitando os argumentos aduzidos pela oponente 
e considerando que tais argumentos poderiam estar ao abrigo da alínea i) 
do citado preceito legal  - existência de “qualquer Jacto extintivo ou 
modificativo da obrigação”  - importaria em sentença precisamente 
oposta à ora recorrida, conforme se impunha.

I. Termos em que, deve entender -se que a Oposição à execução fiscal 
deduzida nos presentes autos é legalmente admissível de acordo com 
o que se deixou alegado e com o disposto no artigo 204.°, n.° l, al. i) 
do C.P.P.T., pelo que a mesma deverá prosseguir os seus ulteriores 
termos legais.

J. Salvo o devido respeito, que é sempre muito, andou mal o Tribunal 
“a quo”, pois deveria ordenado o normal prosseguimento dos presentes 
autos com vista à apreciação do objecto da presente oposição.

K. Ao decidir de forma inversa, violou o Tribunal “a quo” o ar-
tigo 204.°, n.° l, al. i) do C.P.P.T;

L. Desta forma, deve a sentença recorrida ser revogada e substituída 
por outra que ordene o prosseguimento normal dos autos, para a apre-
ciação do objecto da supra referida Oposição.

Termos em que, deverá V. Exa. julgar o presente recurso procedente, 
por provado, e, por via disso, ser a douta sentença aqui recorrida revo-
gada e substituída por outra que ordene o prosseguimento normal dos 
autos, com todas as consequências legais daí decorrentes.

Não houve contra -alegações.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido 
do não provimento do recurso já que o fundamento da petição inicial 
“se reconduz à ilegalidade concreta e relativa da dívida exequenda, 
não integrando o fundamento previsto na alínea i) do artigo 204.º do 
CPPT”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
a) Foi instaurado o processo de execução n.° 3581 -02/101349.1 contra 

a agora oponente Predial Nova Cidade, Lda para pagamento da quantia 
de 65.587,53 euros por divida de Imposto Municipal de Sisa do ano de 
1998 e respectivos juros compensatórios  - cfr folhas 18 dos autos;

b) A quantia exequenda foi proveniente de perda de isenção de Im-
posto Municipal de Sisa liquidada pela aquisição de um prédio misto, 
sito no Lugar de Figueira de Mato, freguesia de Serzedo, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 592° e na matriz predial rústica sob 
o artigo 961°  - cfr. folhas 50 dos autos;

c) A agora oponente foi notificada para proceder ao pagamento, 
tendo o prazo de pagamento voluntário terminado em 01.07. 2002  - cfr 
folhas 50 dos autos;

d) Não foi deduzido processo de impugnação judicial  - cfr. folhas 49 
dos autos;

e) A presente Oposição deu entrada nos Serviços de Finanças em 6 
de Agosto de 2002  - cfr. folhas 2 dos autos.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se a oponente, ora recorrente, apre-

sentou na petição inicial fundamentos de oposição à execução, sendo 
que aquela afirma na conclusão B das alegações do recurso que deduziu 
“oposição à execução fiscal, ao abrigo do artigo 204.º, n.º 1, alínea i), 
do CPPT”, que dispõe o seguinte:

Artigo 204.º
(Fundamentos da oposição à execução)
1 – A oposição só poderá conter algum dos seguintes fundamentos:
i) Quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a 

provar apenas por documento, desde que não apreciem a legalidade 
da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência em 
matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído 
o título.

Apesar deste artigo apresentar uma lista taxativa dos fundamentos 
da oposição à execução, esta alínea i) flexibiliza aquela enumeração ao 
permitir “quaisquer [outros] fundamentos”, ainda que com a limitação 
de estes poderem ser provados apenas por documento, e desde que 
não se trate de matérias constantes da parte final da norma, maxime, a 
apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda.

Limitação que bem se compreende já que a legalidade da liquidação 
da dívida exequenda deve ser atacada através de outros meios previstos 
na lei, sejam estes administrativos (reclamação graciosa) ou contenciosos 
(impugnação judicial) – artigos 70.º e 99.º do CPPT.

Daí que só nos casos em que “a lei não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação”, poderá a oposição 
ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda 
– cfr. alínea h) do n.º 1 deste artigo 204.º.

De outro modo: o nosso legislador operou uma separação nítida entre 
os fundamentos da impugnação judicial e os da oposição à execução; 
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uma, a primeira, em termos de apreciação da correspondência do tributo 
com a lei, relativamente ao momento em que foi praticado o acto tribu-
tário; a “outra, respeitante aos fundamentos supervenientes que possam 
tornar ilegítima ou injusta a execução, por falta de correspondência 
com a situação material subjacente no momento em que se adoptam 
as providências de subrogação em que a execução se traduz  - e que é a 
oposição à execução fiscal”.

“Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer prevalecer 
a relação subjante, a verdade material, sobre a abstracção própria do 
acto tributário. Mas, no caso da impugnação a abstracção destrói -se pela 
invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição, pela invocação 
da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na sua função de 
título executivo”.

Cfr. ALBERTO XAVIER, Conceito e Natureza do Acto tributário, 
pp. 589/90.

Todavia, tal separação não é absoluta, tendo a lei autorizado, a título 
excepcional, a apreciação da legalidade do acto tributário, no próprio 
processo de execução, “em casos que reputa de gravidade bastante para 
impedir a sua produção nos termos normais”  - cfr. alíneas a), g) e i) do 
artigo 204.º do CPPT, o que não é todavia o caso dos autos.

Assim, a impugnação judicial refere -se à legalidade da liquidação da 
dívida  - artigo 99.º do CPPT  - e a oposição à execução só consente os 
fundamentos taxativamente indicados na lei  - seu artigo 204.º.

Sendo que a liquidação, em sentido amplo, é o conjunto de todas 
as operações destinadas a apurar o montante do imposto, nas quais 
se incluem a identificação do contribuinte, a determinação da matéria 
colectável e da taxa aplicável, a aplicação desta àquela (que constitui a 
liquidação em sentido estrito) e as eventuais deduções à colecta.

Alega a recorrente que o seu fundamento é “matéria fáctica” – con-
clusão D  - que, configurando a “existência de qualquer facto extintivo 
ou modificativo da obrigação”, integra o conceito “quaisquer funda-
mentos” previsto na alínea i), do n.º 1, do artigo 204.º do CPPT – cfr. 
conclusão H.

Ora, tal “matéria fáctica” consiste no “mero lapso” ocorrido na re-
dacção do contrato de compra e venda registado, situação que originou 
a perda de isenção do imposto municipal de sisa – cfr. ponto B) do 
probatório.

E a verificação da existência ou inexistência da isenção é parte in-
tegrante da liquidação do imposto, seja como elemento delimitador da 
incidência, seja como facto impeditivo do respectivo tipo legal.

Pelo que a recorrente pretende a apreciação da legalidade da liquida-
ção da dívida exequenda, através da verificação dos pressupostos que 
garantem a manutenção da isenção.

O que configura fundamento de reclamação graciosa e/ou impug-
nação judicial, que não de oposição à execução, nos termos supra 
enunciados.

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

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Notificação de acto de fixação da matéria tributável. Falta 
de indicação da possibilidade de pedir revisão.

Sumário:

 I — A falta de indicação na notificação de um acto de fixação 
da matéria colectável por métodos indirectos da pos-
sibilidade de requerer a revisão da matéria colectável, 
nos termos do artigo 91.º da LGT, constitui preterição 
de formalidade legal que releva como vício gerador 
de anulabilidade dos actos de liquidação que foram 
praticados com base naquela fixação.

 II — A sanação de deficiências da notificação, prevista no 
artigo 37.º, n.º 1, do CPPT, pode ocorrer quando haja 
uma total omissão sobre as possibilidade de reacção 
contra o acto notificado, mas não quando for feita er-
rada indicação expressa da inadmissibilidade de meios 
de reacção.

Processo n.º 552/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cândido & Ferreira, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
que julgou procedente a impugnação de liquidação de I.V.A. deduzida 
por CÂNDIDO E FERREIRA, LDA.

O Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública apresentou 
alegações com as seguintes conclusões:

1. A notificação é um elemento externo ao processo de formação do 
acto tributário e, como tal, qualquer vício desta não tem por consequência 
a anulação do acto tributário,

II. Pelo que qualquer eventual vício da notificação não pode cons-
tituir causa de pedir da impugnação judicial que versa sobre o acto 
tributário.

III. Por outro lado, a falta de indicação dos meios de reacção na no-
tificação ao sujeito passivo do relatório da acção inspectiva traduz -se 
num vício daquela que se considera irrelevante para afectar a produção 
de efeitos do acto notificado se o sujeito passivo não lançar mão do 
mecanismo previsto no art. 37° do CPPT.

IV. Assim, a não utilização daquele meio legal tem como consequên-
cias a sanação do vício que afecta a notificação e, consequentemente, 
a impossibilidade de o sujeito passivo invocar o vício que afectava a 
notificação como causa de pedir da impugnação judicial.

Nestes termos e nos melhores de direito aplicáveis, deve dar -se pro-
vimento ao presente recurso, com as legais consequências.
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A Impugnante contra -alegou concluindo da seguinte forma:
1. A sentença recorrida julgou a impugnação procedente por considerar 

que, tratando -se de matéria tributável fixada por métodos indirectos, a 
falta de notificação ao sujeito passivo da possibilidade de recorrer ao 
pedido de revisão a que se refere o art. 91.º da LGT constitui, conforme 
invocado na p. i., “preterição de formalismo essencial, face ao disposto 
no art. 36.º, 2 do CPPT”.

II. A própria AF demonstrou já possuir igual entendimento, uma vez 
que, reconhecendo a essencialidade do acto de notificação omitido, 
cuidou (já depois da entrada da petição de impugnação) de o sanar, 
promovendo a notificação em falta — o que originou que a ora recorrida 
viesse a apresentar o pedido de revisão, que naturalmente desencadeou 
o subsequente procedimento de revisão.

III. Não se entende, pois, por que é que, correlativamente, não cui-
dou a AF de anular as liquidações que nos autos estão em crise, uma 
vez que o referido procedimento de revisão só poderia ter em vista o 
processamento (em função da decisão aí tomada) de novas liquidações 
que viessem precisamente substituir as que foram impugnadas.

IV. A mesma Fazenda Pública reconheceu a essencialidade do acto de 
notificação omitido, pelo que na sua contestação, referindo que a Admi-
nistração Tributária já tinha em curso o processo de saneamento do vício 
de falta de notificação, concluiu mesmo que “a presente impugnação 
deve ser arquivada por inutilidade superveniente da lide”.

V. Por seu lado, o Ministério Público reconheceu a procedência do 
pedido da ora recorrida com base no vício arguido que veio a funda-
mentar a decisão do tribunal a quo.

VI. Nas suas alegações de recorrente, vem a Fazenda Pública, mu-
dando agora inexplicavelmente de posição, sustentar em essência,

— que o vício de falta de notificação da possibilidade de usar o pedido 
de revisão não afecta o acto tributário de liquidação,

— e que esse vício se deve considerar sanado pela circunstância de 
o sujeito passivo não ter recorrido ao que dispõe o art. 370 do CPPT, 
invocando em favor dessa tese serodiamente arquitectada a jurispru-
dência emergente dos acórdãos proferidos nos processos n.ºs 221/05 
e 872/05, respectivamente do Supremo Tribunal Administrativo e do 
Tribunal Central Administrativo Sul.

VII. Todavia, a jurisprudência emergente dos, aliás, doutos acórdãos 
invocados não tem aplicação ao caso dos autos, porque

— aí se decidiu quanto aos efeitos dos actos de notificação dos pró-
prios actos de liquidação na perfeição desses mesmos actos de liquidação 
e respectiva fundamentação (actos de liquidação que naturalmente são 
anteriores àqueles actos de notificação),

— enquanto que no processo de impugnação cuja decisão está aqui 
em recurso, se decidiu quanto à essencialidade da falta de notificação 
da possibilidade de recurso ao pedido de revisão para a regularidade 
jurídica do posterior acto de liquidação.

VIII. Considerando até o efeito suspensivo que, estando em causa a 
aplicação de métodos indirectos, o pedido de revisão tem precisamente 
quanto à subsequente liquidação de imposto — tal pedido de revisão 
constitui, caso o sujeito passivo decida apresentá -lo, facto absoluta-
mente essencial à legalidade dessa subsequente liquidação de imposto, 
manifestando -se como procedimento necessário à legalidade deste ou 
mesmo como componente indispensável do acto de liquidação enten-
dido latu senso.

IX. Considerando a especificidade do meio de defesa que está em 
causa (o procedimento de revisão à luz das exigências que o art. 36°. 
do CPPT impõe à AF quanto aos actos de notificação — é a própria 
notificação da possibilidade do sujeito passivo se socorrer do pedido 
de revisão que constitui facto indispensável à legalidade do posterior 
acto de liquidação do imposto.

X. Sem sombra de dúvidas que o tribunal a quo andou bem quando 
decidiu que a falta de notificação da possibilidade de recorrer ao pedido 
de revisão a que se refere art. 91.º da LGT constitui preterição de forma-
lismo essencial de que decorre a ilegalidade das liquidação de IVA que 
a recorrida veio pôr em crise na sua petição de impugnação.

XI. Caso assim não viesse a ser entendido e fosse reconhecida pro-
cedência ao recurso (o que, de todo, não se espera e só por dever de 
patrocínio se admite), haveria que conhecer dos vícios subsidiariamente 
arguidos na p. i. pela ora recorrente.

NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO
Deve ser confirmada a douta sentença recorrida, ou, caso (ao contrário 

do que obviamente se espera) assim Vossas Excelências não viessem a 
entender, deveria conhecer -se das restantes questões suscitadas na peti-
ção de impugnação, reconhecendo -se por aí a procedência do pedido.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

A norma do art. 36.º n.º 2 do CPPT tem de ser conjugada com a do 
n.º 1 do art. 37.º seguinte.

E da conjugação de ambas resulta que não ocorre nulidade de notifica-
ção ou preterição de formalidade legal se o contribuinte, perante notifica-
ção insuficiente, não usa a possibilidade prevista no n.º 1 do art. 37.º.

Cfr. os acs. de 31 -3 -04, rec. 2007/03, e de 22 -9 -04, rec. N.º 577/04.
As partes foram notificadas deste douto parecer, tendo -se pronunciado 

apenas a Impugnante, concluindo que deve ser mantida a sentença re-
corrida e, caso assim não se entenda, devem ser apreciadas as questões 
sobre que a sentença não se pronunciou.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1. A impugnante exerce a actividade de compra e venda de viaturas, 

estando inscrita no CAE 50300.
2. A impugnante foi objecto de uma inspecção, abrangendo os exer-

cícios de 1998 a 2001, que decorreu entre 2/5/02 e 25/3/03. Fls. 15 do 
apenso.

3. Das declarações mod. 22 e da contabilidade da impugnante resul-
taram os elementos constantes de fls. 15 e 16 do apenso.

4. Do relatório de inspecção, junto a fls. 15 ss do apenso, cujo teor 
se dá por reproduzido conta designadamente;

..IV)
Aquisições Intracomunitárias não declaradas:
(Valores em euros)

Fornecedor Data Valor IA Total Viatura IVA
liquidar

Euro Truck DE
118 819 515 4/05/1999 5113,00  - 5113,00 1 869,21
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Fornecedor Data Valor IA Total Viatura IVA
liquidar

Martinot Savigna FR
4630049899 1/12/2000 7695,00  - 7695,00 2 1308,15

Sarl Spom FR
0400569597 1/12/2001 27182,00  - 27182,00 3 4620,99

Auto HausB&K De
812 063 849 1/12/2001 39347,00  - 39347,00 4 6688,99

1) O sistema das aquisições intra comunitárias regista que o con-
tribuinte efectuou aquisições à Euro Truck, no montante de 5 113,00 
Euros pela factura que se anexa (ANEXO IV — FLS 01 A FLS 02), 
no entanto esta factura no foi contabilizada, pelo que foi omitida a sua 
compra e a consequente venda.

2) No 4.º Trimestre de 2000, o sistema VIES, regista que o con-
tribuinte efectuou aquisições à empresa Martinot Savignat, no valor 
de 7.695,00 Euros. O contribuinte não registou a sua compra e a sua 
posterior venda.

3) No 4° Trimestre de 2001, o sistema V1ES, regista que o contribuinte 
efectuou aquisições à empresa SARL Spom, no montante de 27 182.00 
Euros. O contribuinte não registou a sua compra e a posterior venda.

4) No 4°Ttrimestre de 2001, o sistema VIES, regista que o contri-
buinte efectuou aquisições à empresa Auto Haus B&K, no montante de 
39 347.00 Euros. O contribuinte não registou a sua compra e a posterior 
venda. (...)

V – 2) Através do cruzamento de informação, verificamos que o 
contribuinte procedeu às seguintes vendas:

Ano 1999:

Comprador Data Matrícula Valor total S/IVA IVA

António Angelo 01 -07 -1999 83 -14 -NN 26.436,29 22.592,12 3.841,17
Fernando Melo 01 -05 -1999 61 -37 -NI 26.436,29 22.592,12 3.841,17

Os documentos entregues aos compradores são declarações de venda, 
que se anexam...

Ano 2001

Comprador Data Matrícula Valor total S/IVA IVA

José Lourenço 28 -03 -2001 81 -50 -RI 33.918,26 28.989,97 4.928,29

(…)
5. Constam do sistema VIES as referidas aquisições — fls. 20, 21 

104 e 105 do apenso.
6. Na sequência da inspecção a AF procedeu à correcção da matéria 

tributável por meios indirectos, presumindo as margens de respectiva-
mente 4,01  %, 3,95 % e 3,49 %, para 99, 2000 e 2001, conforme fls. 22 
do apenso, fixando o IVA a liquidar em 904,07; 1.359,82 e 11.704.65 
respectivamente e no que às invocadas aquisições intracomunitárias 
respeita: mais os valores que resultam do ponto “V” do relatório.

7. (1)
8. O impugnante foi notificado das seguintes liquidações de IVA, 

conforme fls.
20 a 27, com termo de pagamento a 31/8/03:

Período Liquidação n. Montante Dívida de

2000 03208428 1.359,82 IVA
1999 03208422 8.568,41 IVA
2001 03208433 16.632,94 IVA
0012 03208427 208,63 JC
0103 03208431 673,89 JC
0111 03208432 1.050,53 JC
9905 03208420 1.256,77 JC
9907 03208421 973,13 JC

9. A impugnante, na sequência de notificação efectuada de 11/11/03 
(após intentada a presente acção), solicitou revisão da matéria tributável 
fixada com recurso a métodos indirectos, conforme fls. 54 ss.

3 – Como resulta da matéria de facto fixada e dos documentos de 
fls. 20 a 27, para que se remete no ponto 8 do probatório, a Impugnante 
foi notificada de liquidações adicionais de I.V.A. com indicação, além 
do mais, de que podia deduzir reclamação graciosa ou impugnação 
judicial, nos termos dos arts. 70.º e 102.º do CPPT.

Na petição, a Impugnante imputou aos actos de liquidação impugna-
dos vício de preterição de formalidade legal, por não ter sido efectuada 
indicação da possibilidade de pedir esta revisão, na notificação, ante-
rior às liquidações, do relatório da inspecção e da fixação da matéria 
tributável.

Na sentença recorrida, a Meritíssima Juíza entendeu que ocorreu 
preterição de formalidade legal, por ter sido omitida a comunicação da 
possibilidade de pedir aquela revisão e anulou as liquidações.

Embora no probatório, não se faça referência explícita ao documento 
apresentado pela Impugnante a fls. 29 -32, que é cópia autenticada de uma 
notificação de relatório de inspecção e da fixação da matéria tributável, 
é de concluir que é a essa notificação que a Meritíssima Juíza imputa 
a preterição de formalidade legal, sendo, aliás, com esse sentido que a 
Fazenda Pública, nas alegações do presente recurso jurisdicional, inter-
pretou a sentença, como se vê pelo texto das alegações e da conclusão III 
em que se conexiona a preterição de formalidade legal com a «falta de 
indicação dos meios de reacção na notificação ao sujeito passivo do 
relatório da acção inspectiva».

É de concluir, assim, que a preterição de formalidade legal que se 
refere na sentença recorrida é a de ter sido omitida a indicação dos 
meios de reacção nesta notificação e não nas liquidações de I.V.A. 
impugnadas.

Assim, as questões suscitadas no recurso jurisdicional são, em suma, 
a de saber se a preterição de formalidade legal naquela notificação do 
relatório da inspecção e fixação da matéria tributável é susceptível de 
viciar os actos de liquidação que assentaram em tal fixação e a de saber 
se a falta de indicação dos meios de reacção na notificação ao sujeito 
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passivo do relatório da acção inspectiva ser irrelevante para afectar a 
produção de efeitos do acto notificado se não for utilizada a faculdade 
prevista no art. 37.º do CPPT.

4 – Relativamente à primeira questão, é certo que, como refere o 
Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública, se tem entendido que 
o acto de notificação é um acto exterior e posterior ao acto notificado, 
pelo que os vícios daqueles não afectam a validade deste.

Porém, no caso em apreço não está em causa um vício da notificação 
dos actos de liquidação, datados de 31 -8 -2003, mas de vício da notifica-
ção do anterior acto de fixação da matéria tributável cuja cópia consta 
de fls. 30 a 32, praticado em 23 -4 -2003.

Na verdade, como se vê pelos artigos 11.º a 47.º da petição inicial, 
é a esse acto de notificação da fixação da matéria tributável e não às 
notificações das liquidações que a Impugnante imputou o vício de pre-
terição de formalidade legal por não indicação da possibilidade de pedir 
a revisão da matéria tributável, nos termos do art. 91.º da LGT.

E, embora a sentença recorrida não seja claramente explícita quanto 
a esse ponto, conclui -se das circunstâncias de se referir que o facto 
que se entendeu constituir preterição de formalidade legal foi «aliás já 
corrigido, correndo o processo de revisão» e de se falar em «preterição 
de formalidade legal», no singular, que é a essa é a falta de indicação 
da possibilidade de pedir a revisão da matéria tributável na notificação 
da fixação da matéria tributável que se considerou ser a formalidade 
preterida. Na verdade, se a Meritíssima Juíza estivesse a referir -se a 
falta de indicação da possibilidade de pedir a revisão em cada uma das 
notificações das liquidações, como elas são várias, decerto utilizaria a 
expressão no plural («preterição de formalidades legais»), pois elas 
seriam tantas quantas as notificações de liquidações efectuadas.

Tratando -se, assim, de preterição de uma formalidade anterior ao acto 
de liquidação impugnado não há qualquer obstáculo lógico ou jurídico 
à sua relevância como vício gerador de anulabilidade dos actos de liqui-
dação que, depois dessa preterição ter ocorrido, foram praticados.

Por outro lado, a preterição de tal formalidade (indicação na notifi-
cação da possibilidade de pedir a revisão do acto de fixação da matéria 
tributável por métodos indirectos) tem potencialidade para influenciar 
os actos de liquidação impugnados, pois se a Impugnante tivesse pedido 
tal revisão poderiam ser alterados os pressupostos em que assentaram 
estes actos.

5 – No entanto, é necessário apreciar se ocorreu a sanação da re-
ferida deficiência da notificação, por a Impugnante não ter usado da 
faculdade prevista no art. 37.º do CPPT, conforme é defendido pela 
Fazenda Pública.

O art. 36.º do CPPT estabelece 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 
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».

Os n.ºs 1 e 2 do art. 37.º estabelecem que «se a comunicação da de-
cisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente 
exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou 
outros requisitos exigidos pelas 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» 
e que «se o interessado usar da faculdade concedida no número ante-
rior, 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».

Constata -se, porém, que no caso em apreço não se está perante uma 
mera situação de omissão de indicação dos meios de reacção, mas pe-
rante um caso em que a notificação da fixação da matéria tributável foi 
feita num impresso -modelo adequado a várias hipóteses de notificação 
em que foi assinalado uma hipótese em que se refere que «da presente 
notificação das correcções efectuadas e dos fundamentos, não cabe 
qualquer reclamação ou impugnação» e em que não foi assinalada a 
hipótese relativa à possibilidade de requerer a revisão nos termos do 
art. 91.º da LGT.

O significado objectivo dessa indicação de que não cabia reclamação 
ou impugnação e do facto de não ter sido assinalada a hipótese em que 
se referia a possibilidade de requerer a revisão nos termos daquele art. 
91.º é o de que não era possível pedir a revisão, por não estar assinalada 
esta hipótese, nem cabia qualquer outra reclamação ou impugnação.

Não se está assim, perante uma situação de omissão de indicação dos 
meios de reacção, mas perante uma situação em que, objectivamente, 
a interpretação a fazer da notificação efectuada é a de que se informa o 
destinatário de que não há possibilidade de reclamação ou impugnação 
nem possibilidade de requerer a revisão.

Por isso, esta situação não é enquadrável no art. 37.º, n.º 1, do CPPT, 
pois ele prevê as situações em que há uma falta de informação dos 
meios de reacção e não aquelas em que há uma errada indicação sobre 
as possibilidades de reacção, e é uma situação deste último tipo que se 
detecta interpretando a notificação efectuada.

Aliás, a distinção entre os dois tipos de situações impõe -se com 
evidência, pois o destinatário do acto, perante a afirmação expressa na 
notificação de que não há possibilidade de reclamação e impugnação 
e em face do facto de não estar assinalado o campo destinado a indicar 
a possibilidade de pedir a revisão, formaria naturalmente um juízo no 
sentido de não ser admissível qualquer destes meios de reacção, pelo 
que nem tinha motivo para suspeitar que havia uma situação de omissão 
de indicação de meios de reacção.

Assim, não pode considerar -se sanada a referida deficiência da noti-
ficação do relatório de inspecção e fixação da matéria tributável, pelo 
que, tendo essa deficiência potencialidade para influenciar as posteriores 
liquidações, não pode deixar de lhe ser reconhecido efeito invalidante 
destas, nos termos dos arts. 99.º, alínea d), e 124.º do CPPT.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

Sem custas, por a Fazenda Pública estar isenta, no presente pro-
cesso.

Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 
de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Por lapso, na sentença recorrida não é indicada qualquer matéria de facto sob o n.º 7.
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Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

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 604/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Privado Português, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença de 13 de Janeiro de 

2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que 
julgou procedente a impugnação judicial da decisão de indeferimento 
de pedido de revisão oficiosa de liquidação de emolumentos notariais 
deduzida pelo BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S. A., com sede 
em Lisboa.

Formula as seguintes conclusões:

«1.ª
A sociedade “Banco Privado Português, S. A.”, em 9 de Setembro 

de 2002, impugnou judicialmente o acto de indeferimento do de revisão 
oficiosa recebido no 5.º Cartório Notarial de Lisboa, em 15 de Março 
de 2002.

2.ª
Os emolumentos objecto do presente litígio, respeitantes à outorga 

de uma escritura de aumento do capital e alteração parcial do contrato 
social, foram liquidados pelo 5.° Cartório Notarial de Lisboa, em 10 
de Agosto de 2000, e resultam da aplicação dos artigos 4.º e 5.° da 
respectiva Tabela de Emolumentos, aprovada pela Portaria 996/98, de 
25 de Novembro.

3.ª
Por despacho datado de 17 de Julho de 2002, o Exmo. Director -Geral 

dos Registos e do Notariado indeferiu o pedido de revisão oficiosa.

4.ª
A douta sentença recorrida julgou o pedido procedente por considerar 

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 € 74.819,68, bem como de juros indemnizatórios, contados desde a 
data de pagamento até integral restituição.

DOS FUNDAMENTOS
5.ª

Não pode o Representante da Fazenda Pública concordar com a 
condenação no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados 
desde a data do pagamento dos emolumentos (10 de Agosto de 2000) 
até à emissão da nota de crédito a favor da impugnante.

6.ª
De facto, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 43.º 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.

7.ª
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.

8.ª
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 n° 1 
do mencionado art° 43°, tendo, em tal situação, caso a sua pretensão 
procedesse direito aos juros indemnizatórios contados nos termos 
do n° do art°. 61° do CPPT (desde a data do pagamento do imposto 
indevido até à data da emissão da respectiva nota de crédito) se dei-
xou, 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.º 0562/05).

9.ª
Em abono, da tese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administra-

tivo tem também citado doutrina autorizada em matéria administrativa 
e fiscal. Com efeito, lê -se m 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°. 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 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. ° da 
LGT), devidos a partir de um ano após a apresentação do pedido de 
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revisão, podendo até ser contados a partir de momento posterior se 
o atraso não for imputável à Administração Tributária”.

10.ª
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.º 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°. 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” (Acórdão 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.”.

11.ª
Pelo exposto, entende o Representante da Fazenda Pública que, nos 

termos da alínea c) do n.° 3 do artigo 43.º da LGT, os juros indemniza-
tórios 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 (10 de Agosto de 2000), conforme foi decidido na 
decisão ora recorrida.

Nestes termos (...), 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 contabiliza-
dos desde a data da liquidação dos emolumentos sindicados (...)».

1.2. A recorrida contra -alega, defendendo a conservação do julgado, 
concluindo assim:

«Sendo inquestionável que a verificação de erro de direito imputável 
aos serviços do qual resultou uma liquidação ilegal e o consequente 
pagamento de quantia em montante superior ao legalmente devido foi 
apenas apurada nos presentes autos de impugnação judicial, encontram-
-se verificados os pressupostos de que depende a atribuição de juros 
indemnizatórios, à luz do artigo 43.°, n.° 1 da Lei Geral Tributária. Por 
conseguinte, o termo inicial de contagem dos referidos juros corresponde 
à data do pagamento do tributo indevido, por força do artigo 61.°, n.° 3 
do CPPT.

Nestes termos (...), deve o recurso interposto pela RFP ser julgado 
totalmente improcedente, mantendo -se na íntegra a Douta Decisão 
recorrida (...)».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso não merece provimento, pois «no caso sub judicio 
não tem aplicação a norma constante do art. 43º n° 3 al. c) LGT sobre a 
extensão dos juros indemnizatórios porque não houve revisão operada 
pela administração tributária.

Tendo o erro imputável aos serviços sido apurado na impugnação 
judicial deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão 
deverão os juros contar -se desde a data do pagamento do tributo in-
devido até à data da emissão da respectiva nota crédito (art. 43° n° 1 

LGT, art. 61° n° 3 CPPT; cfr., em caso semelhante ac. STA 11.05.2005 
processo n° 319/05)».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a factualidade que segue:

«1.
Em 10/8/2000 a impugnante outorgou no 5° Cartório Notarial de 

Lisboa uma escritura titulando um aumento do seu capital social e corres-
pondente alteração do pacto social, conforme consta de 2 a 8 do PAT.

2.
Nessa altura foram cobrados à impugnante emolumentos no montante 

total de 15.012.250$00 por aplicação do disposto no art° 1° n° 2 e n° 5 
da Tabela de Emolumentos do Notariado, com a redacção que lhe foi 
dada pela Portaria n° 996/98, de 25/11 (fls. 42 do PAT).

3.
A impugnação foi deduzida em 9/9/2002 (fls. 1)».
3.1. A recorrente Fazenda Pública diverge da sentença recorrida no 

segmento em que esta condenou a Administração no pagamento de 
juros indemnizatórios «desde a data do pagamento indevido até integral 
restituição».

Incólume está a sentença na parte em que julgou ilegal a liquidação, 
anulando -a; e, mesmo, aquela em que condenou no pagamento de juros 
indemnizatórios passa parcialmente indemne, pois a discordância da 
recorrente limita -se ao período temporal a que respeitam esses juros, 
sendo seu entendimento que eles não são devidos senão após o decurso de 
um ano contado da data em que foi requerida a revisão oficiosa do acto.

A posição da Fazenda Pública assenta no disposto no artigo 43º nº 3 
alínea c) da Lei Geral Tributária (LGT), e vem apoiada na numerosa 
jurisprudência que cita.

3.2. Avança -se já que, na realidade, o posicionamento da recorrente 
Fazenda Pública no presente recurso jurisdicional coincide com o que 
neste Tribunal tem sido maioritário.

Para além dos arestos referidos nas alegações do recurso, podem 
ver -se, na mesma esteira, os de 29 de Junho de 2005, 17 de Maio de 
2006, 24 de Maio de 2006 e 28 de Setembro de 2006, nos processos 
nºs. 321/05, 16/06, 1155/05 e 679/06, respectivamente.

Por outro lado, o entendimento oposto – que opta pela contagem dos 
juros indemnizatórios desde a data do pagamento efectuado pelo deve-
dor dos emolumentos – não vem, na sentença recorrida, estribado em 
argumentação que contrarie a da Fazenda Pública e a da jurisprudência 
maioritária deste Tribunal.

Já nas contra -alegações se encontram atendíveis argumentos con-
trários ao entendimento da jurisprudência corrente deste Tribunal. Diz 
o recorrido que a alínea c) do nº 3 do artigo 43º da LGT não se aplica 
senão àqueles casos em que seja a Administração a proceder à revisão 
oficiosa, ainda que com base na iniciativa do interessado. Só nesta cir-
cunstância os juros indemnizatórios são devidos um ano após o pedido 
do contribuinte. Quando ele tome essa iniciativa mas a Administração 
não reconheça o erro, não procedendo á revisão, e a anulação do acto de 
liquidação seja ditada pelos tribunais, na sequente impugnação judicial, 
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está -se fora do campo de aplicação da norma da LGT, e a situação é 
regida pelo artigo 61º nº 3 do CPPT, sendo os juros indemnizatórios 
contados desde a data do pagamento do imposto.

3.3. Reconhecendo -se que a questão não está, ainda, definitivamente 
dilucidada, continuamos a acompanhar a posição maioritária neste 
Tribunal, pelas razões que seguem.

Como se sabe, os contribuintes dispõem de mais do que uma via 
para obter a anulação dos actos tributários de liquidação: a reclamação 
graciosa, a revisão oficiosa (que o Código de Processo das Contribuições 
e Impostos designava por reclamação extraordinária), e a impugnação 
judicial.

A primeira e a última só são actuáveis pelo contribuinte. Já a revisão 
oficiosa é um procedimento que a Administração pode despoletar em seu 
benefício, mas de que também o contribuinte é admitido a provocar. A 
LGT refere -se, na alínea c) do nº 1 do seu artigo 54º, à «revisão, oficiosa 
ou por iniciativa dos interessados, dos actos tributários».

Na versão do CPCI, a reclamação extraordinária só era possível em 
casos muito limitados. O CPT alargou a possibilidade de recurso a esta 
via, que hoje é susceptível de uso, por iniciativa do sujeito passivo, 
«com fundamento em qualquer ilegalidade», de acordo com o nº 1 do 
artigo 78º da LGT.

Quando o pedido de revisão oficiosa for efectuado pelo sujeito pas-
sivo, deve sê -lo, com fundamento em qualquer ilegalidade, «no prazo de 
reclamação administrativa», conforme o referido nº 1. É discutido qual 
seja este prazo, uma vez que a expressão «reclamação administrativa» 
pode ser entendida propriamente, ou seja, como tratando -se da regulada 
pelo Código de Procedimento Administrativo, ou como reportando -se 
à reclamação graciosa de que se ocupa o CPPT.

Mas é seguro que a Administração pode, «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», rever oficiosamente 
o acto – segmento final do nº 1 do artigo 78º da LGT.

E vem -se entendendo que, caso tenha ocorrido erro imputável aos 
serviços e a Administração não se disponha a repará -lo espontaneamente, 
revendo o acto, é possível ao contribuinte solicitar essa revisão, podendo 
impugnar judicialmente a decisão que indefira o seu pedido.

O prazo para a iniciativa do contribuinte é, neste caso, o mesmo de 
que dispõe a Administração, ou seja, quatro anos, quando os factos 
tributários sejam posteriores a 1 de Janeiro de 1998 (cfr. o artigo 5º nº 6 
do Decreto -Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro).

Já o prazo para reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente 
é de uma dimensão de todo distinta: noventa dias, contados, em regra, 
do termo do prazo para pagamento voluntário, podendo a reclamação 
graciosa ser deduzida, em certos casos, no prazo de um ano – cfr. os 
artigos 70º nº 1 e 102º do CPPT.

3.4. Cuidemos, agora, da disposição do artigo 43º da LGT.
Segundo ela, quando o contribuinte reagir contra o acto de liquidação 

no prazo – em regra, de noventa dias – de que dispõe para reclamar ou 
impugnar, o êxito dessa sua reacção implica que sem mais lhe sejam 
pagos juros indemnizatórios. Esses juros contam -se desde o pagamento 
que fez e agora se vê ter sido indevido. É o que estabelece o nº 1 («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»), conjugado com o artigo 61º do CPPT.

Os juros indemnizatórios não são devidos exclusivamente nos casos 
tratados pelo nº 1 do artigo 43º da LGT.

O nº 3 do mesmo artigo dispõe que eles também são devidos em 
outras circunstâncias.

Mas o tema dos juros indemnizatórios é tratado diferentemente quando 
aquele prazo decorra sem reacção do contribuinte, isto é, quando a 
anulação da liquidação não resulte de reclamação nem de impugnação.

Neste caso, se tal reacção nunca vier a ocorrer, e for a Administração 
a anular o acto tributário, de motu proprio, não estão previstos juros 
indemnizatórios. A não ser que não devolva o que indevidamente ar-
recadou no prazo de trinta dias. É o que consta da alínea b) do nº 3 do 
artigo 43º da LGT.

O mesmo acontece se o contribuinte pedir a revisão oficiosa e ela 
for deferida antes de passado um ano. A Administração não paga juros 
indemnizatórios, a não ser que, por motivo seu, demore o procedimento 
de revisão mais do que um ano. É o conteúdo da alínea c) seguinte.

Ou seja: nos termos do artigo 43º da LGT, só são devidos juros 
tendentes a indemnizar o contribuinte pela cobrança indevida quando 
ele impugne ou reclame, o que, em regra, deve fazer em noventa dias.

Essa a única situação prevista no nº 1 do artigo. A revisão do acto feita 
por iniciativa do contribuinte não se confunde nem equivale à reclamação 
graciosa, não podendo ter -se por incluída no n.º 1 do artigo 43.º, que só 
fala em reclamação graciosa ou impugnação judicial.

E não há disposição da LGT que atribua juros indemnizatórios em 
resultado do pagamento indevido de tributos noutros casos que não de 
reclamação ou impugnação.

O nº 3 do artigo já não trata dos juros directamente destinados a 
indemnizar o contribuinte por estar desembolsado do seu dinheiro em 
resultado de um erro imputável aos serviços. Ocupa -se de outros casos, 
em que os juros se relacionam com uma realidade diversa do erro dos 
serviços, a saber, o incumprimento de prazos procedimentais por parte 
da Administração: ou porque não restituiu oficiosamente o tributo no 
prazo legal (alínea a)); ou porque não processou a nota de crédito no 
prazo de trinta dias (alínea b)); ou porque demorou mais de um ano a 
findar o procedimento de revisão oficiosa requerida pelo contribuinte 
(alínea c), que pode conjugar -se com o artigo 57º nº 1).

Por isso é que, nos casos do nº 3, nunca são devidos juros indemni-
zatórios, desde que sejam cumpridos pela Administração os prazos aí 
directa ou remissivamente previstos. Os juros pressupõem, sempre, o 
incumprimento desses prazos, do qual são indissociáveis.

O que explica, ainda, que o legislador se não tenha limitado à dispo-
sição do nº 1, aonde bem podia ter incluído – mas não o fez – a revisão 
oficiosa. E que tenha especificado, separadamente, no nº 3, outras 
circunstâncias em que também são devidos juros indemnizatórios.

Deste modo, quando a Administração exceder o prazo de um ano para 
proceder à revisão oficiosa que o contribuinte requereu, mas vier a decidi-
-la favoravelmente, só paga juros indemnizatórios após esse ano.

Mas, se o contribuinte se vir obrigado a recorrer ao tribunal para obter 
uma decisão, porque a Administração, dentro ou fora daquele prazo, não 
reviu o acto, este contribuinte não é tratado diferentemente daquele que 
obteve a mesma decisão favorável pela via administrativa depois de 
decorrido um ano. À semelhança do interessado cujo pedido de revisão 
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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.

3.5. Na concepção da LGT, como se vê, os juros indemnizatórios 
relacionados com o desapossamento da quantia pecuniária que o con-
tribuinte desembolsou por força de uma liquidação efectuada com erro 
imputável aos serviços são atribuídos se ele reclamar graciosamente 
ou impugnar judicialmente. O contribuinte tem o ónus de reclamar ou 
impugnar (a ele se refere o nº 2 do artigo 78º da LGT) e, não o fazendo, 
perde a possibilidade de obter indemnização automaticamente traduzida 
na atribuição de juros indemnizatórios, embora não perca de todo a 
possibilidade de recuperar o que pagou.

Por isso o seu artigo 100º só obriga a Administração ao pagamento 
de juros indemnizatórios «em caso de procedência total ou parcial de 
reclamação, impugnação judicial ou recurso», omitindo referência à 
revisão, apesar do que está previsto no anterior artigo 43º.

O que se justifica porque, esgotado o prazo para reclamação e im-
pugnação, há uma estabilização dos actos de liquidação, ainda que não 
seja absoluta, pois sempre ficam de fora a hipótese de nulidade do acto, 
a todo o tempo invocável, e a de revisão, com um prazo alongado, a 
beneficiar, quer a administração, quer o sujeito passivo.

Mas, para efeitos de imediata atribuição de juros indemnizatórios, 
o que importa é aquele primeiro prazo: depois dele corrido na inércia 
do contribuinte nunca mais são atribuídos juros desde o pagamento do 
tributo indevidamente liquidado.

3.6. É, porem, uma evidência que o contribuinte que paga um tributo 
indevido sofre, potencialmente, o mesmo dano, quer a anulação da liqui-
dação venha a acontecer no âmbito de uma reclamação graciosa, quer 
no de uma impugnação judicial, quer no de uma revisão oficiosa.

Mais: o dano será, em geral, tão mais avantajado quanto maior for 
o lapso de tempo que decorra entre o pagamento que se viu obrigado a 
fazer e a respectiva restituição.

Importa, pois, ver se a interpretação que fizemos do artigo 43º da LGT 
resiste ao confronto com o artigo 22º da Constituição.

Segundo esta norma, «o Estado e as demais entidades públicas são 
civilmente responsáveis (…) por acções e omissões praticadas no exercí-
cio das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte violação 
dos direitos, liberdades ou garantias ou prejuízo para outrem».

O artigo 43º da LGT entrará em colisão com a norma constitucional 
quando interpretado num sentido tal que obste à concretização da res-
ponsabilidade do Estado ali estabelecida, ou que a restrinja injustificada 
e/ou desproporcionadamente.

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 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 actuação da 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 indem-
nizatórios estabelecidos no artigo 43º da LGT.

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.

Se a Constituição impõe ao Estado a obrigação de reparar os danos 
causados no exercício das suas funções e por causa desse exercício, 
não constrange a lei ordinária a presumi -los; nem a impede de exigir 
a prova dos danos e sua medida; nem de estabelecer meios de que o 
lesado deva necessariamente lançar meio para obter essa reparação; nem 
sequer parece que impeça o estabelecimento de limites à indemnização, 
conexionados, designadamente, com a maior ou menor diligência do 
lesado; ou que exija que se irreleve a inércia daquele que, por assim 
dizer, se torna co -responsável pela produção dos danos quando, dis-
pondo de meios para lhes pôr termo, se não socorre deles, permitindo 
o seu incremento.

A interpretação adoptada não é, pelo exposto, inviabilizada pela norma 
constitucional referida.

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, no 
segmento em que vem questionada, declarando que os juros indemnizató-
rios são devidos ao recorrido a partir de um ano após o seu requerimento 
de revisão oficiosa do acto de liquidação, e até efectivo reembolso.

Custas a cargo do recorrido, na 1ª instância, na proporção do de-
caimento e, neste STA, na totalidade, fixando -se a procuradoria em 
50 %.

Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-
menta do Vale — Brandão de Pinho (vencido nos termos da declaração 
de voto junta).

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”.
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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.º 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 proprio, 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.º, 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 Lei Geral Tributária, regulando 
os “efeitos da decisão favorável ao sujeito passivo”, e impondo à Ad-
ministração a “imediata e plena reconstituição da legalidade do acto 
ou situação, objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros 
indemnizatórios”, 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.
E se, de algum modo, se pode dizer que os meios procedimentais ou 

processuais “normais” de pôr em causa a legalidade do acto tributário 
são a reclamação e a impugnação judicial, que não o pedido de revisão 
oficiosa por iniciativa do contribuinte, a verdade é que aí a lei já penaliza 
este, em termos dos juros indemnizatórios devidos, pois que apenas o 
são decorrido um ano após o pedido respectivo e não desde a data do 
pagamento da quantia liquidada.

Por outro lado, a dita alínea c) é expressa em exigir a revisão do 
acto tributário, por acto voluntário da Administração, o que não deixa 
de estar de acordo com a sua obrigação de rever, revogar ou anular os 
actos que ilegalmente pratique.

Tal revisão “voluntária”, hoc sensu, é, pois, condição necessária para 
que os juros sejam devidos nos termos da mesma alínea, que não do 
n.º 1 do preceito.

O restrito condicionalismo do pagamento de juros nos termos da 
alínea c) em desfavor do contribuinte, só o consente a lei efectuada 
voluntariamente a revisão; de outro modo e como se disse, cai -se no 
n.º 1, uma vez que foi já em processo de impugnação judicial conse-
quente à revisão, que se verificou a existência de “erro imputável aos 
serviços”.

De outro modo os juros devidos seriam sempre os mesmos, no caso 
de ser pedida a revisão, quer ela se viesse a efectuar ou não.

Aliás, 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 indemnizatórios, 
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.
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Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Artigo 729.º, n.º 3, do Código de Pro-
cesso Civil: decisão da matéria de facto base suficiente 
para a decisão de direito. Processo tributário: princípio do 
inquisitório. Responsabilidade fiscal. «Clube desportivo». 
«Membro da direcção».

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 soli-
dariamente 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  da lei ge-
ral 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 — 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, veio 
estabelecer que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos [que não optem por constituir sociedades 
desportivas] são responsáveis, pessoal, ilimitada e so-
lidariamente, 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».

 V — Em processo tributário, seja qual for a fase processual, 
deve o Tribunal oficiosamente realizar ou ordenar to-
das as diligências necessárias ou úteis à descoberta 
da verdade material relativamente ao objecto do pro-
cesso — de acordo designadamente com o disposto nos 
artigos 99.º da lei geral tributária, e 13.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

 VI — A exígua factualidade, de que «o devedor originário 
(…) encontra -se juridicamente constituído como asso-
ciação», não constitui base de facto suficiente para a 
decisão de direito, de saber da existência, ou não, de um 
«clube desportivo», para efeitos de eventual responsa-
bilização fiscal dos respectivos «membros da direcção».

 VII — Impõe -se a ampliação da decisão da matéria de facto, 
nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Pro-
cesso Civil, quando à sentença recorrida falte uma base 
de facto suficiente para a decisão de direito.

Processo n.º 622/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Artur Jorge Gomes Amorim.
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 28 -2 -2005, que julgou procedente a 
presente oposição à execução fiscal apresentada por Artur Jorge Gomes 
de Amorim, e em que é executada originária “Neves Futebol Clube” 
– cf. fls. 76 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 92 a 95.

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 
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norma  - terá sido violada essa mesma norma, limitando o seu sentido 
e alcance.

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

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

– cf. fls. 106 e 107.
O julgado é de manter.
Na verdade, procede a argumentação jurídica da sentença recorrida, 

de resto na linha do parecer do Ministério Público a fls. 74 -75.
E porque procede é que o legislador sentiu necessidade de editar 

o Dec. Lei n.º 67/97, de 3 de Abril (alterado por ratificação pela Lei 
n.º 107/97, de 16 de Agosto), que estabeleceu o regime jurídico das 
sociedades desportivas, assim as criando, bem como um regime especial 
de gestão e de responsabilidade (incluído a tributária) para os clubes 
desportivos participantes em competições de natureza profissional que 
não optem por constituir sociedades desportivas, como parece ser o 
caso dos autos.

Ora, como esta legislação só entrou em vigor em 1 de Agosto de 1997 
(art.º 47.º do dito DL n.º 67/97) e as dívidas em causa se reportam aos 
anos de 1995 e 1996 (do probatório da sentença recorrida), a reversão 
da execução contra o Recorrido carecia de fundamento legal.

Termos em que sou de parecer que o recurso da Fazenda Pública não 
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 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 instância assentou o seguinte – cf. o pro-
batório da sentença recorrida.

1. Mediante despacho datado de 12/03/2003, o Chefe do Serviço de 
Finanças de Viana do Castelo ordenou a notificação do Oponente nos 
termos do n° 4 do artigo 23° e do artigo 60° da Lei Geral Tributária para 
exercer o direito de audiência prévia relativamente a dívidas fiscais dos 
anos de 1995 e 1996 do «Neves Futebol Clube»;

2. Mediante despacho datado de 10/09/2003, o Chefe do Serviço de 
Finanças de Viana do Castelo ordenou a reversão da execução fiscal 
contra o Oponente pelas dívidas acima referidas;

3. Em 17/09/2003, o Oponente foi citado para a execução fiscal, 
na qualidade de revertido por aplicação do artigo 13° do Código de 
Processo Tributário, dos artigos 23.º e 24.° da Lei Geral Tributária e 
do artigo 160° do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
para efectuar o pagamento de € 163.411,35, requerer o pagamento em 
prestações ou dação em cumprimento, por dívidas tributárias dos anos 
de 1998, 1999 e 2000;

4. O devedor originário «Neves Futebol Clube» encontra -se juridi-
camente constituído como associação.

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.
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§ Único  - As pessoas referidas neste artigo poderão, ainda depois de 
finda a sua gerência, apresentar, em nome da sociedade, qualquer recla-
mação 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 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.
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E o Código de Procedimento e de Processo Tributário, no seu ar-
tigo 160.º, sob a epígrafe “Reversão no caso de pluralidade de respon-
sáveis subsidiários”, estabelece como segue.

1. Quando a execução reverta contra responsáveis subsidiários, o 
órgão da execução fiscal mandá -los -á citar todos, depois de obtida 
informação no processo sobre as quantias por que respondem.

2. A falta de citação de qualquer dos responsáveis não prejudica o 
andamento da execução contra os restantes.

3. Se o pagamento não for efectuado dentro do prazo ou decaírem na 
oposição deduzida, os responsáveis subsidiários suportarão, além das 
custas a que tenham dado causa, as que forem devidas pelos originários 
devedores.

Por sua vez, o 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), em revogação do Decreto -Lei n.º 146/95, de 21 de Junho, 
estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas, preceituando 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 subsidiária do artigo 39.º 
do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril é mais restritivo do que o regime 
previsto no Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária. 
Pelo n.º 1 deste artigo 39.º responsabiliza -se, 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. Mas, «pelo pagamento ao credor tri-
butário ou às instituições de segurança social», o n.º 2 do mesmo artigo 
responsabiliza 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 as dívidas fiscais em causa respeitam aos 
anos de 1998, 1999 e 2000 – consoante se assenta no ponto 3 do proba-
tório onde se escreve que «Em 17/09/2003, o Oponente foi citado para 
a execução fiscal, na qualidade de revertido por aplicação do artigo 13° 
do Código de Processo Tributário, dos artigos 23.º e 24.° da Lei Geral 
Tributária e do artigo 160° do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário para efectuar o pagamento de € 163.411,35, requerer o paga-
mento em prestações ou dação em cumprimento, por dívidas tributárias 
dos anos de 1998, 1999 e 2000». (Ainda que se entenda, como entende 
o Ministério Público neste Tribunal que estão em causa dívidas fiscais 
respeitantes aos de 1995 e 1996, a solução jurídica da causa não seria 
diferente da que se prescreve no presente acórdão).

Assim, do regime jurídico alistado supra no ponto 2.2 aquele com 
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 1988); 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 aquele constante do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de 
Abril (entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997).

Considerando o que se encontra assente em matéria de facto, de que 
“Neves Futebol Clube” «encontra -se juridicamente constituído como 
associação» e de que as dívidas fiscais em causa respeitam a anos an-
teriores ao de 2001, devemos dizer desde já sem qualquer sombra de 
dúvida que, 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), o oponente, ora recorrido, não é responsável pelas dívidas fiscais 
em apontadas, porque tais dívidas, na realidade, não são originárias de 
qualquer empresa ou sociedade de responsabilidade limitada.

E, por isso, não se nos afigura procedente 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 ar-
tigo 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”. E, evi-
dentemente, 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 significante 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.

No entanto, para a resolução da questão que no caso se coloca – de 
saber se o oponente, ora recorrido, pode, ou não, ser responsabilizado 
pelas dívidas tributárias em causa – interessa saber mais do que a fac-
tualidade assente, de serem as dívidas em questão da responsabilidade 
originária de “Neves Futebol Clube”, e encontrar -se o clube, consoante 
está escrito no n.º 6 do probatório, «juridicamente constituído como 
associação».

A sentença recorrida considera na sua fundamentação, decisivamente, 
que “Neves Futebol Clube” «é uma associação, constituída nos termos 
dos artigos 157.º a 184.° do Código Civil»; e que «somente a partir de 
2001, é que através da Lei 30 -G/2000, de 29/12, o n.º 1 do artigo 24.° 
da LGT viu introduzida a referência a “pessoas colectivas”, facto que 
faz com que somente a partir daí possam ser chamados à execução fiscal 
por reversão os administradores das associações (bem assim como das 
fundações)».
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Ora, é certo que a longa tradição legal de responsabilização dos ad-
ministradores, directores 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, seguramente que «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 fiscal-
mente equiparados» passaram a poder ser responsabilizados por dívidas 
fiscais originárias de tais entidades colectivas.

Mas o que é certo também é que o artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 67/97, 
de 3 de Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997, veio estabe-
lecer, 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».

Como assim, julgamos que a sentença recorrida não podia ter repou-
sado, sem a mínima investigação, por sobre o facto, que assenta, de que 
«o devedor originário “Neves Futebol Clube” encontra -se juridicamente 
constituído como associação», para daí concluir tranquilamente pela 
irresponsabilidade do oponente, ora recorrido, pelas dívidas fiscais 
em causa.

Com efeito, o princípio do inquisitório é uma das características 
fundamentais do processo fiscal, de acordo com o artigo 13.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, e dispõe que aos juízes dos 
tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos processos 
da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as diligências que 
considerem úteis à descoberta da verdade material. Este poder legal deve 
ser levado à prática e exercido em qualquer fase do processo. Portanto, 
também, e sobremaneira, na fase de recurso jurisdicional, em que seja 
necessário investigar factos ou recolher prova – cf., a este respeito, por 
exemplo, o acórdão desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 2 -7 -1997, proferido no recurso n.º 2102; e, 
também com algum proveito, cf. o acórdão da Secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul, de 8 -6 -2004, profe-
rido no recurso n.º 1196 -03, e publicado na Antologia de Acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal Central Administrativo, 
ano VII, n.º 3, pp. 322 a 324.

A sentença recorrida assenta, nos termos do n.º 3 seu probatório, que 
o «oponente foi citado para a execução fiscal, na qualidade de revertido 
por aplicação do artigo 13° do Código de Processo Tributário, dos ar-
tigos 23.º e 24.° da Lei Geral Tributária e do artigo 160° do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário»; mas assenta também, como 
se viu, que «o devedor originário «Neves Futebol Clube» encontra -se 
juridicamente constituído como associação».

A circunstância, porém, de o devedor originário “Neves Futebol 
Clube” estar «juridicamente constituído como associação» não é incom-
patível com facto de, sob a forma de associação, poder realmente estar 

instituído um clube desportivo ao qual deva aplicar -se, em especial aos 
seus membros directores, a disciplina do Decreto -Lei n.º 67/97, de 3 de 
Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997.

Este apontado Decreto -Lei, para além de estabelecer o regime jurídico 
das sociedades desportivas, estabelece também «o regime especial de 
gestão, a que ficam sujeitos os clubes desportivos que não optarem 
pela constituição destas sociedades» e tenham preferido «manter o seu 
estatuto actual de pessoa colectiva sem fins lucrativos, ficando, neste 
último caso, sujeitos a um regime especial de gestão» (do preâmbulo e 
do artigo 1.º do mesmo Decreto -Lei). Na parte aqui interessante o artigo 
39.º, n.º 2, ainda do mesmo Decreto -Lei preceitua como segue.

«os membros da direcção (…) 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».

Estamos inteiramente com o Ministério Público, quando recorda, nas 
suas próprias palavras, que «o legislador sentiu necessidade de editar 
o Dec. Lei n.º 67/97, de 3 de Abril (alterado por ratificação pela Lei 
n.º 107/97, de 16 de Agosto), que estabeleceu o regime jurídico das 
sociedades desportivas, assim as criando, bem como um regime especial 
de gestão e de responsabilidade (incluído a tributária) para os clubes 
desportivos participantes em competições de natureza profissional que 
não optem por constituir sociedades desportivas, como parece ser o 
caso dos autos».

Como assim, e deste ponto de vista, julgamos que importa investigar 
e assentar o tipo de associação ou de pessoa colectiva que é a devedora 
e executada originária “Neves Futebol Clube”, adquirindo para os autos 
a documentação referente ao seu pacto ou acto constitutivo e estatutos, 
bem como eventuais alterações aos mesmos; e julgamos sobremaneira 
importante investigar e assentar a qualidade de membro da executada 
“Neves Futebol Clube” que teve o oponente, ora recorrido, pelo tempo 
correspondente às dívidas em questão.

A decisão da matéria de facto constante da sentença recorrida revela -se 
omissa em relação a estes referidos pontos (estatuto da «associação», e 
qualidade de membro do ora recorrido), pelo que o Supremo Tribunal 
Administrativo, por falta de base factual suficiente em que suporte o 
seu juízo de direito, não pode decidir sobre a questão jurídica concreta 
que lhe vem posta no presente recurso –, impondo -se, por tal sinal, que 
a decisão da matéria de facto do Tribunal recorrido deva ser ampliada, 
nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil, em 
ordem a constituir a base suficiente para a decisão de direito.

E, então, de acordo com o n.º 1 do artigo 730.º do Código de Processo 
Civil, deve a causa ser novamente julgada em relação às dívidas dos 
anos de 1998, 1999 e 2000, de molde a que fique assente a factualidade 
necessária a concluir se a executada originária “Neves Futebol Clube” é, 
ou não, um “clube desportivo”; e a concluir se o oponente, ora recorrido, 
é, ou não, “membro da direcção” de tal “clube desportivo” – nos termos 
e para os efeitos do regime de responsabilidade tributária decorrente 
do n.º 2 do artigo 39.º da dita Lei n.º 67/97, de 3 de Abril, que é o de 
serem os “membros da direcção” do “clube desportivo” «responsáveis, 
pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao credor tributário 
(…) das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de 
entregar para pagamento de impostos (…)».
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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. 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, 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, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar 
para pagamento de impostos ou da segurança social».

V. Em processo tributário, seja qual for a fase processual, deve o 
Tribunal oficiosamente realizar ou ordenar todas as diligências ne-
cessárias ou úteis à descoberta da verdade material relativamente ao 
objecto do processo – de acordo designadamente com o disposto nos 
artigos 99.º da Lei Geral Tributária, e 13.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

VI. A exígua factualidade, de que «o devedor originário (…) encontra-
-se juridicamente constituído como associação», não constitui base de 
facto suficiente para a decisão de direito, de saber da existência, ou não, 
de um “clube desportivo”, para efeitos de eventual responsabilização 
tributária dos respectivos “membros da direcção”.

VII. Impõe -se a ampliação da decisão da matéria de facto, nos 
termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil, quando 
à sentença recorrida falte uma base de facto suficiente para a decisão 
de direito.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anulando-
-se a sentença recorrida – para ampliação da decisão de facto e aplicação 
do direito de harmonia com o que acima foi precisado.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Artigo 729.º, n.º 3, do Código de Pro-
cesso Civil: decisão da matéria de facto — base suficiente 
para a decisão de direito. Processo tributário: princípio do 
inquisitório. Responsabilidade fiscal. «Clube desportivo». 
«Membro da direcção».

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 soli-
dariamente 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 da lei ge-
ral 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 — 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, veio 
estabelecer que «os membros da direcção dos clubes 
desportivos [que não optem por constituir sociedades 
desportivas] são responsáveis, pessoal, ilimitada e so-
lidariamente, 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».

 V — Em processo tributário, seja qual for a fase processual, 
deve o Tribunal oficiosamente realizar ou ordenar to-
das as diligências necessárias ou úteis à descoberta da 
verdade material relativamente ao objecto do processo 
— de acordo designadamente com o disposto nos artigos 
99.º da lei geral tributária e 13.º do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário.
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 VI — A exígua factualidade, de que «o devedor originário 
(…) encontra -se juridicamente constituído como asso-
ciação», não constitui base de facto suficiente para a 
decisão de direito, de saber da existência, ou não, de um 
«clube desportivo», para efeitos de eventual responsa-
bilização fiscal dos respectivos «membros da direcção».

 VII — Impõe -se a ampliação da decisão da matéria de facto, 
nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Pro-
cesso Civil, quando à sentença recorrida falte uma base 
de facto suficiente para a decisão de direito.

Processo n.º 629/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Faria Alves 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 14 -3 -2005, que julgou procedente 
a presente oposição à execução fiscal apresentada por António Faria 
Alves Ferreira, e em que é executada originária “Neves Futebol Clube” 
– cf. fls. 100 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 118 a 121.

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 sen-
tença 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. 132 a 135.
1.Recorrente: Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga.
2.Objecto do recurso: interpretação do art.º 13.º 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. 13.º, n.º 1 do Código de Processo 
Tributário.

E que «ao operar a douta sentença recorrida com uma inadequada 
interpretação restritiva do n.º 1 do art.º 32.º 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.º 13.º 

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, pág. 355, que 
ao referir -se a empresas e sociedades de responsabilidade limitada, o 
legislador excluiu claramente, da previsão do artº 13.º, 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., pág. 355).
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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. 13.º 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.º 24.º 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. 24.º da Lei Geral Tributária, introduzida pela Lei n.° 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.)».

Em face do exposto somos de parecer que os administradores de 
associações desportivas não podem ser chamados à execução ao abrigo 
do regime de responsabilidade tributária previsto no art. 13.º 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.

Daí que se entenda que o recurso deve 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 aqui 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 instância assentou o seguinte – cf. o pro-
batório da sentença recorrida.

1. Mediante despacho datado de 12/03/2003, o Chefe do Serviço de 
Finanças de Viana do Castelo ordenou a notificação do Oponente nos 
termos do n° 4 do artigo 23° e do artigo 60° da Lei Geral Tributária para 
exercer o direito de audiência prévia relativamente a dívidas fiscais dos 
anos de 1993 a 1999 do «Neves Futebol Clube», sendo de IVA e juros 
compensatórios as dívidas respeitantes a 1993, 1994, 1995 e 1996 e de 
IRC as dívidas dos anos de 1998 e 1999;

2. Mediante despacho datado de 10/09/2003, o Chefe do Serviço de 
Finanças de Viana do Castelo ordenou a reversão da execução fiscal 
contra o Oponente pelas dívidas acima referidas;

3. Em 16/09/2003, o Oponente foi citado para a execução fiscal, 
na qualidade de revertido por aplicação do artigo 13° do Código de 
Processo Tributário, dos artigos 23.º e 24.° da Lei Geral Tributária e 
do artigo 160° do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
para efectuar o pagamento de € 134.605,43, requerer o pagamento em 
prestações ou dação em cumprimento;

4. O oponente efectuou o pagamento da dívida sobre si revertida 
respeitante ao IVA e respectivos juros compensatórios;

5. Em 15/10/2003, deu entrada a petição inicial que originou a pre-
sente Oposição;

6. O devedor originário «Neves Futebol Clube» encontra -se juridi-
camente constituído como associação.

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 
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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 recla-
mação 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 
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-
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tabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos.

E o Código de Procedimento e de Processo Tributário, no seu ar-
tigo 160.º, sob a epígrafe “Reversão no caso de pluralidade de respon-
sáveis subsidiários”, estabelece como segue.

1. Quando a execução reverta contra responsáveis subsidiários, o 
órgão da execução fiscal mandá -los -á citar todos, depois de obtida 
informação no processo sobre as quantias por que respondem.

2. A falta de citação de qualquer dos responsáveis não prejudica o 
andamento da execução contra os restantes.

3. Se o pagamento não for efectuado dentro do prazo ou decaírem na 
oposição deduzida, os responsáveis subsidiários suportarão, além das 
custas a que tenham dado causa, as que forem devidas pelos originários 
devedores.

Por sua vez, o 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), em revogação do Decreto -Lei n.º 146/95, de 21 de Junho, 
estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas, preceituando 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 subsidiária do artigo 39.º 
do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de Abril é mais restritivo do que o regime 
previsto no Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária. 
Pelo n.º 1 deste artigo 39.º responsabiliza -se, 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. Mas, «pelo pagamento ao credor tri-
butário ou às instituições de segurança social», o n.º 2 do mesmo artigo 
responsabiliza 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 (apenas) as dívidas originárias 
da “Neves Futebol Clube” de IRC dos anos de 1998 e 1999 – uma vez 
que, conforme se assenta no n.º 4 do probatório, «o oponente efectuou o 

pagamento da dívida sobre si revertida respeitante ao IVA e respectivos 
juros compensatórios», assente no n.º 1 do mesmo probatório.

Assim, do regime jurídico alistado supra no ponto 2.2 aquele com 
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); 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 aquele constante do Decreto -Lei n.º 67/97 de 3 de 
Abril (entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997).

Considerando o que se encontra assente em matéria de facto, de que 
“Neves Futebol Clube” «encontra -se juridicamente constituído como 
associação» e de que as dívidas fiscais em causa respeitam aos anos de 
1998 e 1999, devemos dizer desde já sem qualquer sombra de dúvida 
que, 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), 
o oponente, ora recorrido, não é responsável pelas dívidas fiscais em 
questão, porque tais dívidas, na realidade, não são originárias de qualquer 
empresa ou sociedade de responsabilidade limitada.

E, por isso, não se nos afigura procedente 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”. E, evi-
dentemente, 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 significante 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.

No entanto, para a resolução da questão que no caso se coloca – de 
saber se o oponente, ora recorrido, pode, ou não, ser responsabilizado 
pelas dívidas tributárias em causa – interessa saber mais do que a fac-
tualidade assente, de serem as dívidas em questão da responsabilidade 
originária de “Neves Futebol Clube”, e encontrar -se o clube, consoante 
está escrito no n.º 6 do probatório, «juridicamente constituído como 
associação».

A sentença recorrida considera na sua fundamentação, decisivamente, 
que “Neves Futebol Clube” «é uma associação, constituída nos termos 
dos artigos 157.º a 184.° do Código Civil»; e que «somente a partir de 
2001, é que através da Lei 30 -G/2000, de 29/12, o n.º 1 do artigo 24.° 
da LGT viu introduzida a referência a “pessoas colectivas”, facto que 
faz com que somente a partir daí possam ser chamados à execução fiscal 
por reversão os administradores das associações (bem assim como das 
fundações)».

Ora, é certo que a longa tradição legal de responsabilização dos ad-
ministradores, directores 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 
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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 ar-
tigo 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 adminis-
tração ou gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados» 
passaram a poder ser responsabilizados por dívidas fiscais originárias 
de tais entidades colectivas.

Mas o que é certo também é que o artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 67/97, 
de 3 de Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997, veio estabe-
lecer, 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».

Como assim, julgamos que a sentença recorrida não podia ter repou-
sado, sem a mínima investigação, por sobre o facto, que assenta, de que 
«o devedor originário “Neves Futebol Clube” encontra -se juridicamente 
constituído como associação», para daí concluir tranquilamente pela 
irresponsabilidade do oponente, ora recorrido, pelas dívidas fiscais 
em causa.

Com efeito, o princípio do inquisitório é uma das características 
fundamentais do processo fiscal, de acordo com o artigo 13.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, e dispõe que aos juízes dos 
tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos processos 
da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as diligências que 
considerem úteis à descoberta da verdade material. Este poder legal deve 
ser levado à prática e exercido em qualquer fase do processo. Portanto, 
também, e sobremaneira, na fase de recurso jurisdicional, em que seja 
necessário investigar factos ou recolher prova – cf., a este respeito, por 
exemplo, o acórdão desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 2 -7 -1997, proferido no recurso n.º 2102; e, 
também com algum proveito, cf. o acórdão da Secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul, de 8 -6 -2004, profe-
rido no recurso n.º 1196 -03, e publicado na Antologia de Acórdãos do 
Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal Central Administrativo, 
ano VII, n.º 3, pp. 322 a 324.

A sentença recorrida assenta, nos termos do n.º 3 seu probatório, que 
o «oponente foi citado para a execução fiscal, na qualidade de revertido 
por aplicação do artigo 13° do Código de Processo Tributário, dos ar-
tigos 23.º e 24.° da Lei Geral Tributária e do artigo 160° do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário»; mas assenta também, como 
se viu, que «o devedor originário «Neves Futebol Clube» encontra -se 
juridicamente constituído como associação».

A circunstância, porém, de o devedor originário “Neves Futebol 
Clube” estar «juridicamente constituído como associação» não é incom-
patível com facto de, sob essa forma de associação, poder realmente 
estar instituído um clube desportivo a que deva aplicar -se, em especial 
aos seus membros directores, a disciplina do Decreto -Lei n.º 67/97, de 
3 de Abril, entrado em vigor em 1 de Agosto de 1997.

Este apontado Decreto -Lei, para além de estabelecer o regime jurídico 
das sociedades desportivas, estabelece também «o regime especial de 

gestão, a que ficam sujeitos os clubes desportivos que não optarem 
pela constituição destas sociedades» e tenham preferido «manter o seu 
estatuto actual de pessoa colectiva sem fins lucrativos, ficando, neste 
último caso, sujeitos a um regime especial de gestão» (do preâmbulo 
e do artigo 1.º do mesmo Decreto -Lei). Na parte aqui interessante o 
artigo 39.º ainda do mesmo Decreto -Lei preceitua como segue.

«os membros da direcção (…) 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».

Estamos de acordo com o Ministério Público, quando, em seu parecer 
reproduzido supra no ponto 1.4., conclui que «os administradores de 
associações desportivas não podem ser chamados à execução ao abrigo 
do regime de responsabilidade tributária previsto no art. 13.º 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». Todavia, não concordamos menos 
com o Ministério Público, quando, no recurso n.º 622 -06 -30 deste 
Tribunal, em que a entidade originariamente executada é a mesma do 
presente processo, recorda, nas suas próprias palavras, que «o legislador 
sentiu necessidade de editar o Dec. Lei n.º 67/97, de 3 de Abril (alterado 
por ratificação pela Lei n.º 107/97, de 16 de Agosto), que estabeleceu o 
regime jurídico das sociedades desportivas, assim as criando, bem como 
um regime especial de gestão e de responsabilidade (incluído a tributária) 
para os clubes desportivos participantes em competições de natureza 
profissional que não optem por constituir sociedades desportivas, como 
parece ser o caso dos autos».

Deste ponto de vista, julgamos que importa investigar e assentar 
o tipo de associação ou de pessoa colectiva que é a devedora e exe-
cutada originária “Neves Futebol Clube”, adquirindo para os autos a 
documentação referente ao seu pacto ou acto constitutivo e estatutos, 
bem como eventuais alterações aos mesmos; e julgamos sobremaneira 
importante investigar e assentar a qualidade de membro da executada 
“Neves Futebol Clube” que teve o oponente, ora recorrido, pelo tempo 
correspondente às dívidas em questão.

A decisão da matéria de facto constante da sentença recorrida revela -se 
omissa em relação a estes referidos pontos (estatuto da «associação», e 
qualidade de membro do ora recorrido), pelo que o Supremo Tribunal 
Administrativo, por falta de base factual suficiente em que suporte o 
seu juízo de direito, não pode decidir sobre a questão jurídica concreta 
que lhe vem posta no presente recurso –, impondo -se, por tal sinal, que 
a decisão da matéria de facto do Tribunal recorrido deva ser ampliada, 
nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil, em 
ordem a constituir a base suficiente para a decisão de direito.

E, então, de acordo com o n.º 1 do artigo 730.º do Código de Processo 
Civil, deve a causa ser novamente julgada, de molde a que fique assente 
a factualidade necessária a concluir se a executada originária “Neves 
Futebol Clube” é, ou não, um “clube desportivo”; e a concluir se o 
oponente, ora recorrido, é, ou não, “membro da direcção” de tal “clube 
desportivo” – nos termos e para os efeitos do regime de responsabilidade 
tributária decorrente do n.º 2 do artigo 39.º da dita Lei n.º 67/97, de 3 de 
Abril, que é o de serem os “membros da direcção” do “clube desportivo” 
«responsáveis, pessoal, ilimitada e solidariamente, pelo pagamento ao 
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credor tributário (…) das quantias que, no respectivo período de gestão, 
deixaram de entregar para pagamento de impostos (…)».

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. 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, 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, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar 
para pagamento de impostos ou da segurança social».

V. Em processo tributário, seja qual for a fase processual, deve o 
Tribunal oficiosamente realizar ou ordenar todas as diligências ne-
cessárias ou úteis à descoberta da verdade material relativamente ao 
objecto do processo – de acordo designadamente com o disposto nos 
artigos 99.º da Lei Geral Tributária, e 13.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

VI. A exígua factualidade, de que «o devedor originário (…) encontra-
-se juridicamente constituído como associação», não constitui base de 
facto suficiente para a decisão de direito, de saber da existência, ou não, 
de um “clube desportivo”, para efeitos de eventual responsabilização 
tributária dos respectivos “membros da direcção”.

VII. Impõe -se a ampliação da decisão da matéria de facto, nos termos 
do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil, quando à sentença 
recorrida falte uma base de facto suficiente para a decisão de direito.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anulando-
-se a sentença recorrida – para ampliação da decisão de facto e aplicação 
do direito de harmonia com o que acima foi precisado.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Benefício fiscal. Artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 409/82, de 29 de 
Setembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 182/85, 
de 27 de Maio. Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — O benefício fiscal previsto no artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 409/82, de 29 de Setembro, na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 182/85, de 27 de Maio, consiste na de-
dução, no lucro tributável da contribuição industrial 
(ou do IRC), do montante dos dividendos distribuídos, 
resultantes dos actos de aumento do capital social, desde 
que provenientes dos lucros obtidos nos cinco primei-
ros exercícios encerrados após a data da emissão, até 
ao limite anual de 10 % do capital representado pelas 
acções emitidas entre a publicação do predito diploma 
e 31 de Dezembro de 1987.

 II — Não contendo a decisão recorrida matéria de facto 
suficiente para a decisão de direito — actos de aumento 
de capital da sociedade em 1985 e 1986 — deve ser re-
vogada em ordem à respectiva ampliação e subsequente 
aplicação daquele, já definido pelo Tribunal ad quem — 
artigos 729.º e 730.º do Código de Processo Civil.

Processo n.º 638/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo — SGPS, 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 da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal do Porto, que julgou parcialmente procedente a impugnação 
judicial que Modelo – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
S.A., deduzira contra o acto de liquidação adicional de IRC relativo ao 
exercício de 1990, de 8 de Outubro de 1993, que, entre outros, diminuiu 
o montante do benefício fiscal previsto no artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 409/82, de 29 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 182/85, de 27 de Maio, que havia sido declarado pela contribuinte.

Fundamentou -se a decisão em que, nos termos do predito artigo, “o 
benefício era atribuído na medida dos dividendos que fossem colocados 
à disposição dos accionistas, embora (…) se limitasse a 10 % do capital 
representado por aquelas acções”. Como, no ponto, a liquidação impug-
nada foi efectuada com base em interpretação diferente, o tribunal a quo 
entendeu que este acto estava ferido de vício de violação de lei e erro 
nos pressupostos pelo que, consequentemente, o anulou.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
A. O presente recurso tem por objecto a douta decisão proferida 

pelo tribunal a quo, que julgou parcialmente procedente a impugna-
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ção deduzida, por concluir pela procedência do vício de violação de 
lei e erro nos pressupostos, determinando a anulação da liquidação 
de IRC relativa ao exercício de 1990, na parte em que a mesma se 
mostra influenciada pela correcção à matéria colectável efectuada 
pela Administração Tributária de 72.600.000$00 ao valor do benefício 
fiscal previsto nos Decreto -Lei n.º 409/82 e Decreto -Lei n.º 182/85, 
considerado pela impugnante.

B. Subjacente a este segmento decisório, identificado sob a alínea b) 
da fundamentação da douta sentença, está o entendimento de que, 
ocorreu violação do preceituado no art. 2° do Decreto -Lei n.º 409/82, 
de 29/09, alterado pelo Decreto -Lei n.º 192/90, de 27/05, ao ser con-
siderado na liquidação (adicional), resultante das correcções que ti-
veram lugar na sequência de acção inspectiva, como beneficio fiscal 
a importância correspondente aos dividendos distribuídos no valor de 
169.400.000$00 e não no valor de 242.000.000$00, produto da apli-
cação da taxa de 10 % pelo valor do aumento do capital, representado 
pelas acções emitidas até 31/12/1987.

C. Vindo consequentemente o Tribunal a determinar anulação 
da liquidação no que tange à correcção de 72.600.000$00 ao mon-
tante do benefício fiscal previsto, que corresponde afinal ao valor 
corrigido pelos Serviços de Inspecção Tributária (242.000.000$00 
 - 169.400.000$00).

D. Evidencia o probatório que até 31/12/1987, a sociedade pro-
cedeu ao aumento do capital em 2.420.000$00, através da emissão 
de 2.420.000 acções, no valor nominal de 1.000$00 cada e, que em 
1990 o capital social ascendia a 7.240.000.000$00, tendo nesse 
mesmo ano sido distribuídos aos accionistas dividendos no montante 
de 506.800.000$00.

E. Ora, o benefício instituído pelos diplomas citados surge como 
componente de uma política de dinamização do mercado de títulos, 
estimulando e incrementando o mercado de valores mobiliários, es-
pecialmente no tocante aos títulos de rendimento variável, porquanto 
nessa medida, a importância a deduzir no lucro tributável só poderia 
ser a correspondente aos dividendos provenientes do acto de aumento 
do capital social, por acções emitidas até final de 1987, com o “limite 
de 10 % do capital” representado por aquelas.

F. Como a importância de dividendos distribuídos de 506.800.000$00 
corresponde ao capital de acções existente em 1990, no valor de 
7.240.000.000$00, determinou -se a proporção relativamente aos 
dividendos distribuídos de acordo com o capital representado pe-
las acções emitidas em 1987, correspondendo esses dividendos a 
169.400.000$00.

G. Contudo a viabilização da concessão daquele benefício fica 
ainda condicionada ao limite de 10 % do capital representado pelas 
acções correspondentes a esse aumento, ou seja a 242.000.000$00 
(2.420.000.000$00 x 10 %).

H. Pois reportando -se o incentivo apenas às novas emissões públicas 
de acções que ocorreram com o aumento do capital social, situação que 
se pretendeu privilegiar pela importância que neste contexto assume, 
ter -se -ia que calcular o valor correspondente a estas em relação aos 
dividendos distribuídos por todas as acções;

I. Como resulta do preâmbulo do diploma que instituiu o beneficio, ao 
permitir a dedução no lucro tributável da contribuição industrial “dos 

dividendos postos à disposição do accionistas até ao limite de 10 % do 
capital representado por novas emissões públicas de acções”.

J. Isto posto, como a recorrida deduziu a importância de 
242.000.000$00 e, o valor a considerar seria de 169.400.000$00, há 
que manter a correcção de 72.600.000$00, por se achar em conformi-
dade com as considerações e os normativos elencados.

K. A douta sentença recorrida violou os normativos legais prescritos 
no Decreto -Lei n.º 409/82, de 29/09, alterado pelo Decreto -Lei n.º 
192/90, de 27/05.

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

Por sua vez, contra -alegou a recorrida:
40. A douta Sentença interpretou e aplicou devidamente o disposto 

no artigo 2° n° 1 do DL 409/82, de 29/9, com a redacção dada pelo 
DL 182/85, de 27/5.

41. Esta disposição legal não estabelece um duplo limite máximo à 
fruição do benefício: (i) a proporção dos dividendos correspondente ao 
valor do aumento de capital; (ii) 10 % do valor do aumento do capital 
social.

42. O único limite máximo previsto na lei é de 10 % do valor do 
aumento de capital social.

43. As normas sobre benefícios fiscais não podem ser interpretadas 
no sentido da restrição e limitação dos benefícios fiscais nelas contem-
plados (artigo 9° do EBF).

44. Introduzir, nos cálculos efectuados, o valor do capital social 
vigente em 1990, como faz o ERFP, não tem qualquer expressão ou 
adesão legal.

45. O método de imputação propugnado pelo ERFP  - método pro-
porcional  - não tem qualquer expressão legal,

46. nem está garantido que, “in casu”, permita determinar qual a 
parte dos dividendos respeitante às acções emitidas em 1987, do total 
de dividendos distribuídos quanto ao exercício de 1990.

47. Quando a lei se reporta aos “respectivos dividendos colocados 
à disposição dos accionistas” pretende tão só explicitar que se reporta 
aos dividendos distribuídos e colocados à disposição pela sociedade 
emitente das acções.

Sem prescindir,
48. Se, por mera hipótese, estivesse correcto o entendimento do ERFP, 

sempre importaria considerar, quanto ao total de dividendos distribuídos, 
Esc. 506.800.000$00, outras emissões de acções e aumentos de capital, 
verificadas em 1985 e 1986.

49. Porque abrangidas pelo disposto no artigo 2° do DL 409/82, de 
29/9, na redacção dada pelo DL 182/85, de 27/5.

50. Pelo que importaria também apurar, do total dos dividendos dis-
tribuídos, qual a parte proporcionalmente correspondente aos aumentos 
de capital social realizados em 1985 e 1986, no valor somado de Esc. 
900.000.000$00.

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento 
de V. Exas., negando provimento ao recurso e, consequentemente, 
mantendo a douta Sentença recorrida, ou, subsidiariamente, atendendo 
também aos aumentos de capital efectuados em 1985 e 1986, V. Exas. 
farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público deu parecer no sentido do 
não provimento do recurso por não encontrar “qualquer base legal” para 
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o entendimento da recorrente, pois “a norma em causa apenas estabelece 
um único limite quantitativo ao alegado benefício fiscal”, limite que “é 
de 10 % do capital social representado pelas acções emitidas até 31 de 
Dezembro de 1987”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A. Em 08/10/1993 foi liquidada adicionalmente à impugnante a 

quantia de 50.941.761$00 relativamente a IRC de 1990, fls. 20 e 21 
dos autos.

B. A liquidação adicional em crise nos autos foi feita com base em 
correcções efectuadas pelos Serviços e Inspecção tributária à declaração 
mod.22, fls.24 do P.A. de Reclamação Graciosa apenso aos autos e com 
a fundamentação de fls. 25 e 26 do mesmo P.A. e cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.

D. A fundamentação da liquidação adicional aqui impugnada não se 
refere a qualquer tipo de juros compensatórios, fls. 25 e 26 do P.A.

E. Em 07/12/93 a impugnante apresentou reclamação graciosa, fls. 22 
a 29 dos autos.

F. Por Despacho de 14/05/01 a reclamação graciosa apresentada pela 
impugnante foi parcialmente deferida, tendo sido notificada a impug-
nante em 08/06/01, fls. 31 a 43 dos autos.

G. O deferimento parcial da reclamação foi decidido com base nos 
fundamentos constantes da proposta de decisão constante de fls. 37 e 
38 dos autos e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

H. Em 31/12/1992 a impugnante alterou a sua firma e sede, para 
“Modelo  -Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA” e Lugar do 
Espido, Via Norte, Maia, fls. 54 a 69 dos autos.

l. Em 1987, a impugnante aumentou o seu capital social em 
2.420.000.000$00 através da emissão de 2240.000 acções no valor 
nominal de 1.000$00 cada, apresentando em 1990 um capital social de 
7.240.9000$00, fls. 48 49 e 174 dos autos cujo teor se dá por integral-
mente reproduzido.

J. Em 1990 foram distribuídos dividendos no montante de 
506.800.000$00, fls. 48 e 49 dos autos.

L. Em 30/05/1990 foi apresentada pela impugnante a Declaração 
Modo. 22 relativa ao ano de 1989, fls. 138 e cujo teor se dá por inte-
gralmente reproduzido.

M. Em 26/06/1990 foi apresentada pela impugnante a Declaração de 
Substituição Mod. 22, referente ao ano 1989, fls. 150 dos autos e cujo 
teor se dá por integralmente reproduzido.

N. Em 28/05/1991 foi apresentada pela impugnante a Declaração 
Mod. 22 relativa ao ano 1990, fls. 162 dos autos e cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.

O. As falhas de caixa correspondem ao apuramento diário dos movi-
mentos das caixas dos diversos supermercados explorados pela “Modelo 
Supermercados, SA.

P. O apuramento das falhas de caixa em efectuado pela diferença 
entre os movimentos registados nos rolos das máquinas e os meios de 
pagamento que se encontram na própria caixa.

Q. A diferença referida em P., é registada num documento interno, 
levado à contabilidade onde é registado numa conta de proveitos ou 
custos consoante se trate de falhas ou sobras, sendo depois sujeitas a 
tributação por parte da impugnante.

R. Em 11/01/1995, foi prestada garantia no valor de 82.481.049$00 
sendo que o último pagamento de encargos com a manutenção da mesma 
foi realizado em 02/10/2002, fls. 192 e 193 dos autos.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da interpretação da norma constante no 

número 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 409/82, de 29 de Setembro, 
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 182/85, de 27 de 
Maio:

“As sociedades que emitam acções após a publicação deste diploma 
e até 31 de Dezembro de 1987 podem deduzir no lucro tributável da 
contribuição industrial, depois de consideradas as demais deduções legais 
aplicáveis, a importância correspondente aos respectivos dividendos 
colocados à disposição dos accionistas provenientes dos lucros obtidos 
nos 5 primeiros exercícios encerrados após a data da emissão, até ao 
limite de 10 % do capital representado por aquelas acções”.

1.
Com este benefício fiscal, o legislador pretendeu promover, em prazo 

limitado – primeiro até 31 de Dezembro de 1984, depois até final de 
1987  -, a reactivação do “mercado de valores mobiliários, especial-
mente no tocante a títulos de rendimento variável, através da criação 
de condições que permitam a mobilização directa do aforro para fins 
de investimento”. Assim, “visando a dinamização quer do mercado 
primário quer do mercado secundário de títulos”, o legislador previu 
alguns benefícios fiscais capazes de “fomentar, por um lado, a oferta 
pública de valores e a procura dos mesmos pelos detentores de liquidez 
e, por outro, as operações das bolsas, condição indispensável para a 
criação de um verdadeiro mercado financeiro”. – cfr. preâmbulo dos 
dois diplomas citados.

Ou seja: por força desta norma, as sociedades que emitissem acções 
entre a data da publicação do diploma e 31 de Dezembro de 1987, 
além de poderem efectuar as deduções tipificadas na lei, para «criar 
um verdadeiro mercado financeiro», podiam ainda deduzir no lucro 
tributável da contribuição industrial a importância correspondente aos 
respectivos dividendos, colocados à disposição dos accionistas, prove-
nientes dos lucros obtidos nos 5 primeiros exercícios encerrados após a 
data da referida emissão, até ao limite de 10 % do capital representado 
por aquelas acções.

Ou, nas palavras do legislador, com este benefício “permite -se (…) a 
dedução, no lucro tributável da contribuição industrial, dos dividendos 
postos à disposição dos accionistas até ao limite de 10 % do capital 
representado por novas emissões públicas de acções, o que, além de 
aumentar o lucro que fica disponível para distribuição, incentiva a 
atribuição de um dividendo mínimo” – cfr. ponto 2 do preâmbulo do 
Decreto -Lei n.º 409/82, de 29 de Setembro.

2.
Apesar de demonstrar inequivocamente a sua vontade de atribuir o 

benefício, o legislador não foi menos claro ao estipular os seus limites.
Assim, o n.º 1 do artigo 2.º da predita lei determina que o benefício 

seja atribuído apenas às “sociedades que emitam acções” após a pu-
blicação do diploma e até 31 de Dezembro de 1987 e o seu montante 
“corresponde aos respectivos dividendos colocados à disposição dos 
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accionistas” (desde que provenientes dos lucros obtidos nos 5 primei-
ros exercícios encerrados após a data da emissão). Por outro lado, a 
importância da dedução tem o “limite de 10 % do capital representado 
por aquelas [novas] acções”.

Ou seja: o legislador pretendeu que o benefício estivesse umbilical-
mente ligado ao aumento de capital que as sociedades optassem por 
realizar, estabelecendo que o benefício só pudesse ser atribuído “às socie-
dades que emitam acções”, que os dividendos fossem provenientes dos 
lucros obtidos “após a data da emissão” e que o montante do benefício, 
“correspondente aos «respectivos» dividendos colocados à disposição 
dos accionistas”, tivesse como limite 10 % do capital representado pelas 
mesmas acções emitidas.

Deste modo, o legislador quis que o montante da dedução fosse a 
importância correspondente aos dividendos provenientes dos lucros 
potenciados pelo aumento de capital da sociedade, que não de lucros 
com outra origem.

Com efeito, na expressão “respectivos dividendos”, aquela primeira 
palavra não pode ser interpretada como uma referência às “sociedades”, 
sob pena de dela se não retirar qualquer efeito útil.

Se o legislador desejasse referir -se a todos os dividendos distribuídos 
pela sociedade, não precisaria de aludir aos “respectivos dividendos” 
já que, por natureza, os dividendos provêm dos lucros das sociedades, 
bastando -lhe, pois, ter redigido a norma nos mesmos e precisos termos, 
omitindo apenas a palavra “respectivos”.

O que não fez.
Pelo que, naquela expressão, a palavra “respectivos” deve ser inter-

pretada no sentido de identificar a origem dos dividendos que justificam 
a concessão do benefício fiscal.

Ora, com a presente redacção, que não foi alterada, no ponto, pelo 
Decreto -Lei de 1985, o legislador fez depender a dedução, da distri-
buição dos dividendos obtidos em virtude do aumento de capital da 
sociedade.

Assim, o valor da dedução é o correspondente ao montante dos divi-
dendos distribuidos, resultantes dos actos de aumento do capital social, 
desde que “provenientes dos lucros obtidos nos 5 primeiros exercícios 
encerrados após a data da emissão”, até ao limite anual de 10 % do 
capital representado pelas novas acções.

3.
Na petição inicial – artigos 41.º a 46.º  -, a impugnante alega a exis-

tência de outros dois aumentos de capital (em 31 de Outubro de 1985 e 
23 de Julho de 1986) – cfr. também a conclusão 48 das contra -alegações 
 -, matéria factual que não consta do probatório.

Impõe -se, pois, a baixa dos autos ao tribunal a quo para a ampliação 
da matéria de facto (verificação da existência dos actos de aumento de 
capital e da sua adequação ao pressuposto temporal da atribuição do 
benefício fiscal) e a anulação da decisão recorrida que deve ser substi-
tuída por outra que aplique o direito fixado em 2. – artigos 729.º e 730.º 
do Código de Processo Civil.

Aliás, nos precisos termos do artigo 511.º, n.º 1, do mesmo diploma, 
transpostos para o julgamento da matéria de facto em contencioso 
tributário à míngua, aí, da elaboração da base instrutória, a matéria 
de facto relevante para a decisão da causa deve ser fixada “segundo 

as várias soluções plausíveis da questão de direito” ante enunciada e 
ora em causa.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, dar pro-
vimento ao recurso, anulando -se a decisão recorrida e ordenando -se a 
baixa dos autos ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto 
e aplicação do direito nos termos enunciados.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-

cio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.
Processo n.º 828/05 -30.
Recorrente: José Alberto Silva de Miranda Boavista.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – José Alberto da Silva de Miranda Boavida, melhor identificado 
nos autos, notificado do despacho do Relator de fls. 139 a 141, que jul-
gou findo o recurso interposto, por oposição de acórdãos, para o Pleno 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, por não ser esta a 
formação competente para a sua apreciação e decisão, nos termos do 
disposto nos artºs 24º, al. a) e 30º, al. b) do ETAF, mas o Plenário do 
STA (artº 22º, als. a) e a´´) do referido diploma legal), veio requerer que, 
“sobre aquela matéria, recaia acórdão ao abrigo do disposto no artº 700º 
nº 3 do CPC e artº 2º do CPPT”.

A Fazenda Pública e o Exmº Procurador -Geral Adjunto, notificados 
para o efeito, nada disseram sobre o ora requerido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O requerente veio interpor recurso para este Supremo Tribunal 

Administrativo “do aliás douto acórdão neles proferido, confirmador 
da sentença recorrida e do que o completa, prolatado em indeferimento 
das nulidades arguidas…”, o qual foi admitido por despacho de fls. 89.

Entretanto, a fls. 92 e segs., o recorrente juntou a sua motivação do 
recurso, sendo certo que, no início das mesmas, escreveu o seguinte: 
“Vem o presente recurso interpor do aliás douto Acórdão proferido no 
Tribunal Central Administrativo Sul, nos autos em epígrafe, ao abrigo do 
disposto no nº 2 do artº 280º do CPPT e baseia -se na oposição daquela 
peça processual com os doutíssimos acórdãos abaixo indicados…”.

Em consequência e por despacho de fls. 102, foi o recorrente no-
tificado nos termos e para o efeito do disposto no artº 284º, nº 1 do 
CPPT.

Dando cumprimento ao referido despacho, a fls. 105 a 107, aquele 
juntou dois arestos tidos por fundamento, arestos estes prolatados pela 
Secção do Contencioso Administrativo deste STA, após o que foi orde-
nada a subida dos autos a este Tribunal (vide fls. 109).
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Neste Supremo Tribunal, tendo vista do processo, o Exmº Procurador-
-Geral Adjunto suscitou a questão da (in)tempestividade do recurso, 
pelas razões que constam do seu parecer de fls. 114 e que aqui se dão 
por reproduzidas para todos os efeitos legais.

Notificado desta questão prévia, o recorrente respondeu que o pre-
sente recurso tinha por objecto o aresto de fls. 80 e 81, concluindo pela 
tempestividade do recurso (vide fls. 125).

Posteriormente, notificado, para o efeito, por despacho do Relator 
(vide fls. 128), veio o recorrente esclarecer que pretendia ver apreciado 
o recurso de oposição de acórdãos.

Entretanto e por decisão do Relator, a fls. 139 a 141, foi julgado 
findo o recurso interposto, por oposição de acórdãos, para o Pleno 
desta Secção do STA, por não ser esta formação a competente para a 
sua apreciação e decisão, nos termos do disposto nos artºs 24º, al. a) e 
30º, al. b) do ETAF, mas o Plenário do STA (artº 22º, als. a) e a´´) do 
referido diploma legal).

Em consequência, a recorrente veio requerer que “sobre aquela ma-
téria, recaia acórdão ao abrigo do disposto no artº 700º, nº 3 do CPC e 
artº 2º do CPPT”.

Mas não lhe assiste razão.
3 – Estabelece o predito artº 700º, nº 3 que “salvo o disposto no 

artigo 688º, quando a parte se considere prejudicada por qualquer des-
pacho do relator que não seja de mero expediente, pode requerer que 
sobre a matéria do despacho recaia um acórdão; o relator deve submeter 
o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária”.

Resulta, assim, deste preceito legal que a parte só pode reclamar para 
a conferência quando se considere prejudicada por qualquer despacho 
do relator.

“Esse prejuízo ou agravo não se presume pelo simples facto de a parte 
reclamar para a conferência. Ela tem de o alegar e demonstrar. Esse ónus 
de alegação resulta do facto de a reclamação para a conferência, não 
sendo um recurso, é, contudo, um meio de defesa semelhante. Assim, 
há um ónus de requerer a intervenção da conferência e há um ónus de 
alegação do prejuízo.

Só não há um ónus de formular conclusões.
Como escreveu o Prof. ABERTO DOS REIS, in CPC Anotado, Vol. 

V, pág. 422, há reclamação para a conferência “quando a parte se con-
siderar agravada por um despacho; isto quer dizer, naturalmente, que o 
reclamante há -de alegar e mostrar que, por um lado, o despacho é ilegal 
e que, por outro lado, lhe causa prejuízo”.

Ora, in casu, o reclamante nem alegou nem demonstrou que o des-
pacho do relator é ilegal e que lhe causou prejuízo.

Sobre a pretensa ilegalidade do despacho do relator o reclamante nem 
sequer indicou qual o preceito violado pelo relator. Sobre o seu prejuízo 
com esse despacho o reclamante nada disse. Limitou -se a requerer que 
fosse proferido acórdão sobre a matéria decidida no despacho. Mas isso 
não é fazer a alegação que a lei exige. O requerente nem sequer remeteu 
para anterior peça sua na qual tivesse sustentado uma tese contrária à 
seguida no despacho do relator.

Assim, não estão verificados os pressupostos da reclamação para 
a conferência” (Acórdão desta Secção do STA de 4/5/05, in rec. 
nº 602/03).

4 – Nestes termos, acorda -se em não tomar conhecimento da presente 
reclamação.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 99.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Providência cautelar antecipatória. Artigo 120.º do CPTA. 
Requisitos.

Sumário:

 I — Para que seja decretada uma providência cautelar 
antecipatória são necessários dois requisitos cumu-
lativos: que seja provável que a pretensão formulada 
no processo principal venha a ser julgada procedente 
(fumus boni juris ou aparência do bom direito) e que 
haja fundado receio da constituição de uma situação de 
facto consumada ou da produção de prejuízos de difícil 
reparação para os interesses que o requerente pretende 
ver reconhecidos no processo principal (periculum in 
mora).

 II — Verificados estes dois requisitos é ainda necessário 
que, ponderados os interesses públicos e privados em 
presença, os danos que resultam da sua concessão não 
se mostrem superiores àqueles que podem resultar da 
sua recusa.

 III — Sendo facilmente possível determinar as quantidades 
de tabaco a introduzir no consumo é fácil apurar os 
prejuízos suportados pela requerente, em função do 
indeferimento administrativo do pedido de introdução 
no consumo de quantidades de tabaco comercializados 
pelo recorrente.

 IV — Nesta hipótese não há periculum in mora, pelo que a 
providência deve ser recusada.

Processo n.º 856/06 -30.
Recorrente: Compañia de Distribucíon Integral Logista, 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. COMPAÑIA DE DISTRIBUCÍON INTEGRAL LOGISTA, SA 
(Sucursal em Portugal), com escritório na Rua da República da Coreia, 
34, Ranholas, Sintra, requereu, junto do TAF de Sintra, providência 
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cautelar antecipatória contra o Ministério das Finanças, por o Director 
da Alfândega do Jardim do Tabaco lhe ter indeferido o pedido de auto-
rização para introdução no consumo em quantidades superiores a 30 %, 
relativamente à média mensal verificada no ano económico anterior, de 
vários produtos (tabaco), que discrimina, por incumprimento do nºs. 9 
e 10 do art. 86º do DL 566/99.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou improcedente o pedido.
Inconformada, a requerente interpôs recurso para este Supremo Tri-

bunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

A. O presente recurso tem por objecto sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal Sintra com data de 12.05.2006, objecto de pedido de 
aclaração e resposta em 3/7/2006, que indeferiu a providência cautelar 
antecipatória visando a obtenção de uma autorização provisória para 
introdução no consumo de três marcas de tabaco comercializadas pela 
Recorrente em quantidades superiores ao previsto no art. 86°, n. 6 do 
CIEC.

B. O Tribunal a quo considerou, e bem, que se encontrava preenchido 
o requisito relativo ao “fumus boni iuris”, considerando ainda como 
provável uma decisão favorável à Recorrente no processo principal.

C. A discordância da Recorrente tem como objecto a fundamentação 
de direito constante da sentença recorrida, nomeadamente dois pontos 
concretos em relação aos quais o Tribunal cometeu, salvo o devido 
respeito, um erro de interpretação e aplicação do direito: (i) Não de-
monstração do “periculum in mora” [violando o disposto no art. 120, 
n. 1, al. c) do CPTA]; (ii) Não prevalência do interesse subjacente à 
providência, face à ponderação dos interesses público e privados em 
presença [violando o disposto no art. 120°, n. 2 do CPTA].

D. No que concerne ao primeiro ponto  - violação do disposto no 
artigo 120°, n. 1, al. c) do CPTA  - o Tribunal não atendeu à matéria 
de facto dada como provada, nem dela extraiu as consequências que 
devia, em especial à constante dos pontos 3 e 7 dos factos dados como 
provados, da qual resulta que houve um aumento comprovado das 
vendas da requerente e que esta se viu forçada a bloquear vendas (cf., 
em especial, os docs. de fls. 292 a 300 dos autos).

E. A não concessão da autorização provisória solicitada acarretará 
prejuízos para a Recorrente durante o período em que decorrer o processo 
principal, nomeadamente os decorrentes da impossibilidade de vender 
quantidades de produtos de tabaco superiores às que está autorizada a 
introduzir no mercado, de acordo com o limite previsto no art. 86°, n. 6 
do CIEC [cf. Pontos 3 e 7 dos factos dados como provados].

F. Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de vender produtos em 
quantidades superiores ao limite legal repercutir -se -ão, necessariamente, 
nos próximos anos de actividade da Recorrente, uma vez que o limite 
previsto no art. 86°, n. 6 do CIEC tem como parâmetro de referência 
“a quantidade média mensal de tabacos manufacturados introduzidos 
no consumo no ano económico anterior”.

G. Caso o pedido formulado no processo principal venha a ser conside-
rado procedente, não será possível reintegrar ou reconstituir a posteriori 
todas as vendas de produtos de tabaco que poderiam ter sido realizadas 
durante o período em que a referida autorização deveria ter vigorado 
na ordem jurídica, para além de a Recorrente ficar com o terrível onus 
probandi de provar “aquilo que não foi mas poderia ter sido” e de não 
poder almejar mais do que uma simples indemnização com carácter 

equitativo (art. 562°, n. 3 do Código Civil), que nunca corresponderá ao 
valor real dos danos emergentes e lucros cessantes que sofrerá durante 
o período em que se encontrar pendente a acção principal.

H. O Tribunal a quo ao não considerar que os factos alegados e prova-
dos consubstanciam um caso típico de “fundado receio de constituição 
de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de 
difícil reparação” cometeu um erro de julgamento na interpretação e 
aplicação do disposto no artigo 120°, n. 1, al. c) do CPTA, tendo violado 
a norma contida neste preceito legal.

I. No que concerne ao segundo ponto, o Tribunal fez uma errada 
interpretação e aplicação das normas constantes do n. 2 do art. 120° e 
do n. 1 do 112.° do CPTA em duas dimensões distintas, porquanto (i) 
Não justificou, em concreto, quais os danos para o interesse público 
que resultariam da autorização requerida; (ii) Considerou que a con-
cessão da autorização provocaria danos ao interesse público que não 
são conjecturáveis.

J. O Tribunal a quo não concretizou ou identificou quais os danos 
para o interesse público que resultariam da concessão da autorização 
provisória requerida, limitando -se a proferir considerações ambíguas 
sobre o alegado perigo de “comercialização de tabaco a preços artifi-
cialmente mais baixos”, que a Recorrente não compreende nem pode 
aceitar, uma vez que todas as introduções no consumo têm que liquidar 
o imposto que se encontre em vigor e não é conhecida ou sequer foi 
anunciada pelo Recorrido qualquer alteração do imposto.

K. O Tribunal a quo, quando alude aos pretensos danos para o interesse 
público (que se supõe tratar -se de receita cessante), lavra num erro: a 
não concessão da autorização implica menos introduções no consumo, 
logo, menos imposto pago e menos arrecadação de receita; ora, se a 
autorização for concedida e ao invés do que é referido na sentença, 
haverá, pelo contrário, mais receita para o Estado com o aumento cor-
respondente receita fiscal.

L. Em suma, ao decidir nos moldes em que o fez, a sentença sub 
judice violou também o disposto nos artigos 112°, n. 1 e 120°, n. 2 do 
CPT A.

Contra -alegou a autoridade recorrida, defendendo que deve ser ne-
gado provimento ao recurso. Formulou as seguintes conclusões nas 
respectivas contra -alegações:

1. Com o processo principal de que é subordinada esta providência 
antecipatória, pretende -se a condenação da entidade demandada à prática 
de um acto ilegalmente recusado: o indeferimento do pedido de auto-
rização duradoura para que a Requerente pudesse, durante o corrente 
ano, introduzir mensalmente no consumo quantidades de produtos de 
tabaco manufacturado das marcas identificadas nos autos, em quanti-
dades superiores a 30 % face à média mensal introduzida no consumo 
no ano económico anterior.

2. A apreciação dos pressupostos para a adopção da providência in-
tentada passa necessariamente pela análise da pretensão da Requerente, 
dirigida ao director da Alfândega do Jardim do Tabaco em 07/10/2005.

3. À data a partir da qual os efeitos da autorização duradoura se 
iriam produzir (7/12/2005) não existia justificação para um aumento 
das introduções no consumo superior à percentagem estipulada no n. 6 
do arte 86° do CIEC.

4. Isto porque a ali requerente não apresentou à autoridade aduaneira 
quaisquer elementos reveladores do aumento comprovado de comer-
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cialização dos produtos em questão que justificasse futuras introduções 
no consumo superiores às legalmente permitidas  -cf. n. 9 do art. 86° 
do CIEC.

5. Pendia sobre a Requerente a obrigação de provar, aquando da apre-
sentação do pedido à autoridade aduaneira, a necessidade de aumentar 
as introduções mensais no consumo daquelas marcas, o que não fez, 
nem em sede de audição prévia.

6. Os documentos 8 a 15 juntos à presente acção, respeitantes a 
pedidos de fornecimento daquelas marcas de tabaco nunca foram apre-
sentados à alfândega competente.

7. Na sentença que recaiu sobre o pedido, indeferindo -o, o Tribunal a 
quo estendeu estar verificado o requisito da probabilidade de a pretensão 
formulada no processo principal vir a ser julgada procedente (fumus bo-
nus iuris), mas considerou não existir fundado receio da constituição de 
uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil 
reparação (periculum in mora), bem como entendeu, face à alegação da 
FP (cf. art. 120° nºs. 2 e 6 do CPTA), que o deferimento da autorização 
provisória requerida acarreta danos para o interesse público superiores 
àqueles que poderão resultar para a requerente em consequência do 
indeferimento da sua pretensão.

8. A Fazenda Pública conforma -se com a decisão proferida pelo 
Tribunal a quo, por lhe ser favorável dado ter sido recusada a pretensão 
deduzida.

9. Todavia, uma vez reaberta a discussão, não pode a FP deixar de se 
pronunciar sobre a fundamentação aduzida na sentença em crise.

10. Os produtos sujeitos a impostos especiais sobre o consumo 
encontram -se na situação de suspensão de imposto enquanto não são 
introduzidos no consumo mediante o cumprimento do procedimento 
próprio (cf. art. 8º do CIEC), em momento definido pelo próprio ope-
rador económico.

11. O DL n. 155/05, de 8/09, estabelece uma relação directa entre 
a quantidade a introduzir no consumo com as reais necessidades de 
comercialização, tendo contudo acautelado a resposta ao aumento da 
procura através do estabelecimento de uma percentagem de 30 % a 
acrescer, por marca, à média de introduções no consumo realizadas por 
cada operador no ano económico anterior.

12. Só se justificando a ultrapassagem dessa percentagem se o ope-
rador económico provar, com a antecedência mínima de 60 dias, o 
crescimento da comercialização de dada marca de tabaco e, desde que 
daí resulte a necessidade de aumentar, no futuro, as respectivas intro-
duções no consumo.

13. Ora, da instrução do processo administrativo que determinou o 
indeferimento da pretensão da requerente pelo director da Alfândega 
do Jardim do Tabaco, o qual se encontra junto aos autos, bem como 
da análise dos factos aquando da pronúncia da FP, resulta que a média 
mensal das introduções no consumo das marcas objecto do pedido 
ocorridas até Setembro de 2005 foi sempre inferior à verificada em 
2004 acrescida de 30 %, assim como, a média das respectivas vendas foi 
sempre inferior à média mensal das introduções no consumo efectuadas 
em 2004, acrescidas de 30 %.

14. Mais, durante o ano de 2005 as introduções no consumo realizadas 
pela Requerente, não têm um comportamento regular já que, para a 
marca Winston Classic Red (TABH 100269CO), realizou apenas duas 
introduções no consumo, nos meses de Junho e Setembro, para a marca 

Camel Filters (TABH 100250CO), realizou apenas três introduções no 
consumo, nos meses de Abril, Maio e Junho e para a marca Camel Blue 
(TABH 1003l5CO), realizou apenas duas introduções no consumo, nos 
meses de Junho e Setembro.

15. De lembrar que, o mês de Junho do ano de 2005 foi o que antece-
deu à anunciada subida da taxa de IVA de 19 % para 21  %, com efeitos 
a partir de 1/07/2005 (cf. Lei n. 39/05, de 24/06).

16. Atendendo ao regime de introdução no consumo destes produtos 
e à sua natureza, o escoamento do produto está sempre assegurado, 
conforme bem concluiu o Tribunal a quo.

17. Por outro lado, os limites actuais a que a requerente está sujeita 
resultam unicamente das irregulares e parcas introduções no consumo 
por si realizadas no ano de 2005, pois é a partir delas que foi fixada a 
margem respectiva, acrescida de 30 %.

18. Os prejuízos que a Requerente alega não são qualificáveis de 
difícil reparação pois, as quantidades que deixarem de ser vendidas por 
motivo de quebra de stock dos produtos objecto do pedido, desde que 
em consequência directa, imediata e necessariamente decorrentes do 
indeferimento da autorização duradoura, são susceptíveis de avaliação 
pecuniária precisa e quantificável, e como tal indemnizáveis, facto 
que a Requerente admite dado o pedido de indemnização deduzido no 
processo principal.

19. Logo, sendo indemnizáveis, não se configuram como prejuízos 
irreparáveis ou de difícil reparação, dignos de tutela preventiva, faltando 
assim o requisito do periculum in mora, a que se refere o art. 147° n. 6 
do CPPT e 120° n. 1 al. c) 1ª parte do …

20. Todavia, caso se entenda que a circunstância do fundado receio da 
constituição de uma situação de facto consumado é também aplicável 
às relações jurídico -tributárias, uma vez que a mesma não consta da 
previsão do art. 147° n. 6 do CPPT, terá necessariamente de admitir -se 
que o inverso é válido também para o interesse público subjacente às 
alterações provocadas pelo DL n. 155/05, de 8/09.

21. Isto é, a adopção da providência requerida implicará uma situ-
ação de facto consumado na esfera jurídica do operador económico, 
que será indevida, senão ilegal, caso o processo principal venha a ser 
julgado improcedente.

22. Consequentemente, a restauração da situação em conformidade 
com as normas legais aplicadas pela autoridade aduaneira aquando 
da decisão de indeferimento, ficará inviabilizada.

23. De facto, se por via do deferimento da providência a requerente 
for autorizada provisoriamente a introduzir no consumo os produtos de 
tabaco identificados em quantidades superiores a 30 % da média mensal 
obtida no ano de 2005, ocorrerá uma situação de saturação do mercado, 
com acumulação de stock excedentário, por força das introduções no 
consumo não controláveis ela autoridade aduaneira competente, bem 
como permitirá ao operador económico construir uma média mensal de 
introduções no consumo de modo indevido e irreversível (caso o processo 
principal seja julgado improcedente), cujos efeitos se repercutirão nos 
anos seguintes por força da aplicação do n. 6 do artº 860 do CIEC.

24. Estamos assim perante dois riscos que o legislador pretendeu travar 
com a publicação do citado diploma: as práticas lesivas das receitas do 
Estado e as distorções ao nível da concorrência (cf. preâmbulo do DL 
n. 155/05, de 8/09).
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25. Pelos fundamentos expostos conclui -se, mais uma vez, pela ine-
xistência do requisito do periculum in mora e, faltando este, sendo 
cumulativo com os demais, a adopção da providência antecipatória 
requerida fica impedida.

26. Mas, para a adopção da providência requerida, deverá ainda ser 
tido em conta o critério da ponderação dos interesses, público e privado, 
prevalecendo o primeiro, caso os danos que possam resultar da concessão 
da providência se apresentem superiores aos que possam advir do seu 
indeferimento  - n. 2 do art. 120° do CPTA.

27. As alterações ao art. 86° do CIEC tiveram em vista por fim às 
práticas lesivas das receitas do Estado e às distorções ao nível da concor-
rência, resultantes de introduções no consumo que, embora antecipatórias 
de receita fiscal, não se mostravam justificadas por reais necessidades 
de venda/consumo, de modo que aquela antecipação traduzia -se sim 
em quebra de receita.

28. O comportamento do operador económico, aqui requerente, du-
rante o ano de 2005 é bem demonstrativo dessas práticas  - cf. anteriores 
nºs 32 a 34.

29. Caso seja adoptada a providência requerida, com base num juízo 
rápido sobre os interesses em jogo, a requerente ficará autorizada pro-
visoriamente (i.e., até 31/12/2006, caso a acção administrativa especial 
intentada não seja decidida até lá, a introduzir no consumo as marcas 
identificadas nos autos, sem qualquer limite quantitativo e de forma 
indiscriminada, o que lhe permitirá acumular stock não justificado 
pelas reais necessidades de venda/consumo.

30. Esse excedente, transitando no tempo, é lesivo das receitas do 
Estado justamente por força da antecipação da receita fiscal.

31. Mais, o interesse público subjacente ao limite legal imposto e cuja 
ultrapassagem foi negada pela autoridade aduaneira competente sairá 
ainda lesado, caso o processo principal seja julgado improcedente, pois 
com a adopção da providência a requerente terá indevida e irreversivel-
mente construído uma média mensal de introduções no consumo cujos 
efeitos se estenderão aos anos económicos seguintes.

32. Por outro lado, não pode deixar de ser tido em conta o facto de 
a Requerente não ter ficado impedida de prosseguir a sua actividade 
comercial, i.e., de proceder a introduções no consumo daquelas marcas 
de tabaco manufacturado, mas tão só de exceder a margem de 30 % 
calculada nos termos do n. 6 do art. 86° do CIEC.

33. Quanto ao requisito do fumus bonus iuris (art. 120° n. 1 al. c) 
2ª parte), que na sentença recorrida se entendeu estar verificado, com 
o devido respeito, a FP discorda daquele julgamento, na medida em 
que, o juízo sumário que deve recair sobre o processo principal leva 
exactamente ao resultado contrário.

34. Isto porque, se no processo principal se pretende a condenação 
da entidade demandada à prática de acto ilegalmente recusado, a pro-
babilidade do seu mérito implica um juízo, ainda que sumário, sobre 
a legalidade do acto recusado, o mesmo é dizer, sobre a legalidade do 
despacho de indeferimento proferido pela autoridade aduaneira.

35. Assim, aquela apreciação sumária passa exclusivamente pela 
aferição da compatibilidade da decisão de indeferimento proferida pela 
autoridade aduaneira, com as normas legais que regulam a matéria, e 
não pelo julgamento do seu mérito ou oportunidade, pelo que se invoca 
para os devidos e legais efeitos o disposto no art. 3º n. 1 do CPTA.

36. Não negando a relevância a conceder aos documentos 8 a 15 da 
p.i., cujo conhecimento a FP só obteve neste processo, sempre se dirá 
que, o art. 86º do CIEC não limita o pedido de autorização duradoura 
a uma única oportunidade.

37. Isto é, não existe na lei disposição que impeça a Requerente de, 
em qualquer momento, dirigir novo pedido de autorização duradoura 
ao director da Alfândega do Jardim do Tabaco, instruído com a prova 
a que alude o n. 9 do preceito em causa (por ex. os documentos 8 a 
15 da p.i.).

38. Efectivamente trata -se de competência própria da autoridade 
aduaneira conforme resulta do n. 7 do art. 86º do CIEC, pelo que 
cabe ao órgão ali identificado verificar o preenchimento das condições 
legalmente previstas para a concessão da autorização referida no n. 9 
daquele preceito.

39. De modo que a valoração a atribuir em sede de providência cau-
telar antecipatória aos documentos 8 a 15, juntos pela requerente não 
pode produzir efeitos à data do despacho de indeferimento do pedido 
de autorização duradoura sob pena de com a atribuição de efeitos jurí-
dicos retroactivos à superveniência daqueles documentos se provocar a 
invalidade da decisão administrativa, tomada com base nos factos que 
lhe foram dados a conhecer pela interessada e por isso legal.

40. Por tudo o que ficou anteriormente exposto, conclui -se pela 
legalidade do despacho de indeferimento do pedido de autorização 
duradoura proferido pelo director da Alfandega do Jardim do Tabaco 
no âmbito do processo n. IC86 -16.05.

41. Sendo legal o referido despacho, não é provável que a pretensão 
formulada na acção administrativa especial n. 287/06 seja julgada pro-
cedente, ie, não se encontra verificado o pressuposto do fumus bonus 
iuris exigido pela al. c) do n. 1 do art. 120° do CPTA.

O EPGA junto deste STA, num extenso e esclarecido parecer, defende 
que o recurso não merece provimento.

Com dispensa de vistos, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Em 04.10.2005 foi apresentado pela firma “Compañia de Distribui-

cion Integral Logista, SA, (Sucursal em Portugal), um requerimento apre-
sentado ao director da alfândega competente, em que solicita autorização 
para a introdução no consumo de produtos de tabaco manufacturado de 
forma duradoura, em quantidades superiores às constantes de disposto 
no n. 6, do Dec. -Lei n. 155/2005, de 08.09, com os fundamentos dele 
constantes e que dão por integralmente reproduzidas, designadamente, 
tendo em atenção o aumento da comercialização dos referidos produtos 
durante o ano de 2005 conforme documentos juntos pela requerente.

2. Em 10.10.2005, foi enviado ao requerente mencionado em 1 por 
fax, o ofício n. 1242 IT, em que a DGAIEC solicitava cópias das fac-
turas de vendas a clientes no período de 01.01.2005 a 31/9/2005, e das 
notas de encomenda de encomenda de clientes até ao final do ano para 
efeitos de comprovação do aumento de comercialização dos produtos 
aí mencionados.

3. Em 17.10.2005 foi enviado a resposta da entidade requerente, que 
comporta documentos n°s.1, 2 e 3, que apresentam quadros alusivos 
aos cigarros introduzidos no mercado e vendas a grossistas relativo ao 
ano de 2004, e vendas a grossistas efectuadas em 2005.

4. Em 23.11.05 foi enviado ao requerente o projecto de decisão re-
lativamente à solicitação referida em 1, devidamente notificado ao 
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interessado, para efeitos do exercício de audição prévia, cujo conteúdo 
se dá aqui por reproduzido e do qual consta, designadamente, a intenção 
da entidade requerida de indeferir o pedido com fundamento na inobser-
vância do aumento comprovado das vendas de acordo com os valores 
comparativos das médias de produtos pretendidos introduzir no mercado 
nos últimos 2 anos, e por não ter sido apresentado documentos justifica-
tivos do pedido, face à nota circular n. 1179/2005, de 27/10/2005.

5. Na falta de resposta da entidade notificada, e considerado a inexis-
tência de novos elementos que alterem o projecto de decisão referido 
em 4, foi enviado ao requerente a decisão de indeferimento do pedido 
de autorização, por despacho proferido em 12.12.05 pelo Director da 
Alfândega competente, por incumprimento dos nºs. 9 e 10, do art. 86° 
do Dec. -Lei n. 5666/99, o qual foi devidamente notificado ao interes-
sado.

6. Em 13.12.2005 deu entrada na entidade requerida o oficio dimanado 
do requerente em resposta no âmbito do direito de audiência, o qual foi 
considerado intempestivo e que mereceu a informação constante de 
fls 379 a 381, no qual foi aposto o seguinte despacho pelo respectivo 
Director da Alfândega “Concordo. Remeta -se ao sector jurídico. Em 
19.12.2005 (assinatura)”.

7. Das “Folha de Pedido” formulados em 07.03.06 e respeitantes a 
pedidos de fornecimento efectuados pelos clientes da firma requerente, 
que aqui se dão por reproduzidos, consta a encomenda dos produtos de 
tabaco aí identificados e na quantidade devidamente especificada.

3. Estamos perante uma providência cautelar antecipatória, já que 
o requerente peticiona a antecipação da solução pretendida, no caso a 
introdução no consumo, mensalmente, de tabaco (determinadas marcas) 
em quantidades superiores em 30 % da média mensal do ano anterior.

O Mm. Juiz a quo apreciou a pretensão do recorrente nos termos 
da alínea c) do n. 1 do art. 120º do CPTA, socorrendo -se ainda, para a 
decisão, do n. 2 do mesmo artigo.

E decidiu desde logo que ocorre o “fumus boni juris”, ou seja, que 
é provável que a pretensão formulada pela requerente, no processo 
principal, venha a ser julgada procedente. Ou seja, julgou verificada a 
“aparência do bom direito”.

Mas rejeitou a providência, por isso que entendeu não existir o “pe-
riculum in mora”, ou seja, decidiu que não há fundado receio da consti-
tuição de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos 
de difícil reparação para os interesses que o requerente pretende ver 
reconhecidos no processo principal.

Tanto bastaria para rejeitar a providência, por se tratar de requisitos 
cumulativos.

Mas o Mm. Juiz acrescentou uma nota mais. Balizando a sua pers-
pectiva na leitura que faz do n. 2 daquele normativo ao caso concreto, 
considerou que o interesse público sobreleva ao interesse privado da 
requerente.

É do assim decidido que vem interposto o presente recurso, nos termos 
e com a formulação que acima deixamos expostos.

Convém anotar que a AF discorda da decisão do Mm. Juiz quanto à 
ocorrência do “fumus boni juris”.

Mas as razões para a sua discordância não procedem.
Na verdade, a recorrida centra a sua argumentação na consideração 

de que a pretensão deve ser aferida em função da (i)legalidade do acto 
administrativo.

Ou seja, “a apreciação sumária que deve ser feita sobre o mérito do 
processo principal, para efeito do preenchimento do requisito “fumus 
boni juris”, passa exclusivamente pela aferição da compatibilidade da 
decisão de indeferimento proferida pela autoridade aduaneira, com as 
normas legais que regulam a matéria, e não pelo julgamento do seu 
mérito ou oportunidade”.

É esta a sua perspectiva.
E daí que conclua no art. 34º das contra -alegações que “a proba-

bilidade do seu mérito implica um juízo, ainda que sumário, sobre a 
legalidade do acto recusado, o mesmo é dizer, sobre a legalidade do 
despacho de indeferimento proferido pela autoridade aduaneira”.

Mas não tem razão.
Na verdade, e como bem decidiu o Mm. Juiz a quo, a questão do 

“fumus boni juris” há -de ter a ver com um juízo sobre a procedência 
do pedido no processo principal e não com o juízo que se deve fazer 
sobre o acto administrativo impugnado.

Daí que não se subscreva a posição da autoridade recorrida sobre o 
“fumus boni juris”.

Mas isso não significa sem mais que ocorra a “aparência do bom 
direito”.

Significa apenas que a sua eventual não ocorrência não há -de resultar 
da argumentação aduzida pelo recorrido.

Sendo, como dissemos, os requisitos cumulativos, voltaremos depois 
a esta questão (eventual existência deste requisito  - “fumus boni juris”) 
se tal se justificar.

Analisemos agora o pertinente dispositivo legal (art. 120º do CPTA) 
para concluir se estão ou não preenchidos os restantes requisitos

Requisitos que se enumeram: fundado receio da constituição de uma 
situação de facto consumado ou de prejuízos de difícil reparação para 
os interesses que o requerente pretende ver reconhecidos no processo 
principal  - art.120º, 1, c) do CPTA; adopção da providência, pondera-
dos os interesses em jogo e a sua preponderância, tendo em conta, que, 
mesmo que estejam presentes os dois outros requisitos deve ser recusada 
a providência cautelar, quando o prejuízo resultante para o requerido 
(que será sempre, pelo menos um prejuízo para o interesse público) se 
mostre superior ao prejuízo que se pretende evitar com a providência (1) 
 - n. 2 do mesmo artigo.

Ali, estamos perante o “periculum in mora”. Aqui perante o princípio 
da proporcionalidade na decisão da concessão.

Deve anotar -se, desde logo, e no tocante ao periculum in mora, e 
se não falharem os demais pressupostos de que depende a concessão 
da providência, deve esta ser concedida desde que os factos concretos 
alegados pelo requerente inspirem o fundado receio de que, se a provi-
dência for recusada, se tornará depois impossível, no caso de o processo 
principal vir a ser julgado procedente, proceder à reintegração, no plano 
dos factos, da situação conforme à legalidade. Deve igualmente a pro-
vidência ser concedida, deste ponto de vista, quando seja de prever que 
a reintegração no plano dos factos, da situação conforme à legalidade 
se tornará impossível pela mora do processo, e os factos concretos 
alegados pelo recorrente inspirem o fundado receio da produção de 
prejuízos de difícil reparação no caso de a providência ser recusada. 
Seja porque a reintegração, no plano dos factos se perspectiva difícil, 
seja porque pode haver prejuízos que, em qualquer caso, se produzirão 
ao longo do tempo e que a reintegração da legalidade não é capaz de 



1712 1713

reparar ou, pelo menos, de reparar integralmente. Isto para evitar o risco 
de retardamento da tutela que deverá ser assegurada pela sentença a 
proferir no processo principal (2).

Ou seja, pretende -se garantir a utilidade da sentença, pressupondo a 
existência de um perigo de inutilidade, total ou parcial, resultante do 
decurso do tempo. Daí que o juiz deva fazer um juízo de prognose, 
colocando -se na situação futura de uma hipotética sentença de provi-
mento, para concluir se há, ou não, razões para recear que a sentença no 
processo principal venha a ser inútil, por entretanto se ter consumado 
uma situação de facto incompatível com ela, ou por se terem produzido 
prejuízos de difícil reparação para os interesses que o requerente visa 
assegurar no processo principal (3).

À luz destes conceitos estamos agora em condições analisar a questão 
concreta que é submetida à apreciação deste Supremo Tribunal.

Mas tendo em conta, como atrás dissemos, que a concessão da pro-
vidência depende da verificação de todos os requisitos exigidos pela lei 
 - já atrás enunciados  - e que são cumulativos.

Começando por aqueles que o Mm. Juiz julgou inverificados.
Apreciemos desde já o periculum in mora.
Será que ele existe no caso concreto?
A questão foi recentemente apreciada por este Supremo Tribunal, em 

questão absolutamente idêntica à actual, sendo o mesmo o recorrente, e 
sendo sensivelmente coincidentes as alegações de recurso (4).

Aí, depois de se considerar que em caso de sucesso na acção principal, 
será não apenas possível como até fácil determinar quais as quantidades 
de cada produto que, durante o lapso de tempo entretanto decorrido, a 
recorrente viu impedida de comercializar, exarou -se o seguinte:

“A realidade não se nos apresenta como a retrata a recorrente no im-
pressivo quadro que desenha: nem se mostra que haja impossibilidade 
de integrar ou reconstituir a posteriori todas as vendas de produtos de 
tabaco que poderiam ter sido realizadas durante o período relevante, nem 
a recorrente arrisca ver -se a braços com o “terrível ónus probandi de 
provar aquilo que não foi mas poderia ter sido”, e de não poder almejar 
mais do que uma simples indemnização com carácter equitativo (...) 
que nunca corresponderá ao valor real dos danos emergentes e lucros 
cessantes que sofrerá durante o período em que se encontrar pendente 
a acção principal

“Ao invés, não só será possível o apuramento dos prejuízos suportados 
por a recorrente não poder dispor, já, da autorização que a final almeja, 
como pode antever -se que a tarefa será isenta de dificuldade séria”.

E daí a síntese conclusiva:
“Em súmula, não se vislumbra “fundado receio (...) da produção de 

prejuízos de difícil reparação para os interesses que o recorrente visa 
assegurar no processo principal”, sendo certo que não vem invocado o 
“fundado receio de uma situação de facto consumado”, na expressão 
da alínea b) do n. 1 do art. 120º do CPTA”.

É este um entendimento que sufragamos inteiramente.
Ou seja, e concretizando: não há periculum in mora.
Não pode pois ser decretada a providência requerida, por inexistência 

de fundado receio de constituição de uma situação de facto consumado 
ou da produção de prejuízos de difícil reparação para os interesses que 
o requerente visa assegurar no processo principal.

Assim sendo, não se torna necessário pois necessário apreciar quer 
o princípio do fumus boni juris quer a proporcionalidade na decisão 
da concessão.

Por isso que, como dissemos, os requisitos são cumulativos.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 10 UC’s (dez 

unidades de conta) e a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

(1) Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 7.ª edição, fls. 337.
(2) Mário Aroso de Almeida, “O novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 

4.ª Edição, pág. 309
(3) Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 7.ª edição, fls. 331
(4) Acórdão deste STA de 18/10/2006, rec. n.º 8857/06

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.
Processo n.º 894/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Adm. Cond. Garagens Quinta do Cruzeiro Auto Sueco.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – A Magistrada do MP junto do Tribunal Tributário de 1.ª Instância 
de Aveiro entendendo que a sentença proferida a fls. 63 dos autos de 
reclamação de créditos 42/2001 sofre de nulidade, nos termos do dis-
posto nos artigos 666.º e 668.º, n.º 1, al. d) do CPC, aplicável ex vi do 
artigo 2.º, al. e) do CPPT, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1 - Com a decisão de fls. 44 e segs. ficou esgotado o poder jurisdi-
cional do juiz.

2 - A sentença de 4 de Dezembro de 2003, proferida já depois de esgo-
tado o poder jurisdicional e já depois de interposto recurso obrigatório 
para o Tribunal Constitucional, nos termos do disposto no artigo 70.º, 
n.º 1, al. a) e 72.º, n.ºs 1, al. a) e 3 da Lei do Tribunal Constitucional, 
é nula;

3 - Nulidade que se argui e se requer seja decretada com todas as con-
sequências legais designadamente o seu banimento da ordem jurídica;

4 - Normas jurídicas violadas: artigos 666.º, 668.º, n.º 1, al. d), 691.º 
e 744.º, n.º 1 do CPC, aplicável face ao disposto no artigo 2.º, al. e) do 
CPPT, artigos 70.º, 72.º, n.º 1, al. a) e n.º 3, 69.º, 75.º, 75.º -A, e 78.º da 
Lei do Tribunal Constitucional, Lei 28/82, de 15/11, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.ºs 143/85, de 26/11, 85/92, de 7/9, 88/95, 
de1/9, e 13 -A/98, de 26/2.

Não houve contra -alegações.
O Mmo. Juiz “a quo” mantém a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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II – Com interesse para a decisão, mostra -se assente a seguinte fac-
tualidade:

1 - Nos autos de reclamação de créditos 42/01 do TT de 1.ª Instância 
de Aveiro, o Mmo. Juiz “a quo” proferiu em 20/6/03 sentença graduando 
os créditos reclamados e admitidos (v. fls. 44 a 48).

2 - Notificado dessa sentença, dela veio o MP interpor recurso para o 
Tribunal Constitucional (v. fls. 55).

3 - Por despacho de 18/9/03 do Mmo. Juiz “a quo” o recurso foi 
admitido (v. fls. 56).

4 - Em 4/12/03, o Mmo. Juiz “a quo” decide reparar o agravo, alte-
rando a decisão anterior e proferindo nova graduação dos créditos (v. 
fls. 63 e verso).

5 - É desta decisão que vem interposto o presente recurso.
III – Vem arguida a nulidade da sentença proferida pelo Mmo. Juiz 

“a quo”, alterando sentença anterior, após ter sido já admitido recurso 
para o Tribunal Constitucional da primeira.

Nos termos do n.º 1 do art.º 669.º do CPC, proferida a sentença, fica 
imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria 
da causa.

É lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, 
esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá -la nos termos dos 
artigos seguintes (n.º 2 do mesmo normativo).

Ora, na decisão recorrida, o Mmo. Juiz “a quo” não se limitou a rec-
tificar erros materiais, nem a suprir nulidades, nem a esclarecer dúvidas 
ou reformar a sentença anterior.

Pelo contrário, fez novo julgamento da matéria controvertida e já 
submetida à sua apreciação em anterior decisão, por sinal objecto de 
recurso interposto também pelo ora recorrente.

O Mmo. Juiz “a quo” fê -lo ao abrigo do art.º 744.º do CPC, mas a 
nosso ver sem qualquer sustentação legal.

Com efeito, da primeira sentença proferida havia sido interposto re-
curso para o Tribunal Constitucional, recurso esse admitido nos termos 
dos artigos 70.º, 72.º e 78.º da Lei do Tribunal Constitucional.

De acordo com o artigo 69.º da Lei do Tribunal Constitucional, à 
tramitação dos recursos para o TC são, subsidiariamente, aplicáveis as 
normas do CPC, em especial as respeitantes ao recurso de apelação, o 
qual é tratado nos artigos 691.º a 720.º do CPC.

A apelação cabe das sentenças finais e dos despachos saneadores que 
decidam do mérito da causa (art.º 691.º CPC), cabendo o agravo das 
decisões de que não pode apelar -se (art.º 733.º CPC).

Só quando o recurso é de agravo o juiz da causa pode, ele próprio, 
alterar a decisão, reparando -a, nos termos do artigo 744.º do CPC.

Quando o recurso é de apelação, para além de ser lícito ao juiz rec-
tificar erros materiais, suprir nulidades e esclarecer dúvidas existentes 
na sentença, admite -se apenas a reforma desta, a requerimento do recor-
rente, 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, impli-
quem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por 
lapso manifesto, não haja tomado em consideração (art.ºs 666.º e 669.º 
do CPC).

A reforma da decisão pelo tribunal recorrido prevista no n.º 2 do 
art.º 669.º do CPC distingue -se, pois, claramente da figura da reparação 
consagrada no artigo 744.º CPC para o agravo.

A possibilidade de reparação no recurso de apelação não está assim 
contemplada no nosso ordenamento jurídico nos mesmos termos que 
está a reparação do agravo.

A sentença recorrida, já proferida depois de esgotado o poder ju-
risdicional do juiz quanto à matéria da causa, é nesta conformidade 
juridicamente inexistente, não tendo, por isso, qualquer valor.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, declarando -se juridicamente inexis-
tente a decisão recorrida, e, em consequência, seja proferido despacho 
atinente ao recurso interposto para o Tribunal Constitucional já admitido 
nos autos.

Sem custas.
Lisboa 2 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Se o acórdão reclamando interpretou de dada maneira 
um determinado dispositivo legal, não há falta de es-
pecificação dos fundamentos de direito.

 II — Se o acórdão reclamando explicita certa posição doutri-
nária, que depois não acompanha, explicitando porquê, 
não há oposição entre os fundamentos e a decisão.

 III — Se o acórdão acolheu uma dada interpretação da lei, 
sem lhe encontrar qualquer inconstitucionalidade, não 
há omissão de pronúncia quanto a alegadas inconsti-
tucionalidades.

Processo n.º 1003/05 -30.
Requerente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Requerido: Liberty Europeia Seguros, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. LIBERTY EUROPEIA SEGUROS, SA, com sede na Avenida 
Fontes Pereira de Melo, n. 6  - 11º, LISBOA, notificada do acórdão pro-
ferido neste STA em 12/7/2006, veio arguir a nulidade do dito acórdão.

Concretamente, defende que não houve especificação dos fundamen-
tos de direito e há oposição entre os fundamentos e a decisão, por um 
lado; e, por outro lado, ocorrem omissões de pronúncia.
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O requerido foi ouvido, sustentando que a arguição de nulidades 
deve ser indeferida.

O EPGA, no seu parecer, acompanha o requerido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2.1. Quanto à não especificação dos fundamentos de direito ou opo-

sição entre os fundamentos e a decisão.
Não tem a requerente qualquer razão.
O que se anota no aresto sob censura é a posição do Prof. Casalta 

Nabais, segundo o qual “no caso do art. 69º do CIRC se está perante a 
concessão de uma margem de livre decisão à administração fiscal através 
da outorga de verdadeiras faculdades discricionárias, com as respectivas 
consequências a nível de impugnação contenciosa”.

Mas é uma posição que não obtém acolhimento no acórdão recorrido, 
que entende antes “que estamos perante conceitos indeterminados, cujo 
preenchimento, cabe à Administração”, o que significa que de entre as 
várias soluções válidas só se admite uma solução justa no caso concreto. 
Ora, o SEAF entendeu que os requisitos não estavam preenchidos, pelo 
que indeferiu o pedido da ora recorrida.

E, depois da análise da questão, o acórdão reclamado (porque o acto 
de indeferimento do SEAF se fundamentou na inexistência dos requi-
sitos exigidos pela lei para a concessão da autorização para deduzir os 
prejuízos fiscais acumulados pelas sociedades fundidas), e este seu juízo 
não pode ser fiscalizado pelos tribunais (a menos que ocorresse erro 
grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal o que não ocorreu), 
decidiu pela improcedência da acção administrativa especial.

Não se vê pois onde esteja a não especificação dos fundamentos de 
direito.

Na verdade, tratava -se da interpretação do art.69º do CIRC e sua 
concatenação com o caso concreto.

Nem se vê onde esteja a oposição entre os fundamentos e a deci-
são.

Pelo que improcede esta alegação.
2.2. Quanto à omissão de pronúncia:
Defende a requerente que a interpretação que o aresto sob censura 

faz do DL n.º 229/2002 é desconforme com o art. 103º, 3, da CRP, 
desconformidade que alegou expressamente e que o aresto em causa 
não apreciou. Daí a omissão de pronúncia.

Pois bem.
O acórdão aqui em causa seguiu um determinado entendimento, que 

não julgou inconstitucional.
Se existe inconstitucionalidade, então estamos perante um erro de 

julgamento, que pode ser sindicado pelo Tribunal Constitucional.
O que não há é omissão de pronúncia.
O mesmo se dirá da invocada interpretação do art. 11º do EBF e 

do art. 69º, n. 7 do CIRC, alegadamente violadora dos princípios da 
imparcialidade e boa -fé da administração tributária, em desconformi-
dade com o art. 266º, 2, in fine da CRP. Que na óptica do acórdão sob 
censura não existiu.

Defende ainda a requerente que este Supremo Tribunal também não 
resolveu a questão da data juridicamente relevante do despacho do 
SEAF, que indefere o pedido de dedução de prejuízos. E isto é assim, 
segundo alega a requerente, por isso que procedeu a uma interpretação 
dos artºs 67º, nºs. 2 e 7 do CIRC e do art. 11º do EBF violadora do 
art. 268º, 3, da CRP.

Estamos perante uma situação idêntica às anteriores: uma alegada 
interpretação desconforme à Constituição. Ora, como se disse, esta pode 
ser sindicada pelo Tribunal Constitucional.

O que não se pode dizer é que há omissão de pronúncia.
Quanto ao erro grosseiro, alegadamente cometido pelo Ministério das 

Finanças, o Tribunal deu resposta expressa a esta questão, ao dizer -se no 
aresto em causa que o mesmo “não se antolha, nem vem alegado”.

Assim sendo, também por aqui a pretensão da requerente não é de 
atender.

3. Face ao exposto, acorda -se em indeferir a arguida nulidade do 
acórdão.

Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça em 8 UC.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Pi-

menta do Vale — Baeta de Queirós.

Acórdão de 2 de Novembro de 2006.
Processo n.º 1136/05 -30.
Recorrente: Gilberto Augusto Cruz Reis.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Gilberto Augusto Cruz Reis e Fernando António José Cruz Reis, 
com os sinais dos autos, vieram deduzir oposição ao processo de exe-
cução fiscal n.º 3549200301057731 e aps., instaurado contra PMB Auto 
– Importação, Exportação e Comércio de Peças, Lda., com sede em 
Algueirão, Mem Martins, e contra si mandado reverter.

Por despacho do Mmo. Juiz do TAF de Sintra foi tal oposição rejeitada 
liminarmente por ineptidão da petição inicial apresentada.

Não se conformando com tal decisão dela vêm os oponentes interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I – Todos os factos alegados pelos oponentes na petição inicial de 
oposição considerados na sua mais profunda dimensão apresentam 
todas as características inerentes a uma e única causa de pedir, sendo 
esta perfeita, possibilitando, assim, a individualização do processo e a 
limitação dos efeitos do caso julgado.

II – Ao entender de forma diversa, o despacho recorrido indeferiu 
liminarmente a petição inicial de oposição por quantificar e qualificar 
de forma errada duas Causas de Pedir, quando na realidade toda a opo-
sição apenas contém uma única Causa de Pedir constituída pelos factos 
relatados pelos Autores que fundamentam a sua ilegitimidade plural.

III – Ao absolver da instância os Serviços de Finanças 2 de Sintra, 
com fundamento na ilegal coligação de oponentes o despacho recorrido 
aplicou incorrectamente o direito, violando o disposto nos arts. 30.º, 
494.º, al. e) e 234.º -A, todos do Código de Processo Civil, aplicáveis 
ex vi art.º 2.º, al. e) do CPPT.
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IV – Com esta actuação, os Oponentes viram negada a aplicação da 
justiça, verificando -se a violação do princípio ínsito no art.º 20.º da 
Constituição Portuguesa.

V – Termos em que, nos melhores de direito e com o suprimento de 
Vossas Excelências, deve a decisão recorrida ser revogada e substituída 
por outra que ordene o prosseguimento da instância.

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 – É do seguinte teor o despacho impugnado:
“Nos presentes autos de oposição vieram Gilberto Augusto Cruz Reis 

e Fernando António José Cruz Reis, com os demais sinais dos autos que 
se dão aqui por reproduzidos, deduzir oposição ao processo de execução 
fiscal n.º 3549200301057731 e aps., com os seguintes fundamentos:

Tendo sido citados para o processo supra mencionado, por reversão 
da execução dirigida contra o devedor principal a Firma “PMB - Auto 
Impor/Expor, Comércio de Peças, Lda.”, com fundamento na sua res-
ponsabilidade subsidiária, vêm alegar a sua ilegitimidade por não serem 
responsáveis pelo pagamento da dívida, o primeiro por não exercer de 
facto e de direito as funções de gestão naquela pessoa colectiva e o 2.º 
por, exercendo essas funções de direito e de facto, não ter sido por culpa 
sua que se verificou a insuficiência do património da empresa para 
satisfação dos créditos fiscais.  - cfr. p. i. de fls. 2 a 13 dos autos. Assim, 
verifica -se nestes autos uma coligação de autores contra o Órgão de 
Execução Fiscal competente, pelo que importa analisar se se verificavam 
os requisitos formais e substantivos para aquela legitimidade plural 
dos autores para a acção. Nesta matéria o Ac. do STA, de 30.11.2004, 
proferido no Proc.º n.º 01093/04, considerou que “… a coligação de 
oponentes é legalmente admissível quando invoquem a mesma e única 
causa de pedir e não ocorram os obstáculos a que alude o art.º 31.º 
do CPC”. Não estando aqui em causa a compatibilidade processual 
daquela coligação, mas sim a compatibilidade substantiva das dife-
rentes causas de pedir que fundamentam a acção, importa considerar 
que se verifica uma ilegal coligação de autores e não simplesmente a 
falta de conexão objectiva entre os pedidos formulados na oposição 
(de inexigibilidade da dívida exequenda em relação aos revertidos), 
por se constatar serem diferentes e contraditórias as causas de pedir 
formuladas a título principal e que sustentam o respectivo interesse em 
impugnar a execução fiscal por parte de cada oponente. Ora, tal vício 
determina a ineptidão da petição inicial por se cumularem causas de 
pedir substancialmente incompatíveis (nas palavras do douto aresto, 
a contrario sensu):”… não exercício da gerência de facto” em relação 
ao 1.º, exercício de gerência e “… ausência de culpa pela diminuição 
do património da primitiva executada”, no 2.º. - cfr. art.º 12.º do CPTA.

Nos termos expostos e sem necessidade de outras considerações en-
tendemos verificada a ineptidão da petição inicial de oposição deduzida 
pelos oponentes, o que determina a nulidade insanável do processo judi-
cial tributário, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 98.º 
do CPPT, conjugado com o n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do art.º 193.º do 
CPC, “ex vi” do art.º 2.º, alínea e) do CPPT, pelo que vai rejeitada a 
presente oposição, sendo a FP absolvida da instância.

Custas pelos oponentes.
Registe. Notifique.”.

III – A questão que importa decidir é a de se saber se no caso concreto 
se verifica uma ilegal coligação de autores, por serem contraditórias as 
causas de pedir, o que determinaria a ineptidão da petição inicial no 
entender da decisão recorrida, ou se pelo contrário, como defendem os 
recorrentes, existe uma única causa de pedir constituída pelos factos 
relatados pelos autores que fundamentam a sua ilegitimidade no processo 
de execução fiscal.

A causa de pedir, como ensina Alberto dos Reis, in CPC Anotado, 
vol. III, pág. 121 e 122, é o facto jurídico que constitui o fundamento 
legal do benefício ou do direito, objecto do pedido, importando distinguir 
claramente a causa de pedir dos meios de que a parte se serve para a 
sustentar ou demonstrar: estes são as provas e os argumentos por via 
dos quais se procura estabelecer a existência do facto jurídico que serve 
de fundamento à acção.

Há identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida procede 
do mesmo facto jurídico (cfr. art.º 498.º CPC).

No caso em apreço, embora os autores formulem um único pedido (a 
procedência da oposição com a consequente ilegitimidade dos oponentes 
para a execução fiscal), as causas de pedir são distintas (não exercício 
da gerência de facto, para um, ausência de culpa pela insuficiência do 
património da executada originária para satisfazer as dívidas tributárias, 
para o outro).

A coligação de autores contra um ou vários réus é permitida, nos 
termos dos arts.º 30.º CPC e 12.º CPTA, não só quando a causa de pedir 
seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa relação 
de dependência mas também quando, sendo embora diferente a causa de 
pedir, a procedência dos pedidos dependa essencialmente da apreciação 
dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras 
de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas.

Neste caso, nem a causa de pedir é a mesma nem o pedido de um 
depende do outro, pois para que tal sucedesse era necessário que o 
conhecimento de um só ocorresse no caso da procedência do outro, o 
que manifestamente se não verifica.

Por outro lado, sendo diferente a causa de pedir, também a procedência 
de cada um dos pedidos não depende essencialmente da apreciação dos 
mesmos factos, na medida em que estes não são comuns às pretensões 
dos dois autores.

Os factos serão essencialmente os mesmos quando forem comuns às 
pretensões de todos os autores, de forma a que se possa concluir que, se 
se provarem os alegados por um dos autores, existirá o suporte fáctico 
total ou parcialmente necessário para a procedência das pretensões de 
todos eles (v. Ac. deste Tribunal de 2/12/04. in Proc.º 44/04).

Como diferentes são também as regras de direito aqui aplicáveis, pois 
a natureza do pedido assenta em factos diferentes e não conexos entre 
si, sendo estes que determinam as regras de direito aplicáveis (v. Ac. 
deste Tribunal de 18/10/06, in Proc.º 232/06).

Atente -se que a lei fala não na interpretação e aplicação das mesmas 
normas jurídicas mas sim das mesmas regras de direito.

E, assim sendo, não se verificam os pressupostos de que depende a 
coligação de autores previstos nos art.ºs 30.º CPC e 12.º CPTA, o que 
constitui excepção dilatória, de conhecimento oficioso (art.ºs 494.º e 
495.º CPC).

Razão por que a decisão recorrida, que assim decidiu, não merece 
censura.
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IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 2 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Reversão. Dívidas à segurança 
social. Regime aplicável. Decreto -Lei n.º 68/87, de 9 de 
Fevereiro. Artigo 13.º do CPT.

Sumário:

 I — Após a entrada em vigor do Código de Processo Tribu-
tário ficaram tacitamente revogados os Decretos -Leis 
n.os 68/87, de 9 de Fevereiro, e 103/80, de 9 de Maio, ex 
vi do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 154/91, 
de 23 de Abril.

 II — Assim sendo, passou a aplicar -se à responsabilidade pe-
las dívidas à segurança social, posteriores à sua entrada 
em vigor, o regime previsto no artigo 13.º do CPT.

Processo n.º 234/06 -30.
Recorrente: José Manuel Lemos Marques Sobreiro.
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 Lemos Marques Sobreiro, contribuinte nº 151770077, 
residente na Avenida Fernandes Labrador, nº 139, 3º dtº, Barra, Gafanha 
da Nazaré, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de 
1ª Instância de Aveiro que julgou improcedente a oposição à execução 
fiscal para cobrança de contribuições à Segurança Social referentes aos 
meses de Setembro de 1993 e Maio, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e 
Novembro de 1994, instaurada contra a sociedade Transvouga  - Trânsitos 
e Navegação, Lda, que contra si reverteu, dela vem interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões:

I - A presente execução tem por objecto o pagamento de contribuições 
à Segurança Social devidas por uma sociedade de que o Recorrente foi 
gerente, relativas aos meses (e vencidas) de Setembro de 1993, Maio 
de 1994, Julho de 1994 e Agosto de 1994, sendo declarada a reversão 
contra o Recorrente pela insuficiência patrimonial da sociedade para 
o seu pagamento, com fundamento, exclusivamente, como se acolheu 

e decidiu na douta Sentença recorrida, no facto de, naquele período, o 
Recorrente ser nominalmente gerente da sociedade devedora.

II - Mas, por se tratar de contribuições devidas à Segurança Social, 
é aplicável o disposto no nº 1 do Artº 78º do Código das Sociedades 
Comerciais, por força do disposto no Artº 13º do DL 103/80, de 9 de 
Maio e no Artº Único do DL 68/87, de 9 de Fevereiro;

III - Assim, para além do requisito da qualidade de gerente, é ainda 
essencial a prova/demonstração, a efectuar pela entidade Exequente/
Credor de que foi por actuação culposa do Recorrente que sobreveio 
a incapacidade patrimonial da sociedade devedora para o pagamento,

IV - Demonstração e requisito que, no caso em apreço, são absolu-
tamente inexistentes;

V - Assim, e salvo sempre o devido respeito pela opinião contrária, 
a douta Sentença recorrida violou todas as disposições legais citadas.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de, 

por um lado, ser anulada a sentença para ampliação da matéria de facto 
com vista a obter elementos suficientes que permitam “extrair um juízo 
conclusivo sobre a culpa do recorrente na situação de insuficiência do 
património social para a satisfação do crédito exequendo” e, por outro, 
ser sustentável que “a sentença enferma de nulidade por omissão de 
pronúncia sobre a questão enunciada no art. 2º da petição (configurada 
num binómio causa de pedir -pedido), a qual foi expressamente arguida 
nas conclusões III/IV do recurso (art. 722º nº 3 CPC /art. 2º al. e) CPPT), 
concluindo pelo provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Contra a sociedade Transvouga — Trânsitos e Navegação, Ldª. 

foi instaurada na 2ª Repartição de Finanças de Aveiro a execução fiscal 
nº 3417 -98/100836.6, para cobrança coerciva de contribuições ao Centro 
Regional da Segurança Social referente aos meses de Setembro de 1993, 
Maio, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro de 1994 — infor-
mação de fls. 21 e documento de fls. 14.

2. A execução foi revertida contra a Oponente, na qualidade de sócio 
gerente, por despacho de 30 -09 -98 do Chefe da Repartição de Finanças 
– fls. 15.

3. O Oponente foi citado em 21 -10 -98 — informação de fls. 21.
4. A Oposição foi deduzida em 09 -11 -98 — fls. 2.
5. O Oponente foi sócio gerente da sociedade referida em 1) entre 

16 -10 -90 e 24 -08 -94, data em que renunciou à gerência – documento 
nº 1 junto com a petição.

Não se provaram quaisquer outros factos, designadamente, não se 
provou que o oponente não exerceu de facto a gerência na sociedade 
Transvouga – Trânsitos e Navegação, Lda, como à frente fundamen-
tarei.

3 – Antes do mais e por que se trata de questão prejudicial (artº 124º, 
nº 1 do CPPT), importa começar pela apreciação da nulidade por omissão 
de pronúncia que o Exmº Procurador -Geral Adjunto entende ser arguida 
nas conclusões III e IV da motivação do recurso.

Salvo o devido respeito que sempre nos merece opinião contrária, 
não nos parece que da leitura das referidas conclusões resulte que o 
recorrente tenha ali suscitado a arguida nulidade.

Na verdade, não só não se lhe faz ali qualquer menção expressa, mas 
também da leitura das referidas conclusões resulta que o que o recor-
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rente pretende é tão só que, sendo aplicável ao caso em apreço o regime 
previsto no artº 78º, nº 1 do CSC, por força do disposto no artº 13º do 
Decreto -lei nº103/80 de 9/5 e no artº único do Decreto -lei nº 68/87 de 
9/2, caberia à exequente demonstrar a sua actuação culposa no exercício 
do seu cargo, em termos de essa actuação determinar a insuficiência 
patrimonial da sociedade executada, demonstração essa que, no seu 
entender e no caso presente, é absolutamente inexistente.

Sendo assim, há que concluir que, nas conclusões III e IV das alega-
ções, não foi arguida, pelo recorrente, a citada nulidade.

4 – Por outro lado, também não vemos necessidade de ampliar a 
matéria de facto nos termos em que o pretende o Exmº Procurador-
-Geral Adjunto.

Com efeito, constando da sentença recorrida que “não se provaram 
quaisquer outros factos, designadamente, não se provou que o oponente 
não exerceu de facto a gerência na sociedade Transvouga – Trânsitos e 
Navegação, Lda…” é evidente que não ficou provado o alegado no item 
2 da petição inicial, onde o recorrente alega que não foi por culpa sua 
que o património da originária executada se tornou insuficiente para a 
satisfação dos créditos tributários.

Quanto a esta matéria de facto, não há qualquer manifestação de 
desacordo por parte do recorrente.

Este incide apenas sobre o ónus da prova quanto à culpa pela insu-
ficiência do património, como claramente ressalta das conclusões das 
alegações do recurso.

Posto isto, passemos, então, à apreciação do objecto do presente 
recurso.

5 – A questão fulcral que no mesmo é suscitada consiste em saber 
se, estando em causa dívidas de contribuições à Segurança Social, 
ao caso em apreço é aplicável o regime previsto no artº 78º, nº 1 do 
CSC, por força do disposto no artº 13º do Decreto -lei nº 103/80 de 9/5 
e no artº único do Decreto -lei nº 68/87 de 9/2, tal como o entende o 
recorrente ou o regime previsto no artº 13º do CPT, como defende a 
sentença recorrida.

As dívidas em causa, como vimos, respeitam aos anos de 1993 e 
1994, pelo que ocorreram já na vigência do CPT.

Estabelece o predito artigo que “os administradores, gerentes e ou-
tras 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, 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 do créditos fiscais”.

Tal como vem sendo jurisprudência pacífica desta Secção do STA, 
nomeadamente após a prolação do Acórdão do Tribunal Constitucional 
nº 363/92, de 12/11, tem -se vindo a entender que as contribuições da 
Segurança Social constituem verdadeiros impostos.

Por sua vez, o artº 11º do Decreto -lei nº 154/91 de 23/4, revogou, a 
partir da entrada em vigor do novo código, toda a legislação contrária 
ao código aprovado, salvas as excepções que refere.

Sendo assim, consagrando o artº 13º do citado Decreto -lei nº 103/80 
um regime de responsabilidade subsidiária não conciliável com o do 
CPT, terá, necessariamente, de entender -se que, no que respeita às dívidas 
posteriores à entrada em vigor deste código, tal regime está revogado.

Pelo que, terá, assim, que aplicar -se às dívidas dos autos o regime 
consagrado no artº 13º do CPT que atribui, como vimos, aos gerentes 
e administradores o ónus de alegar e provar que não tiveram culpa na 
insuficiência do património da originária devedora de que decorria a 
responsabilidade subsidiária destes.

Neste sentido e por todos, podem ver -se os Acórdãos do Pleno desta 
Secção do STA de 24/2/99, in rec. nº 21.606 e da Secção de 16/6/99, in 
rec. nº 23.889 e de 27/10/99, in rec. nº 23.872.

No caso em apreço, provou -se que o recorrente era gerente da exe-
cutada no período a que se reportam as dívidas em causa.

Não se provou que não foi por culpa sua que o património da originária 
devedora se tornou insuficiente para satisfazer aquelas dívidas.

Sendo assim, forçoso é concluir que o recorrente não afastou, tal 
como lhe competia, a sua responsabilidade, pelo que é, deste modo, 
responsável pelo pagamento de tais dívidas, tudo em conformidade com 
o disposto no artº 13º do CPT.

6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Taxas de ocupação de subsolo. Empresas petrolíferas. Excep-
ção de caso julgado. Limites objectivos. Desvio de poder. 
Actos regulamentares. Artigo 19.º da LOSTA. Inconstitu-
cionalidade. Ilegalidade. Lei das Finanças Locais (Lei 
n.º 1/87, de 6 de Dezembro).

Sumário:

 I — Inexiste excepção de caso julgado se, em determinado 
meio processual, está em acusa a declaração de incons-
titucionalidade de uma norma e, noutro, a da respectiva 
ilegalidade.

 II — Quanto à questão dos limites objectivos do caso julgado, 
o entendimento mais generalizado é o de que a respec-
tiva autoridade é de reconhecer à decisão propriamente 
dita e à das questões preliminares (ou incidentais) que 
foram antecedente lógico indispensável à emissão da 
parte dispositiva do julgado, que não aos motivos ob-
jectivos da sentença.

 III — A ilegalidade ou «vício» de desvio de poder, como a 
própria legislação sugere, implica um «desvio», inten-
cional ou não, dos fins queridos pela norma ao permitir 
a actividade administrativa ou tributária em causa: a 
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administração exerce o poder administrativo com um 
fim, público ou privado, não condizente com aquele que 
a lei visou ao conferir -lho e que é sempre vinculado.

 IV — Hoje o desvio de poder não é senão uma de entre as 
várias ilegalidades que podem afectar o exercício do 
poder administrativo, de acordo com o princípio da 
legalidade — artigo 3.º do CPA — na sua formulação 
positiva: a Administração só pode fazer aquilo que a 
lei permite que faça.

 V — Pelo que se deve ter por revogado o artigo 19.º da LOSTA.
 VI — Assim, o exercício da actividade (poder) administrativa, 

qualquer que seja a forma por que se expresse — in-
cluindo, pois, a regulamentar — pode sofrer desvio de 
poder; mas já não assim a legislativa propriamente 
dita — leis e decretos -leis — dada a ampla margem de 
conformação do legislador.

 VII — O fim visado pela Lei das Finanças Locais (Lei n.º 1/87, 
de 6 de Janeiro), ao permitir a cobrança de taxas pela 
utilização do domínio público — artigo 19.º, alínea c) — 
foi o de, nessa estrita medida, assegurar receitas ao 
município, que permitam à Câmara desempenhar as 
funções e desenvolver a actividade que a mesma lei lhe 
faz competir.

Processo n.º 241/06 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Matosinhos.
Recorrido: Shell Portuguesa, 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 de Matosinhos, não se conformando com 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida por Shell Portuguesa, Lda, 
melhor identificada nos autos, contra o acto de liquidação da taxa devida 
pela ocupação do subsolo do município com condutas de combustível, 
no montante de 57.181.950$00, respeitantes aos meses de Abril a De-
zembro de 1999, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

1ª A decisão recorrida anulou a liquidação em causa por violação de 
lei derivada da invalidade por desvio de poder da norma regulamentar 
em que assentava a dita liquidação.

2ª Desde logo, não é possível arguir o desvio de poder a respeito de 
normas regulamentares, por o poder normativo da Administração não 
se reconduzir ao exercício de um poder discricionário.

3ª Sem prescindir, seriam então duas as finalidades desviantes da 
aprovação da norma regulamentar que prevê o pagamento da taxa por 
utilização do subsolo dominial por condutas petrolíferas.

4ª A primeira seria a finalidade de obtenção de benefícios urbanís-
ticos.

5ª Tal finalidade é meramente invocada na sentença, sem qualquer 
fundamentação ou esboço dela, pelo que deve ser desconsiderada.

6ª A segunda seria a finalidade de arrecadação de receitas, com base 
na capacidade contributiva das empresas atingidas.

7ª Tal finalidade é justificada com a desproporção ou desequilíbrio 
do tributo exigido, que se afiguraria excessivo ao valor do bem público 
disponibilizado.

8ª Trata -se de fundamentação que nada tem que ver com o alegado 
vício de desvio de poder, que diz respeito ao princípio da proporciona-
lidade e à natureza de taxa da figura tributária em causa.

9ª Nesses termos, trata -se também de fundamentação insuficiente 
e errada, que, além do mais, contraria expressamente o Acórdão do 
Tribunal Constitucional nº 365/03, vertido na espécie.

10ª Tal aresto considerou o tributo criado pelo Regulamento em causa 
como uma verdadeira taxa, que cumpre todas as exigências constitucio-
nais e legais de proporcionalidade e igualdade.

11ª De resto, a arguição do desvio do poder escudou -se em norma 
legal já revogada (da Lei nº 1/87, de 6 de Janeiro), quando a norma 
em causa era a al. c) do art. 19º do Dec. -Lei n° 42/98, de 18 de Agosto 
(ambos os diplomas dizem respeito às finanças locais).

12ª O erro não é de somenos, porque só na segunda lei o subsolo 
dominial foi erigido em substrato autónomo e próprio da criação e 
lançamento de taxas.

13ª Também sem prescindir, importa sublinhar que é totalmente 
insubsistente a asserção de que existiria uma intenção de arrecadar 
receitas com base na capacidade de pagamento.

14ª É objectivamente errada a ideia de que a consideração — no 
cálculo da taxa — da vantagem ou benefício económico do utilizador 
é um critério de capacidade contributiva.

15ª Na verdade, um dos critérios de definição do quantum das taxas, 
ao lado do princípio da cobertura dos custos, é o princípio do benefício 
ou equivalência (que, de resto, só pode valer para tributos bilaterais, 
isto é, taxas).

16ª A vantagem que alguém tira do uso de uma conduta petrolífera 
subterrânea nada diz ou indicia sobre a sua capacidade contributiva.

17ª A referência da sentença sob recurso às expressões política «fiscal» 
e «tributária», usadas no preâmbulo do Regulamento, é completamente 
irrelevante e nada mostra sobre a procedência de um eventual vício de 
desvio de poder.

18ª A variação dos montantes das taxas referentes a diferentes mo-
dalidades de utilização não revela qualquer vontade de arrecadação de 
receitas às empresas petrolíferas; antes mostra cumprimento integral dos 
cânones constitucionais da proporcionalidade e da igualdade.

19ª Com efeito, vistos os critérios estabelecidos para a sua fixação 
(e respectiva aplicação), tem de concluir -se pela proporcionalidade da 
taxa aplicada.

20ª O critério da área ocupada é indisputável e o critério da ponde-
ração dos custos de exclusão e da intensidade de utilização afigura -se 
óbvio.

21ª A proporção é demonstrada pela análise da equação custo/bene-
ficio: a disponibilização do subsolo municipal representa um elevado 
custo para a autarquia e, ao mesmo tempo, um assinalável ganho para 
os utilizadores, na medida em que evita outras utilizações tão ou mais 
dispendiosas;

22ª A norma contida no n° 7 do art. 36° do Anexo I do Regulamento 
não infringe, de forma alguma, a ideia de proporcionalidade ou igual-
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dade, pelo que a decisão de que se recorre deve ser revogada, com todas 
as consequências legais;

23ª A natureza do produto circulante, por razões de proporcionali-
dade, igualdade e interesse público, não pode deixar de influenciar a 
modelação da taxa.

24ª A consideração do fim da actividade exercida (abastecimento aos 
munícipes ou armazenagem e refinaria) é perfeitamente legítima, já que 
os fins de armazenagem e refinaria implicam uma utilização maciça e 
não realizam qualquer interesse da comunidade municipal.

25ª A concreta conformação da taxa pode integrar (e integra) uma 
finalidade adicional de moderação da procura.

26ª A aplicação dos índices de correcção e actualização monetária, 
por si só, reduz o impacto do aumento dos propalados 57.000 % para 
uma relação de dez vezes mais.

27ª Mas ainda assim o denominado «aumento» não representa nem 
traduz qualquer desproporcionalidade.

28ª É que a sentença desconhece que o subsolo é agora considerado 
como um espaço autónomo do domínio público e é objecto próprio 
de incidência tributária, de acordo com o disposto na nova Lei das 
Finanças Locais;

29ª Em rigor e tecnicamente, o tributo anteriormente existente era 
uma simples taxa moderadora que visava disciplinar a procura; não se 
tratava de uma verdadeira taxa.

30ª Daí que não possa nem deva falar em aumento, mas em criação 
ou definição de uma taxa.

31ª O valor simbólico do tributo anteriormente existente é a melhor 
prova de que não se curava ali de uma taxa em sentido técnico.

32ª E, por isso, não faz qualquer sentido falar na «não alteração dos 
serviços prestados»; já que foi o próprio valor e utilidade do subsolo 
que se alteraram.

33ª A concepção constitucional de taxa pressupõe a necessidade 
de existência de uma relação sinalagmática, a desnecessidade de uma 
exacta equivalência económica, a aferição do respectivo montante em 
função não só do custo mas igualmente do grau de utilidade prestada e 
a exigência de uma não manifesta desproporcionalidade na sua fixação.

34ª A taxa em apreço tem natureza sinalagmática, visto que é devida 
em função de uma utilização individualizável de um bem do domínio 
público municipal, bem expressamente autonomizado na lei;

35ª O Tribunal Constitucional decidiu, no presente processo, julgar 
não inconstitucionais as normas constantes nos n.°s 4 e 7 do art. 36° do 
Anexo I do Regulamento com a Constituição, conforme resulta dos Acór-
dãos proferidos a 14.07.2003 nos processos n.°s 365/03 e 366/03.

36ª A sentença recorrida considera tais normas ilegais com funda-
mentos contrários àqueles em que o Tribunal Constitucional se baseou 
para formular o seu juízo de constitucionalidade.

37ª Ou seja, o Tribunal Constitucional julgou as normas constitu-
cionais por elas obedecerem aos princípios da proporcionalidade e da 
igualdade e a sentença recorrida toma -as por ilegais por violação desses 
mesmos princípios.

38ª A sentença estabelece que o conteúdo legal da proporcionalidade é 
diverso do conteúdo constitucional da proporcionalidade, permitindo -lhe 
um juízo próprio e contrário ao do Tribunal Constitucional.

39ª A sentença recorrida viola o caso julgado formado pelo Acórdão 
do Tribunal Constitucional n.° 365/03.

40ª Se assim não se entender, então deve ter -se o art. 80º da Lei do 
Tribunal Constitucional por inconstitucional, na concreta interpretação 
perfilhada pela sentença, por violação do art. 221°, 222°, n° 1, e 280° 
da Constituição.

A recorrida Shell Portuguesa, Lda, contra -alegou nos termos que 
constam de fls.1943 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 emitiu douto parecer no sentido de ser 
concedido provimento ao presente recurso, uma vez que “analisando 
a mesma questão material, o Tribunal Constitucional, no acórdão de 
fls. 1856 e segs., entendeu não poder “concluir pelo manifesto desa-
justamento entre o montante a pagar a título de taxa pela utilização do 
subsolo do domínio municipal e o valor que o particular retira dessa 
utilização”.

EMBORA O Tribunal Constitucional tenha abordado a questão sob o 
ponto de vista do princípio constitucional da proporcionalidade, parece-
-me que a argumentação desenvolvida naquele acórdão vale, também, 
por identidade de razões, para a abordagem da questão sob o ângulo do 
princípio legal da proporcionalidade, feita pelo Mmº Juiz “a quo”.

Ora, a meu ver, no acórdão do Tribunal Constitucional faz -se a melhor 
interpretação da norma em causa, pelo que é de concluir que não ocorre 
a ilegalidade decretada pelo Mmº Juiz “a quo”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante foi autorizada a construir e explorar, nos termos 

do (Decreto 26/05/58, uma instalação para armazenagem de produtos 
petrolíferos no lugar do Real, concelho de Matosinhos, pelo prazo de 
vinte anos — cfr. fls. 62 a 67  -.

b) Aquela instalação é abastecida por condutas subterrâneas ou oleo-
dutos, vulgo “pipelines” que pertencem em conjunto à impugnante e à 
Petrogal e BP — cfr. fls. 1643 e depoimento das testemunhas  -.

c) Esses oleodutos atravessam terrenos do domínio público municipal 
sob vias de circulação rodoviária, continuando em área sob jurisdição da 
Administração dos Portos de Douro e Leixões (APDL) — cfr. fls. 1643 
e depoimento das testemunhas  -.

d) No apêndice n° 31 ao Diário da República n° 61, II Série de 13/3/99, 
Aviso n° 1610/99 (2ª Série) a Câmara Municipal de Matosinhos torna 
público que a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 28 de 
Dezembro de 1998, aprovou por proposta da Câmara, o Regulamento 
de Obras na Via Pública e as alterações apresentadas ao regulamento 
e Tabela de Taxas e Licenças e ao Regulamento da Taxa Municipal de 
Urbanização — cfr. fls. 372 a 461  -.

e) Em 12/8/99 a Câmara Municipal de Matosinhos remeteu à im-
pugnante o oficio de folhas 466, e que aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais na qual informa as secções 
e extensões das condutas exploradas pela impugnante no subsolo do 
domínio público municipal.

f) Em consequência da presente da impugnação e nos termos do 
art° 130º do CPT a Câmara Municipal de Matosinhos deliberou ordenar 
a correcção da liquidação da taxa impugnada tenho sido apurado o mon-
tante de Esc. 57.181.950$00 referente aos meses de Abril a Dezembro 
de 1999, mantendo quanto ao mais o acto impugnado, tudo nos termos 
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do Parecer de folhas 528 a 532 e ofício de folhas 533 os quais aqui se 
dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

g) A impugnante foi notificada daquela deliberação por carta registada 
com Aviso de Recepção, mantenho a impugnação agora reduzida ao 
valor de Esc. 57.181.950$00 – cfr fls. 533 e 534  -.

h) Em reunião da Câmara Municipal de Matosinhos realizada em 
1994 -09 -06 foi referido quanto à Shell Portuguesa SA o seguinte: «Tal 
como foi referido para a BP Portuguesa, é imprescindível manter a 
proposta do plano de Reconversão, sendo imperativa a transferência das 
instalações de armazenagem de combustível, a prazo, transferência essa 
já prevista no Plano Director Municipal»  - cfr. fls. 649  -.

i) Em brochura da Câmara Municipal de Matosinhos referente ao 
plano de Reconversão é referido refere -se: «Numa perspectiva de desen-
volvimento metropolitano integrado julga -se fundamental a instalação de 
um pólo universitário em Matosinhos. A área resultante da deslocação 
futura das instalações gasolineiras é em termos de localização e dimensão 
a mais favorável»  - cfr fls. 855

3 – As questões que constituem objecto do presente recurso foram 
já apreciadas no acórdão desta Secção do STA de 27/10/04, in rec. nº 
648/04, sendo as mesmas as conclusões e, praticamente, a mesma a 
matéria de facto dada como provada, divergindo apenas quanto à iden-
tificação da recorrente, bem como ao número da impugnação instaurada 
e respectivos valores que, por isso, passaremos aqui a transcrever, a 
fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. 
artº 8º, nº 3 do CC).

“Quanto à ofensa de caso julgado:
Pretende a recorrente que a sentença ofende o caso julgado formado 

pela decisão do Tribunal Constitucional que “julgou as normas (dito 
art. 36º, n.ºs 4 e 7) constitucionais por elas obedecerem aos princípios 
da proporcionalidade e da igualdade” pois que “toma -as por ilegais por 
violação desses mesmos princípios” estabelecendo “que o conteúdo 
legal da proporcionalidade é diverso do seu conteúdo constitucional, 
permitindo -lhe um juízo próprio e contrário ao do Tribunal Constitu-
cional” – cfr. conclusões 37ª e 39ª.

Ora, nos termos do art. 498º, n.º 3 do CPC “há identidade do pe-
dido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito 
jurídico”.

Tal requisito deve entender -se como “a providência jurisdicional 
solicitada pelo autor”, não em termos abstractos mas concretos, com 
referência, portanto ao direito que se pretende fazer valer e à incidência 
material respectiva.

Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. III, 
pág. 107.

Ora, a questão suscitada ao Tribunal Constitucional e que este apreciou 
foi a inconstitucionalidade da dita norma e a sentença pronunciou -se 
sobre a sua ilegalidade  - providências jurisdicionais diversas, portanto.

Por outro lado, é sabido que a questão dos limites objectivos do caso 
julgado tem sido amplamente debatida após a eliminação do parágrafo 
único do art. 666º do CPC de 1939 que dispunha que a decisão explícita 
contida na sentença resolvia todas as questões que, dados os termos da 
causa, foram pressuposto ou consequência necessária do julgamento 
expresso.

Cfr. Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo Civil, vol. III, 
pág. 230.

E, a tal propósito, o entendimento mais generalizado é o que reco-
nhece a autoridade de caso julgado apenas à decisão propriamente dita 
e à das questões preliminares (ou incidentais) que foram antecedente 
lógico indispensável à emissão da parte dispositiva do julgado, que não 
aos motivos objectivos da sentença.

Cfr. o Ac’ do STA de 23/01/2003, in Ac’ Dout’ 499 -1152, Vaz Serra, 
in RLJ 110 -277 e Alberto dos Reis, cit., pág. 143.

Ora, a propósito do princípio da proporcionalidade, o Tribunal Cons-
titucional entendeu não haver elementos que permitam qualquer aprecia-
ção não podendo, pois, “concluir pelo manifesto desajustamento entre o 
montante a pagar a título de taxa pela utilização do subsolo do domínio 
público municipal e o valor que o particular retira dessa utilização”, 
pelo que não podia, igualmente, concluir pela inconstitucionalidade das 
normas em apreciação por violação do dito princípio.

E, em rigor, a sentença não afirma expressa e directamente, a violação 
do princípio da proporcionalidade, ainda que afirme a “desproporção” 
da taxa, agora em termos de ilegalidade da norma.

Não cremos, todavia, que tal afirmada “desproporção” contenda 
com aquele juízo do Tribunal Constitucional que, aliás, não afirma a 
inexistência, nos autos, de tais elementos mas, apenas, que estes não 
acompanham “a afirmação da violação da proporcionalidade, constante, 
quer da sentença quer das alegações da recorrida”.

Há, certamente, algum “desajustamento” na apreciação quanto a tais 
elementos mas não contradição com o julgado constitucional.

Pelo que se não entende violado o art. 80º da Lei do TC ao preceituar 
que a decisão do recurso faz caso julgado, no processo, quanto à questão 
da inconstitucionalidade suscitada, devendo o tribunal a quo reformar a 
decisão em conformidade com o respectivo julgamento.

A sentença afastou a questão da constitucionalidade, já decidida pelo 
Tribunal Constitucional, retirando dos autos elementos, em termos 
de “desproporção” da taxa, que, a seu ver, permitiam afirmar que os 
seus valores “são manifestamente exagerados face à ocupação da área 
respectiva do subsolo”, mas em termos de ilegalidade, por desvio do 
poder, da norma que a previa.

Questão esta última que há, pois, que apreciar.
E o primeiro ponto a merecer atenção é o da possibilidade de os actos 

regulamentares padecerem (ou não) de desvio de poder.
Este, como é sabido e a própria designação o sugere, implica um 

“desvio”, intencional ou não, dos fins queridos pela norma ao permitir a 
actividade administrativa ou tributária em causa: a administração exerce 
o poder administrativo com um fim, público ou privado, não condizente 
com aquele que a lei visou ao conferir -lho e que é sempre vinculado.

E quer esteja em causa o exercício de um poder vinculado ou dis-
cricionário.

Ou seja, hoje, o desvio do poder não é senão um dos “vícios” ou ilega-
lidades com que se pode defrontar o exercício do poder administrativo, 
ao lado da usurpação de poder e falta de atribuições, da incompetência, 
vício de forma e violação de lei (em sentido estrito), correspondendo, 
grosso modo e respectivamente, à ilegalidade orgânica, formal e material 
– cfr. os arts. 133º e 136º do CPA.

Isto de acordo com o princípio da legalidade, entendido numa versão 
moderna e concordante com o disposto no art. 3º do mesmo diploma.

Aí, “o princípio da legalidade passou a ter uma formulação positiva, 
constituindo não só o limite mas também o fundamento e o critério de 
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toda a actuação administrativa, o que tem como corolário que não haja 
um poder de a Administração fazer o que bem entender salvo quando a 
lei lho proibir, mas sim que a Administração só possa fazer aquilo que 
a lei lhe permita que faça”.

Cfr., desenvolvidamente, sobre o ponto, o recente acórdão da Sec-
ção do Contencioso Administrativo deste STA, de 17/12/2003, Rec. 
n.º 1492/03.

Pelo que se deve ter por revogado o art. 19º da LOSTA, quer o corpo 
– aliás, claramente inconstitucional na medida da ofensa ao princípio 
da legalidade constitucionalmente consagrado  - art. 266º da CRP  - (cfr. 
ainda o art. 268º, n.º 4)  - quer o seu parágrafo único, condizente com 
aquele primeiro segmento normativo.

Mas, assim sendo, é de concluir que o exercício da actividade (poder) 
administrativa, qualquer que seja a forma por que se expresse  - incluindo, 
pois, a regulamentar  - pode sofrer de desvio de poder: actos e contratos 
administrativos, regulamentos, operações materiais administrativas.

Mas já não assim a legislativa propriamente dita  - leis e decretos -leis 
 - dada a ampla margem de liberdade de conformação do legislador, a 
sua liberdade constitutiva e auto -revisibilidade – cfr., por todos, os Ac’ 
do TC de 12/11/2002 in DR, II série, de 18/02/1004; 26/11/2002 in cit. 
de 11/01/2003 e 18/04/2001, in cit. 08/06/2001.

Na verdade, a tese contrária defronta -se com inconvenientes insupe-
ráveis como, aliás, assinala o Prof. Casalta Nabais, em parecer junto 
aos autos...: o acto administrativo não desempenha hoje o papel central 
da actuação administrativa; o dito fim legal vinculado ficaria, em larga 
medida, na disponibilidade da Administração que sempre poderia optar 
por uma forma de actividade marginal a tal ilegalidade; o direito cons-
titucional e legal, de acesso ao direito e a uma tutela judicial efectiva; o 
princípio da igualdade que disponibiliza meios processuais próprios, em 
sede de justiça administrativa, para os respectivos destinatários.

É, pois, de aceitar que a própria actividade administrativa de carácter 
regulamentar pode sofrer de desvio de poder.

Pelo que resta apreciar se ele, no caso concreto, se verifica ou não.
A sentença recorrida entendeu que sim.
Considerando “inócuo”  - e bem  - “as declarações eventualmente 

proferidas sobre esta matéria, por algum responsável pela edilidade, uma 
vez que o diploma foi aprovado por um órgão colegial, não cabendo aqui 
apurar as intenções de voto dos respectivos membros”  - matéria que, 
aliás, não vem posta em causa pelas recorrente e recorrida  - baseou -se, 
todavia e desde logo, na “motivação” que levou à aprovação do dito 
regulamento, expressa no preâmbulo da respectiva proposta de alteração, 
emprestando, pois, um “carácter objectivo” à decisão.

Trata -se do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara 
Municipal de Matosinhos, aprovado pela respectiva Assembleia Mu-
nicipal, por proposta da mesma Câmara, em sua sessão ordinária de 
28/12/1998 e publicada em 13 de Março seguinte.

Estabelecendo o seu art. 36º, epigrafado “Construções ou instalações 
especiais no subsolo”  -... 4  - tubos, condutas, cabos e semelhantes 
com fins industriais ou comerciais para abastecimento com produ-
tos derivados do petróleo ou químicos, por m/l ou fracção e por ano 
– 15.000$00.

... 7  - Condutas subterrâneas de produtos petrolíferos e afins destinados 
à refinação ou armazenagem até 20 cm de diâmetro, por m/l ou fracção 
e por ano  - 50.000$00.

Por cada 5 cm a mais de diâmetro – 4.000$00.
O regulamento em causa foi aprovado ao abrigo da Lei de Finanças 

Locais  - Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro  - aliás invocado expressamente 
no respectivo preâmbulo.

Na verdade, o seu art. 13º, n.º 1, al. L) permitiu que os municípios 
estabelecessem taxas pelo aproveitamento do domínio público municipal 
(subsolo incluído, como era entendimento generalizado).

(Efectivamente, a Lei n.º 42/98, de 06 de Agosto apenas vigorou a 
partir de 01/01/1999 (art. 37º), em data, pois, posterior à da aprovação 
do dito regulamento, em 28/12/1998; todavia, este tê -la -á tido em con-
sideração uma vez que, à data, tal lei já estava publicada).

O fim visado pela lei, ao permitir a cobrança de taxas pela utilização 
do domínio público, foi o de, nessa estrita medida, assegurar receitas 
ao Município que permitissem à Câmara desempenhar as funções e 
desenvolver a actividade que a mesma lei lhe faz conferir.

E não, efectivamente, como se refere na sentença, “obter benefício 
de interesse urbanístico” ou sequer, “arrecadação de receitas daqueles 
que têm (só por a terem) maior capacidade contributiva”.

Não se vê, todavia, que tais objectivos estejam suficientemente de-
monstrados nos autos.

A sentença refere a menção, no dito preâmbulo, da “necessidade de 
adoptar uma política “fiscal” ou “tributária” que atenda ao efectivo valor 
económico que a disponibilização de um espaço desta natureza hoje tem” 
e “neste quadro, resulta claro que as diferentes utilizações do espaço 
dominial do subsolo não devem estar todas sujeitas a um regime de taxa 
uniforme, tão diversos são os custos suscitados por elas, as vantagens 
que delas advêm para os respectivos utilizadores”.

Todavia, a referência a uma “política fiscal ou tributária” compreende-
-se perfeitamente no âmbito de fixação de taxas verdadeiras e próprias 
e de acordo com o fim legal.

É que a própria LGT, não ainda vigente mas já então publicada, 
qualificava  - art. 3º  - as taxas como tributos fiscais, ainda que remetesse 
para lei especial o respectivo regime geral, diferenciando, todavia, os 
seus “pressupostos”, segundo a epígrafe do art. 4º.

Nem são estranhas ao conceito de taxa  - como frequentemente tem 
assinalado o Tribunal Constitucional  - cfr. por todos, Ac’ de 15/01/2003 
in DR, II série, de 28/02/2003, 15/07/2002 in cit. de 15/11/2002, de 
12/03/2002 in cit. de 28/05/2002 – “as vantagens retiradas da utilização 
do subsolo”.

De modo que parece manifestamente excessivo retirar daí, sem mais, 
a conclusão de que se não está “a atender, ao fixar as referidas taxas, 
ao valor da ocupação do subsolo e seu consequente pagamento à edili-
dade” mas, antes, a “obter meios financeiros à custa das condutas que 
a impugnante possui, independentemente do valor objectivo a cobrar 
pela ocupação do subsolo das mesmas”.

Acentua a sentença, que “esta desproporção entre o valor da ocupação 
do espaço, a desproporção entre o valor pago por estas condutas e outras 
(nomeadamente as de gás), a desproporção entre o aumento que estas 
sofreram e o aumento aplicado às demais taxas de ocupação de solo e 
subsolo, a inalterabilidade dos serviços prestados pela edilidade, levam 
forçosamente a concluir que os valores fixados no n.º 7 do art. 36º do 
Regulamento em causa, na redacção introduzida pela alteração publicada 
no DR, em 13/03/1999, são manifestamente exagerados face à ocupação 
da área respectiva do subsolo”.
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Ora, ainda que se aceitasse que tais valores eram “manifestamente 
exagerados”, tal não significa que o fim visado com a sua fixação extra-
pole do legalmente previsto, nomeadamente que se pretenda tributar os 
que têm  - e por a terem  - uma maior capacidade contributiva.

E se esta está radicalmente ligada à figura do imposto, nem assim 
deixa de ter relação com a taxa na medida em que o utilizador efecti-
vamente a possua sem que, todavia, ela esteja a ser tida directamente 
em consideração mas antes a referida utilização.

Finalmente, como bem acentuam...a recorrente, a referência à ob-
tenção de “benefícios de interesse urbanístico” não colhe na sentença 
qualquer “fundamentação ou esboço pelo que deve ser desconsiderada”, 
sendo que “inexiste qualquer rasto da sua presença no preâmbulo da 
proposta de alteração ao Regulamento ou qualquer alusão à sua rele-
vância como fim prosseguido pela autarquia com a aplicação da norma 
regulamentar”.

Não se tem, pois, por demonstrado o pretendido desvio de poder”.
4 – Sendo assim, fica prejudicada a apreciação da questão da am-

pliação da matéria de facto, suscitada pela recorrida nas suas contra-
-alegações, uma vez que a que foi dada como provada é suficiente para, 
nos termos supra referidos, se decidir o pleito.

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente 
recurso, revogando -se a decisão recorrida, julgando -se insubsistente 
o aludido desvio de poder, devendo o tribunal recorrido conhecer das 
ilegalidades ainda não apreciadas imputadas ao acto contenciosamente 
impugnado.

Custas pela recorrida Shell neste STA, fixando -se aqui a procuradoria 
em 70 % e, na 1ª Instância, apenas a final serão consideradas.

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência territorial. 
Extinção do tribunal tributário de 1.ª instância.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 10.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, os processos pen-
dentes nos extintos tribunais tributários de 1.ª instância 
transitaram para os novos tribunais administrativos e 
fiscais, segundo a correspondente área de jurisdição.

 II — O critério de distribuição de processos constante do 
seu n.º 3, baseado nas novas regras de competência 
territorial, apenas se aplica aos Tribunais Tributários 
de Lisboa, Loures e Sintra e Porto e Penafiel, respecti-
vamente.

 III — Pelo que um recurso contencioso instaurado no domínio 
da vigência do anterior ETAF, da competência do extinto 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, nunca 
pode transitar para o Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto.

Processo n.º 321/06 -30.
Requerente: Ramirez & Companhia (Filhos), S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Ramirez e Companhia (Filhos), S.A., vem requerer a resolução do 
conflito de competência territorial entre os Tribunais Administrativos 
e Fiscais de Lisboa e Porto.

Alega, em síntese, que aqueles tribunais se denegaram mutuamente 
– atribuindo -a ao outro – a competência em razão do território para 
apreciação do recurso contencioso de anulação do despacho, datado 
de 13 de Janeiro de 2003, do Director Geral dos Registos e Notoriado.

Não houve resposta nem alegações – artigos 118.º e 120.º, n.º 1 do 
Código de Processo Civil.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como resulta dos autos, além do alegado que ficou referido, o dito 

recurso contencioso foi interposto em 25 de Março de 2003 no então 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, ao qual cabia efectiva-
mente a competência para a apreciação do recurso já que, em Lisboa, 
tinha sede a autoridade recorrida  - artigos 62.º, número 1, alínea e) e 63.º, 
número 1 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.) 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril.

O Decreto -Lei n.º 325/03, de 29 de Dezembro, veio definir a sede, 
organização e área de jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
concretizando o respectivo estatuto.

Dispondo o seu artigo 10.º, epigrafado «Extinção dos tribunais tri-
butários de 1.ª instância e processos pendentes»:

«1  - A entrada em funcionamento dos novos tribunais tributários 
implica a extinção automática dos tribunais tributários de 1.ª instância 
existentes na respectiva área de jurisdição.

2  - Os livros, processos e papéis findos, assim como os que se en-
contrem pendentes em cada tribunal tributário de 1.ª instância à data 
da respectiva extinção, transitam para o novo tribunal tributário da 
correspondente área de jurisdição.

3  - Os processos pendentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto 
são redistribuídos pelos Tribunais Tributários de Lisboa, de Loures e 
de Sintra, e do Porto e de Penafiel, respectivamente, de acordo com as 
novas regras de competência territorial.»

Assim, com a entrada em funcionamento dos novos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, foram automaticamente extintos os tribunais 
tributários de 1.ª instância  - n.º 1.

Transitando os respectivos livros, processos e papéis findos, “assim 
como os que se encontrem pendentes em cada tribunal” extinto para 
os novos tribunais tributários “da correspondente área de jurisdição” 
 - n.º 2.
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Trata -se, aqui, de uma norma atributiva de jurisdição, que não de 
competência.

Os processos pendentes transitaram para os novos tribunais “da cor-
respondente área de jurisdição”.

Todavia com uma especialidade  - n.º 3: em Lisboa e Porto, “os proces-
sos pendentes” eram distribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, 
Loures e Sintra, e do Porto e Penafiel, respectivamente, “de acordo com 
as novas regras de competência territorial”.

O que bem se compreende, dada a criação dos novos tribunais de 
Loures, Sintra e Penafiel.

Sublinhe -se que aquele n.º 3 se refere aos processos pendentes e às 
novas regras de competência territorial.

É que o elemento definidor da competência territorial deixou de ser a 
sede da autoridade recorrida, nos ditos termos, sendo, agora, a residência 
habitual ou sede do autor ou da maioria dos autores – artigo 16.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos (C.P.T.A.).

Assim, nos termos do referido artigo 10.º, os processos que, em Lisboa 
e Porto, transitarem dos extintos Tribunais Tributários de 1.ª Instância, 
para os novos Tribunais Administrativos e Fiscais, são distribuídos 
conforme à competência territorial estabelecida no n.º 3.

Pelo que um recurso contencioso instaurado no domínio da vigência 
do anterior ETAF, da competência do extinto Tribunal Tributário de 1.ª 
Instância de Lisboa, nunca pode transitar para o Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto.

Segundo tais regras, é o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa o 
competente para conhecer do recurso contencioso em causa, conforme 
mapa anexo ao Decreto -Lei n.º 325/03.

É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência uniforme do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Cfr. os Acórdãos de 9 de Fevereiro de 2005, recurso n.º 983/04, de 2 
de Fevereiro de 2005, recursos n.ºs 851/04 e 758/04, de 27 de Outubro 
de 2004, recurso n.º 479/04, de 22 de Junho de 2005, recurso n.º 253/05 
e de 4 de Maio de 2005, recurso n.º 854/04.

Termos em que se acorda dirimir o presente conflito negativo de com-
petência, atribuindo -a ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação dos actos tributários e dos administrativos. Acto 
confirmativo.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 97.º do CPPT o processo judicial 
tributário compreende, entre outros, a impugnação da 
liquidação dos tributos, a impugnação dos actos ad-

ministrativos em matéria tributária que comportem a 
apreciação da legalidade do acto de liquidação e o 
recurso contencioso dos actos administrativos em ma-
téria tributária que não comportem a apreciação da 
legalidade do acto de liquidação [v. suas alíneas a) e 
d) do seu n.º 1 e o seu n.º 29].

 II — A lei consente, assim, a impugnação dos actos admi-
nistrativos que versem questões fiscais quer a mesma 
envolva, ou não envolva, a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação e que a única diferença que separa 
estas impugnações é a forma do seu processamento; 
se a mesma envolver a legalidade da liquidação será 
processada de acordo com as leis tributárias se, pelo 
contrário, não questionar essa legalidade será regulada 
pelas normas de processo nos tribunais administrativos 
(v. o citado n.º 2).

 III — E, porque assim, em princípio, nada impede o inte-
ressado, inconformado com a decisão que, ignorando 
as razões por si invocadas, determinou a manutenção 
parcial das liquidações que o afectam, a possa impugnar 
judicialmente.

 IV — Todavia, se essa decisão se configura como um acto 
confirmativo de decisão anterior — porque se limita a 
manter, sem alteração, a situação jurídica já definida 
pelo acto confirmado e porque não introduz modificação 
relevante naquela situação — a mesma não se traduz em 
qualquer ofensa aos direitos ou interesses legalmente 
protegidos do administrado e, por isso, não sendo lesiva, 
não é recorrível.

Processo n.º 382/06 – 30.
Recorrente: DOCAPESCA — Portos e Lotas, L.da

Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
DOCAPESCA – PORTOS E LOTAS, L.DA interpôs, no Tribunal 

Central Administrativo, recurso do despacho do Sr. SECRETÁRIO 
DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, de 10/04/2003, que, con-
siderou legais apenas as liquidações adicionais de IVA, referentes aos 
anos de 1997 a 2000, e ilegais as liquidações dos correspondentes juros 
compensatórios e, consequentemente, declarou que aquele imposto”deve 
ser exigido”, para o que invocou a sua ilegalidade.

Pelo Acórdão recorrido foi decidido “julgar verificada a nulidade 
de erro na forma de processo e, por consequência, em declarar nulo 
todo o processado, incluindo o articulado inicial, por nada do mesmo 
poder ser aproveitado.”

Inconformada com esta decisão a Recorrente agravou para este 
Tribunal formulando as seguintes conclusões:

a) O recurso em que foi proferido o acórdão recorrido visou a anu-
lação do despacho do SEAF, de 10/04/2003, com fundamento na sua 
ilegalidade por vicio de fundamentação consistente na contradição 
entre os fundamentos aduzidos e a decisão tomada, com referência ao 
artigo 125.º/2 do CPA.
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b) A contradição interna do referido Despacho consiste em reconhecer-
-se que o cumprimento pela Requerente da verificação da condição de 
isenção do IVA não lhe era exigível, por a Requerente não ter disposto 
dos meios para o efeito que a Administração Tributária lhe deveria 
proporcionar, o que deveria necessariamente conduzir à anulação das 
liquidações adicionais feitas, seja de imposto, seja de juros compensa-
tórios, e decidir -se que deveriam manter -se a liquidações adicionais 
de imposto.

c) A reclamação graciosa deduzida pela Requerente contra aquelas 
liquidações adicionais teve uma decisão de arquivamento fundamen-
tada precisamente em que naquele despacho do SEAF de 10 de Abril 
de 2003, a Administração já se pronunciara sobre o pedido feito na 
reclamação graciosa.

d) Nesta medida, o despacho recorrido lesou efectivamente o direito 
da Requerente a ver apreciada a reclamação graciosa deduzida com a 
esperada anulação das liquidações adicionais feitas.

e) Verificam -se no Despacho recorrido os requisitos da recorribili-
dade, isto é, tratar -se de um acto administrativo definitivo e executório, 
lesivo do referido direito da recte.

f) O Despacho recorrido revogou o despacho anterior, ao decidir 
sobre a matéria do mesmo com novos fundamentos, a saber, ter havido 
omissão pela Administração Fiscal de colocação à disposição da recor-
rente dos meios necessários para a verificação da condição de isenção 
do IVA e ter passado a considerar não ser a Requerente sujeito passivo 
desse imposto, e ao tomar decisão diferente da do anterior despacho, ao 
determinar a anulação das liquidação adicionais de juros compensató-
rios, mantendo as liquidações adicionais de imposto e incorrendo assim 
na aludida contradição com os novos fundamentos aduzidos.

g) A censura do Despacho recorrido e consequente anulação do 
mesmo pela referida ilegalidade consistente na contradição entre os 
fundamentos e a decisão, não envolve a apreciação da legalidade das 
liquidações adicionais feitas, pelo que é objecto legal do recurso.

h) Não se verifica assim erro na forma de processo, ao contrário do 
que se decidiu no acórdão recorrido.

i) Na hipótese de se entender que a pretensão da Requerente era 
apenas a de anulação das referidas liquidações adicionais, cuja lega-
lidade não podia ser apreciada no recurso interposto do despacho do 
SEAF de 10/04/2003, verificando -se assim erro na forma de processo, o 
Acórdão recorrido deveria ter feito a convolação dos autos em processo 
de impugnação judicial, ordenando a remessa dos mesmo ao Tribunal de 
1.ª instancia por ser o hierarquicamente competente para a apreciação 
da legalidade das liquidações em questão, nos termos do art.º 98/4 do 
CPPT e art.º 97/3 da LGT.

j) Com efeito, verificam -se todos os pressupostos legais da referida 
convolação, a qual é possível, seja por se conterem no processo todos os 
elementos necessários para a apreciação da impugnação, seja por o ar-
ticulado inicial destes autos ter sido introduzido em juízo em 7/07/2003, 
quando não tinha ainda caducado o direito de impugnação judicial.

k) Efectivamente, em 7/07/03, estava pendente a reclamação graciosa 
das liquidações adicionais em apreço e, nos termos do art.º 102/2 do 
CPPT, em caso de indeferimento de reclamação graciosa o prazo de 
impugnação judicial das liquidações objecto dessa reclamação é de 15 
dias após a notificação, sendo certo que nada impede a apresentação 
de impugnação judicial na pendência de reclamação graciosa.

l) O objecto social da Requerente compreende a exploração de por-
tos de pesca e lotas e a prestação de serviços de primeira venda do 
pescado, em cumprimento da obrigação legal de a primeira venda de 
todo o pescado fresco ser efectuada pelo sistema de leilão em lota, em 
que apenas são admitidas entidades que exibam cartão de identificação 
válido emitido pela Requerente;

m) A emissão do cartão de identificação é feita contra a demonstração 
da situação fiscal dos candidatos, nomeadamente no que diz respeito 
ao registo de IVA noutro país da Comunidade Europeia, para efeitos da 
aplicação da isenção contida na alínea a) do art. 14.º do RITI;

n) As obrigações legais da Requerente incluem também a prevista no 
art. 9.º do DL 122/88, de 20/04, que determina que “o IVA correspon-
dente às vendas de peixe, crustáceos e moluscos efectuadas pelas lotas 
será entregue por estas ao Estado, em substituição dos pescadores ou 
armadores por conta de quem as vendas são efectuadas”;

o) No exercício da sua actividade, a Requerente foi notificada da 
emissão de diversas liquidações adicionais de IVA, todas respeitantes 
a adquirentes de pescado que, depois de apresentarem registos de IVA 
feitos nos termos legais, cancelaram fraudulentamente a respectiva 
inscrição, continuando a beneficiar da isenção do art. 14.º do RITI, 
sem que preenchessem os pressupostos correspondentes;

p) Nos períodos a que respeitam as liquidações adicionais, a confir-
mação a cada operação da validade dos registos de IVA era impossí-
vel, pois o funcionamento do sistema VIES não era assegurado pelos 
serviços do IVA;

q) A Requerente sempre apresentou as respectivas declarações para 
efeitos de IVA, nos termos legais, identificando nestas os compradores 
intracomunitários, e os serviços do IVA, apesar de corrigirem os números 
dos compradores que beneficiavam da isenção do art. 14.º do RITI, não 
detectaram o cancelamento de alguns dos números fornecidos;

r) A Requerente não é sujeito passivo do IVA nas operações em 
causa, como decorrência necessária, aliás, de não ser transmitente 
de quaisquer bens;

s) A norma do art.º 9.º do DL 122/88, de 20/04 é uma norma de 
cobrança ilegal face ao art.º 27.º, n.º 1 da Sexta Directiva do Conselho 
(Directiva 77/388/CEE), pelo que nem sequer deverá entender -se estar 
a Requerente vinculada à obrigação nela estabelecida;

t) A entender -se que a recte. está vinculada à obrigação do art. 9.º 
do Dec. -Lei n.º 122/88, de 20.04, tem de entender -se também, como se 
faz no Despacho recorrido que a Requerente actuou diligentemente no 
cumprimento dessa obrigação, de que só não resultou a constatação da 
não verificação da condição de isenção do IVA por omissão do Estado 
quanto à sua obrigação de proporcionar à recte. os meios necessários 
para o efeito;

u) Na sequência lógica do reconhecimento de a recte. ter cumprido 
todas as suas obrigações e do reconhecimento, no Despacho recorrido 
de apenas ao próprio Estado ser devida a não liquidação de IVA pela 
recte. e não entrega deste imposto ao Estado, tem de concluir -se que 
nada é exigível à recte. e que as liquidações adicionais que foram feitas 
à recte. de IVA e acréscimos são ilegais e devem ser pura e simplesmente 
anulados na totalidade;

v) Não tendo a administração fiscal proporcionado à Requerente 
como lhe competia os meios necessários para exercer o controle de 
efectividade dos números de contribuinte que lhe eram apresentados 
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e verificação dos pressupostos de isenção do IVA e não sendo a recte. 
sujeito passivo desse imposto nas operações em causa, não lhe é exigível 
o imposto que fraudulentamente deixou de ser pago nos casos a que 
respeitam as liquidações adicionais que foram feitas à recte.

Contra alegando a Representante da FN concluiu do seguinte 
modo:

A) O douto Acórdão recorrido, ao declarar nulo todo o processado, 
incluindo o articulado inicial, por erro na forma processual empregue, 
fez uma correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo 
pelo qual deve ser mantido.

B) Na verdade, atenta a causa de pedir e o pedido efectuado, o que 
a recorrente pretende é atacar a legalidade das liquidações adicionais 
de IVA, dos anos de 1997 e 2000, daí que termine pedindo a declaração 
de nulidade ou, se assim não se entender, a anulação das liquidações 
adicionais efectuadas.

C) Ora, sendo certo que o recurso contencioso de anulação não tem 
por objecto o acto tributário ou a liquidação, mas, o acto administrativo 
proferido em questões fiscais, por vícios próprios imputáveis ao mesmo 
e que geram a sua anulabilidade, a anulação das liquidações adicionais 
só se poderia efectivar por vícios que inquinassem as próprias liquida-
ções, o que sempre importaria a apreciação da legalidade das mesmas.

D) Logo, é óbvio que, estando em causa e sendo impugnado o acto 
tributário de liquidação, o meio processual próprio é a impugnação 
judicial.

E) E, contrariamente ao que pretende a recorrente no presente recurso 
jurisdicional, o despacho do SEAF de 10/03/03, não determinou, efec-
tivamente, quaisquer alterações nas liquidações adicionais efectuadas, 
mas, pressupondo a existência das mesmas, apenas determinou a não 
exigibilidade de juros compensatórios, considerando que, fundando-
-se a liquidação de juros compensatórios numa obrigação distinta e 
atendendo às circunstâncias do caso concreto, não existia culpa (dolo 
ou negligência) por parte da recorrente, na falta da liquidação pontual 
do IVA devido.

F) E, assim sendo, não há qualquer incongruência no despacho 
recorrido, uma vez que, sendo obrigações distintas, o facto de se ter 
valorado o comportamento da recorrente e de se ter chegado à con-
clusão que os juros compensatórios não seriam exigíveis, não implica 
que a recorrente não seja considerada como sujeito passivo e como 
responsável pela liquidação e entrega do IVA.

G) Daí que, prevendo o direito adjectivo meio próprio para a ora re-
corrente atacar o acto de liquidação de imposto ou o acto administrativo 
em matéria tributária que comporte a apreciação da legalidade do acto 
de liquidação e, não sendo este o recurso contencioso de anulação, há 
que concluir que o Acórdão recorrido ao ter rejeitado e ter declarado 
nulo todo o processado, incluindo a p.i., fez uma correcta interpretação 
e aplicação da lei aos factos.

H) E a prolação do despacho recorrido em nada contendia com uma 
eventual reclamação graciosa que a recorrente viesse a apresentar 
contra as liquidações em causa.

I) Até porque, mantendo -se como válidas as mesmas liquidações 
sempre caberia à recorrente recorrer aos meios próprios, não sendo 
um dos mesmos a apresentação de uma exposição ao SEAF, para reagir 
contra as referidas liquidações.

J) Por outro lado, o Acórdão recorrido fez uma correcta interpreta-
ção e aplicação da lei aos factos, ao ter considerado não ser possível 
convolar a presente acção em impugnação judicial.

K) É que, a convolação para a forma de processo adequada só é 
possível se a petição tiver sido tempestivamente apresentada ou se o 
pedido formulado se compaginar com a forma processual adequada.

L) Ora, à data da interposição do presente recurso contencioso já 
estava manifestamente excedido o prazo para interpor impugnação 
judicial das liquidações, que era de 90 dias a contar do termo do prazo 
para o pagamento voluntário do imposto.

M) E, embora na pendência da presente acção tenha sido proferida 
decisão da reclamação graciosa, nunca poderia ocorrer a convolação 
pretendida pela recorrente, não só por os requisitos da convolação 
não estarem presentes à data da interposição da presente acção, mas 
também por a decisão da reclamação graciosa já configurar um novo 
acto, diverso daquele que está em causa no presente recurso conten-
cioso e tal novo acto implicar um novo recurso com a consideração de 
um novo pedido e causa de pedir, diferente da que está em causa no 
presente recurso contencioso.

N) Finalmente, quanto ao alegado pela recorrente nas suas con-
clusões L) a V), o mesmo não pode ser objecto de conhecimento pelo 
Tribunal “ad quem”, uma vez que o mérito do recurso não foi conhecido 
pelo Tribunal “a quo” que entendeu, desde logo, rejeitar o recurso 
sem proceder à apreciação do referido mérito e dado que o objecto 
do recurso é a decisão recorrida e não o acto contenciosamente im-
pugnado.

O Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 
não provimento do recurso.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
A) Na sequência das ordens de serviço n.ºs 60.767, 60.768, 60.769 

e 60.770, todas decorrentes de despacho de 2001 ABR 17, a recorrente 
veio a ser objecto de uma acção inspectiva de que veio a resultar o 
relatório junto ao proc. instrutor apenso (não paginado) para que se 
remete.

B) Em resultado da inspecção a que se faz alusão na precedente 
alínea a AF veio a proceder, por reporte aos anos de 1997 a 2000, às 
liquidações adicionais de IVA de juros compensatórios, a que couberam 
os números 02045850 a 02045862, inclusive, 02045891 a 02045903, 
inclusive, 02045908 e 02045909 e 02045919 a 02045926, inclusive, 
na importância global de € 459.054,81 (quatrocentos e cinquenta e 
nove mil e cinquenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos), dos quais 
€ 349.488,22 (trezentos e quarenta nove mil quatrocentos e oitenta e oito 
euros e vinte e dois cêntimos) correspondem a imposto e o remanescente 
a juros  - (cfr. fls. 52, 53, 87 e 122 dos autos que, nesta parte, aqui se 
dão por reproduzidas para todos os efeitos legais).

C) Notificada de tais liquidações, a recorrente:
1. – Em 2002JUN03 dirigiu ao SEAF o requerimento que constitui 

fls. 35 a 50, inclusive, dos autos, e que, aqui, se dá por reproduzido para 
todos os efeitos legais, pretendendo ser esclarecida do «(...) âmbito da 
obrigação da DOCAPESCA de verificação de condição de isenção de 
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IVA da alínea a) do art. 140 do RITI relativa à inscrição dos compradores 
de pescado em lota (...)»;

2. Em 2002JUNI4 reclamou graciosamente das liquidações referidas 
na alínea A) que antecede – (cfr. doc. de fls. 52 a 73, inclusive, e que 
aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);

D) Por referência ao requerimento referenciado em C.1 que antecede 
a DSIVA lavrou a informação que constitui o doc. fls. 78 a 87, inclusive, 
dos autos, que se dá por reproduzido e onde se conclui por se emitir 
parecer «(...) no sentido da liquidação e exigibilidade do imposto no 
montante de € 349.488,82 (70.066.217$00) relativo aos exercícios de 
1997/2000 à DOCAPESCA.».

E) Sobre o parecer a que faz referência na alínea que antecede, re-
caiu despacho do Sr. Subdirector Geral, de 2002 0UT 09, do seguinte 
teor:

«Concordo, pelo que;
1.  - Considerando o sistema vigente das normas do Código do IVA 

e DL 122/88, de 20 de Abril, a DOCAPESCA é sujeito passivo e de-
vedora do imposto

2. Considerando que nas situações em análise não se verifica uma 
das condições essenciais à aplicação da isenção do IVA prevista no 
art.º 14.º do RITI.

3.  - Considerando que os preceitos legais não levantam qualquer dú-
vida séria de que o imposto é devido, encontrando -se a DOCAPESCA em 
falta. Assim deverão prosseguir as diligências no sentido do pagamento 
do IVA em falta acrescido dos juros e penalidades legais.

4.  - Relativamente à situação indiciadora de fraude e evasão fiscal, 
por parte dos adquirentes espanhóis, deverão os serviços competentes 
(...) proceder no âmbito da Cooperação Administrativa à respectiva 
comunicação à Administração Fiscal Espanhola.

5.  - Finalmente quanto à confirmação dos números identificação IVA 
informa  -se que actualmente, é possível fazê -lo através da INTERNET, 
para as transmissões intracomunitárias, através do seguinte endereço: 
(...). À consideração superior».

F). Sobre o despacho a que se faz alusão na precedente alínea recaiu 
despacho do SEAF, datado de 2003JAN28, do seguinte teor; «Con-
cordo.»

G) Notificada do despacho mencionado em F) a recorrente endere-
çou, em 2003 FEV 26, ao SEAF um novo requerimento, pretendendo 
a «reapreciação deste processo», nos termos do documento constante 
de fls. 88 a 90, inclusive e que, aqui, se dá por reproduzido para todos 
os efeitos legais.

H) Com referência ao requerimento a que faz referência na alínea 
que antecede, à recorrente foi remetido, em 2003 MAI O7, pela DSIVA, 
o ofício consubstanciado a fls. 91 dos autos, para que se faz expressa 
remessa e do seguinte teor:

«Tendo por referência a exposição de V. Ex.as de 2003.2.26, informo 
que por despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 
03.04.10 foi sancionado o entendimento que a seguir se transcreve:

“A DGCI reconhece que, dada a fase de implementação do sistema 
de acompanhamento das transacções intracomunitárias, a empresa não 
dispôs dos meios que a administração lhe deveria proporcionar para 
exercer o controlo de efectividade dos números de contribuintes que 
lhe eram apresentados.

Nestes termos considera -se que o IVA deve ser exigido, sem acrés-
cimos, no prazo de 30 dias”.

I). Na reclamação das liquidações em causa e referenciada em C.2 
que antecede, foi, em 2003 AGO 26, emitido parecer no sentido do seu 
arquivamento e na anulação das liquidações impugnadas referentes a 
juros compensatórios, com suporte 110 entendimento de que «(...) o 
pedido da reclamante já foi objecto de apreciação..,» através do aludido 
despacho do SEAF, ora recorrido, de 2003 ABR 10  - (cfr. fls. 22 dos 
autos já aludido em B). que antecede).

J) Na esteira da informação que imediatamente antecede e de parecer 
no mesmo sentido, foi proferido, pelo Director de Finanças Adjunto, 
por delegação de competências, em 2003SETO9, o seguinte despacho:

«Concordo, pelo que com os fundamentos constantes da presente 
informação e respectivos pareceres I determino que se proceda ao arqui-
vamento, da presente reclamação graciosa. O Serviço de Finanças deverá 
executar a decisão emergente do despacho do SEAF com a consequente 
anulação dos juros compensatórios enunciados nesta informação, caso 
ainda não o tenha feito. Notifique -se.».

K). O articulado inicial destes autos foi introduzido em juízo em 
2003 JUL O7.

II. O DIREITO.
Resulta do relato antecedente que a Recorrente foi submetida a uma 

acção de fiscalização tributária e que desta resultou as liquidações 
de IVA e juros compensatórios relativas aos anos de 1997 a 2000, no 
montante de € 459.054,81 (dos quais € 349.488,22 correspondiam a 
imposto e o restante a juros).

Inconformada, a Recorrente, por um lado, dirigiu, em 3/06/2002, re-
querimento ao Sr. SEAF solicitando esclarecimentos acerca a prática 
desses actos tributários, designadamente inquirindo se não se verificava 
a condição que a isentava de IVA prevista na al.ª a) do art.º 140.º do RITI, 
e, por outro, em 14/06/2002, reclamou graciosamente dos mesmos.

A apresentação do referido requerimento ao Sr. SEAF motivou a 
informação prestada pela DSIVA onde se concluiu que aquelas liqui-
dações eram de manter e, sobre ela, o Sr. Subdirector Geral proferiu 
despacho de conformidade afirmando que não só o imposto como os 
correspondentes juros eram devidos e que, por isso, deveriam “prosse-
guir as diligências no sentido do pagamento do IVA em falta acrescido 
dos juros e penalidades legais.”

O Sr. SEAF proferiu, então, em 28/01/2003, o seguinte despacho 
“Concordo”, o qual foi notificado à Recorrente e esta, discordando dessa 
decisão, dirigiu, em 26/02/2003, novo requerimento àquela Autoridade 
solicitando a «reapreciação deste processo».

O Sr. SEAF entendeu, porém, que as razões invocadas neste último 
requerimento só procediam em relação à liquidação dos juros, pelo que 
proferiu despacho, em 10/04/2003, afirmando que “o IVA deve ser 
exigido, sem acréscimos, no prazo de 30 dias”.

É deste despacho que vem o presente recurso contencioso.
1. O exposto evidencia que sobre a matéria da isenção ora em causa a 

Recorrente dirigiu ao Sr. SEAF dois requerimentos e que este proferiu 
dois despachos:

a) o primeiro  - provocado pelo requerimento apresentado em 3/06/2002 
 - datado de 28/01/2003, declarando que o IVA e os respectivos juros 
compensatórios eram devidos
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b) e o segundo, o acto ora recorrido  - na sequência do pedido de 
reapreciação dessa decisão, formulado em 26/02/2003 — proferido em 
10/04/2003 afirmando que apenas o imposto era devido e, por isso, 
que a liquidação dos juros deveria ser anulada.

O Tribunal recorrido não conheceu do mérito do recurso por ter 
entendido que “aquilo que a Recorrente efectivamente pretende é a 
eliminação da ordem jurídica das liquidações de imposto em questão, 
sendo sintomático, nesse sentido, que na petição inicial tenha formulado 
o pedido de anulação do despacho em causa, declarando -se a nulidade 
das liquidações adicionais em questão e, mais sintomaticamente ainda, 
que nas alegações finais, tenha formulado a pretensão da revogação 
da decisão recorrida, «(...) substituindo -se tal decisão por outra que 
anule as liquidações adicionais de IVA dos autos.». É que, ao contrário 
do sustentado pela recorrente,... a eliminação da ordem jurídica do 
despacho recorrido, dando de barato que assim vinha a ser declarado, 
nunca podia vir a implicar a idêntica eliminação das liquidações de 
imposto.

……..
Como quer que seja, se eventualmente visasse apenas a anulação do 

despacho recorrido  - o que se admite como mera hipótese de trabalho  - e 
uma vez que o mesmo não contende com a validade daquelas referidas 
liquidações, então sempre se teria de concluir pela irrecorribilidade 
do acto na medida em que a sue manutenção na ordem jurídica, não se 
mostra lesiva de quaisquer direitos ou interesses legitimamente tutela-
dos da recorrente. Mas, aqui chegados e uma vez que a questão se não 
coloca em termos de competência hierárquica do Tribunal, mas antes 
na de erro na forma de processo, coloca -se a questão da convolação 
destes autos em processo de impugnação judicial.... Na realidade a 
convolação de processos, de uma para a outra espécie processual, 
constitui, como é sabido, um poder/dever vinculado do juiz da causa, 
como resulta do preceituado no art.º 98.0/4 do CPPT e no art.º 97.0/3 
de LGT, e que apenas pode e deve ser afastado, quando a convolação 
seja impossível.”

Todavia, e porque a petição inicial destes autos tinha sido apresentada 
quando o prazo concedido por lei para a impugnação das sindicadas 
liquidações já, há muito, se havia esgotado, o Tribunal recorrido concluiu 
“julgar verificada a nulidade de erro na forma de processo e, por con-
sequência, em declarar nulo todo o processado, incluindo o articulado 
inicial, por nada do mesmo poder ser aproveitado.”

A Recorrente rejeita este entendimento por considerar que o único 
propósito da interposição do recurso contencioso foi obter a anulação 
do despacho, de 10/04/2003, do Sr. SEAF e que nada havia de ilegal 
nessa interposição já que o mesmo tinha por objecto um acto adminis-
trativo definitivo e executório, lesivo dos seus direitos uma vez que, 
para além do mais, tinha sido com base nele que a reclamação graciosa 
apresentada contra as mencionadas liquidações fora arquivada.

Todavia, acrescentou, entendendo -se  - como o Tribunal recorrido 
 - que o que estava em causa era a impugnação das liquidações do IVA 
e dos respectivos juros compensatórios impunha -se a convolação do 
recurso para o processo de impugnação já que  - ao contrário do que 
se decidiu — a mesma fora apresentada atempadamente, uma vez que 
“estava pendente a reclamação graciosa das liquidações adicionais em 
apreço e, nos termos do art° 102/2 do CPPT, em caso de indeferimento 
de reclamação graciosa o prazo de impugnação judicial das liquidações 

objecto dessa reclamação é de 15 dias após a notificação, sendo certo 
que nada impede a apresentação de impugnação judicial na pendência 
de reclamação graciosa.”

Vejamos, pois.
2. Nos termos do art.° 97.° do CPPT o processo judicial tributário 

compreende, entre outros, a impugnação da liquidação dos tributos, a 
impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que com-
portem a apreciação da legalidade do acto de liquidação e o recurso 
contencioso dos actos administrativos em matéria tributária que não 
comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação (vd. suas 
al.ªs a) e d) do seu n.° 1 e o seu n.° 2).

O que significa que a lei consente a impugnação dos actos adminis-
trativos que versem questões fiscais quer a mesma envolva, ou não, a 
apreciação da legalidade do acto de liquidação e que a única diferença 
que separa estas impugnações é a forma do seu processamento; se a 
mesma envolver a legalidade da liquidação será processada de acordo 
com as leis tributárias se, pelo contrário, não questionar essa legalidade 
será regulada pelas normas de processo nos Tribunais Administrativos 
(vd. o citado n.° 2).

Deste modo, e em princípio, nada impede que o interessado incon-
formado com uma decisão administrativa desfavorável relativa a uma 
questão fiscal a possa impugnar judicialmente e que esta impugnação 
tenha por fundamento os vícios do acto geradores da sua própria anula-
bilidade, independentemente dessa questão poder estar relacionada 
com a legalidade de uma determinada liquidação.

Como, também, em princípio, nada impedirá que a Administração 
Fiscal, na sequência da apresentação desse recurso, convencida de que 
o interessado tem razão e de que, por isso, errou ao proceder àquela 
liquidação possa rever a sua posição e anular oficiosamente aquele 
acto tributário. E isto porque a impugnação judicial da liquidação e o 
recurso de decisões administrativas relacionadas com questões fiscais, 
designadamente com o acto de liquidação, são duas formas processu-
ais diferentes de questionar o comportamento da Administração, cuja 
procedência têm distintas consequências; no caso da impugnação a 
anulação da liquidação, no caso do recurso a anulação do acto. É certo 
que se o recurso do acto estiver relacionado, mediata ou indirectamente, 
com a legalidade da liquidação poderá conduzir não só à anulação do 
acto mas também à anulação da liquidação que lhe está a jusante, mas 
essa anulação não é forçosa podendo constituir uma prerrogativa da 
Administração.

Todavia, a legalidade da interposição desse recurso pressupõe que o 
acto em causa seja recorrível, isto é, que o acto contra que se dirige seja 
lesivo. E isto porque só são susceptíveis de impugnação contenciosa as 
decisões da Administração que, resolvendo a situação do interessado 
perante ela, produzam efeitos lesivos na sua esfera jurídica.

E, porque assim, a questão que se nos coloca é a de saber se o despa-
cho do Sr. SEAF de 10/04/2003 decidiu definitivamente a questão que 
o Recorrente lhe colocou relacionada com a uma eventual isenção de 
IVA e, além disso, se o mesmo foi lesivo dos seus direitos e interesses 
legitimamente protegidos. Dito de outro modo, a questão que se nos 
coloca é a de saber será que a decisão recorrida podia ser objecto de 
impugnação contenciosa.

A resposta a esta interrogação é claramente negativa.
Vejamos porquê.
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3. Convém recordar que o acto recorrido  - proferido em 10/04/2003 
— foi provocado por um requerimento da Recorrente onde ela solicitava 
que o Sr. SEAF reapreciasse a decisão proferida em 28/01/2003 relativa 
à legalidade da liquidação dos IVA e dos juros compensatórios ora em 
causa e que o mesmo, no essencial, se limitou a confirmar a decisão 
anterior, isto é, se limitou a repetir que o imposto era devido.

E se assim é importa concluir que o despacho recorrido é confirma-
tivo de anterior decisão e que, por isso, o mesmo é irrecorrível.

Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de forma uni-
forme e continuada, vem dizendo que o acto confirmativo — porque 
se limita a manter, sem alteração, a situação jurídica já definida pelo 
acto confirmado e porque não introduz modificação relevante naquela 
situação  - não se traduz em qualquer ofensa ao direitos ou interesses 
legalmente protegidos do administrado e que, por isso, não sendo 
lesivo, não é recorrível (1).

É certo que, in casu, se poderá afirmar que as mencionadas decisões 
não são inteiramente coincidentes, uma vez que o despacho de Janeiro 
de 2003 declarou que tanto o imposto como os juros eram devidos e 
que o despacho Abril de 2003 considerou que só a liquidação daquele 
era legal e que, por isso, só ele deveria ser exigido.

Todavia, essa discrepância não altera a natureza confirmativa 
deste último acto e, portanto, não lhe retira a sua natureza irrecor-
rível porquanto se consideram confirmativos os actos que, emanando da 
mesma entidade e dirigindo -se ao mesmo destinatário, repetem, perante 
os mesmos pressupostos de facto e de direito, o conteúdo do acto lesivo 
anterior e tal aconteceu com o acto recorrido.

Com efeito, o que estava em causa era a legalidade da liquidação 
do IVA relativo aos anos de 1997 a 2000 e esta foi mantida por 
ambos os despachos, sendo que a única inovação introduzida pelo 
despacho recorrido foi a de considerar ilegal a liquidação dos juros. Ou 
seja, em ambos casos a entidade decisora foi a mesma, os pressupostos 
de facto e de direito repetiram -se e não houve alteração do conteúdo 
do acto que fosse lesiva dos direitos da Requerente. Ao contrário a 
única novidade trazida pelo despacho recorrido foi favorável aos 
interesses da Recorrente.

E, se assim foi, e se só é legal impugnar actos lesivos não será essa 
alteração favorável a impedir que o acto recorrido seja confirmativo e 
a conferir -lhe recorribilidade. Ou seja, e dito de outra forma, não se 
traduzindo a inovação introduzida pelo despacho recorrido numa 
ofensa aos direitos ou interesses legalmente protegidos da Recor-
rente é forçoso concluir que a sua natureza de acto confirmativo se 
mantém.

O que quer dizer que, em relação ao despacho de Janeiro de 2003, 
o despacho recorrido, por ser meramente confirmativo, não é lesivo.

E, não sendo lesivo, não é recorrível.
E não se diga que a decisão do Sr. SEAF se configurava como um acto 

administrativo proferido em questões fiscais e que a mesma tinha carácter 
lesivo, na medida em que, para além do mais, serviu de fundamento ao 
despacho que ordenou o arquivamento da reclamação graciosa apresen-
tada pela Recorrente porquanto, se assim fosse, aquela funcionaria não 
como uma verdadeira decisão mas apenas como uma mera indicação 
do despacho que havia de incidir sobre a reclamação e, porque assim, 
a lesividade encontrava -se no despacho proferido pela Autoridade que 
decidiu a reclamação e não naquela informação indicativa.

E, do mesmo modo, também não se diga que o requerimento da Re-
corrente pode ser qualificado como um pedido de informação vinculativa 
porque, por um lado, o mesmo não se apresentou como um pedido de 
esclarecimentos sobre a sua situação tributária, presente ou futura, 
formulado ao abrigo do art.° 68.° da LGT e com as características exi-
gidas por este e, por outro, porque o mesmo teve apenas uma finalidade 
relevante, a da anulação das questionadas liquidações.

Sendo certo, porém, que, em qualquer caso, a informação vinculativa 
não tem carácter lesivo e, por isso, não é recorrível.

Falece, pois, razão à Recorrente.
Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam em 

negar provimento ao recurso e, ainda que por razões diferentes, em 
confirmar o Acórdão recorrido.

Custas pela Recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 450 euros e 
a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 
de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Vd., entre outros, os Acórdãos do Pleno de 27/2/96 (rec. n.° 23.486) e da Secção de 
25/5/01 (rec. n.º 43.440), de 23/05/01 (rec. n.° 47.137) e de 7/1/02 (rec. n.° 45.909).

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Documento de transporte. Identifi-
cação da tipografia emissora. Sede. Sigla.

Sumário:

 I — As tipografias autorizadas a imprimir documentos de 
transporte válidos para efeitos do Código do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado são obrigadas a fazer cons-
tar desses impressos «a referência à autorização minis-
terial relativa à tipografia que os imprimiu e ainda os 
elementos identificativos da tipografia, nomeadamente 
a designação social, sede e número de identificação 
fiscal».

 II — Satisfaz essa exigência, de modo a não incorrer em 
comportamento contra -ordenacional, a tipografia com 
sede em Vila Franca de Xira que, além de indicar a 
autorização ministerial que lhe foi concedida, imprimiu, 
entre a sua designação social e o número de identifica-
ção fiscal, a sigla VFX.

Processo n.º 486/30 -06.
Recorrente: Gráfica Editora Duas Civilizações, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
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1.1. GRÁFICA EDITORA DUAS CIVILIZAÇÕES, LDA., com 
sede em Vila Franca de Xira, recorre da sentença de 25 de Novembro de 
2004 da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loures que 
julgou improcedente o recurso da decisão que a condenou em coima 
pela prática de contra -ordenação fiscal.

Formula as seguintes conclusões:

«1.

Foi dado como provado pelo tribunal a quo que no documento objecto 
do processo de contra -ordenação constam como elementos identifi-
cativos “Gráf. Edit. Civilizações, Lda. VFX, Cont. 501736921” e a 
referência à autorização ministerial relativa à tipografia;

2.

O Auto de Notícia que deu origem ao presente processo tem como 
pretensa justificação o facto de a Tipografia arguida ter procedido à 
impressão e fornecimento de uma guia de transporte de mercadorias “...
sem que o mesmo observasse as formalidades legais, visto que o mesmo 
não contém a sede social da Tipografia fornecedora”.

3.

O tribunal a quo confirmou a decisão de aplicação da coima, apesar 
da informação n°. 1477 da Direcção de Serviços do IVA com despacho 
favorável do Exm°. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 
03 de Julho de 2003, informar que “(...) os Serviços de Fiscalização 
se devem abster de levantar autos (...) sempre que nos elementos de 
identificação da entidade que procedeu à impressão dos documentos de 
transporte conste o respectivo número de identificação fiscal, designação 
social e data do despacho ministerial que autorizou a impressão (...)” 
— matéria dada como provada pelo tribunal a quo.

4.

A decisão do tribunal a quo contradiz a fundamentação da mesma, 
porque, por um lado, cita a própria prova junta aos autos — o Despacho 
do Exm°. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais — para fundamentar 
a decisão de aplicação da coima, ignorando no entanto a parte em que 
este é exactamente relevante: “poderão não exigir a morada completa da 
sede da tipografia, desde que esteja assegurada a sua perfeita identifica-
ção, isto é desde que conste o n°. de Identificação fiscal, a designação 
social, o local da sede e a data do despacho ministerial de autorização 
da impressão dos documentos de transporte”.

5.

A sentença proferida é nula, por os fundamentos estarem em oposição 
com a decisão. De facto, o tribunal a quo admite como provado que a re-
corrente estava perfeitamente identificada — ponto 2 da fundamentação 
de facto — para logo concluir que “do probatório resulta que o docu-
mento em causa não observa os requisitos legais referidos supra”.

6.
Mas a decisão do tribunal a quo vai mais longe na sua contraditória 

decisão: é que in fine, afirma que “a sede da arguida nem a identifi-
cação do local está correcta, porque o elemento alegado pelo arguido 
como identificável, resume -se a três letras “VFX”, que nem sequer são 
abreviatura da localidade”, baseando a sua decisão numa factualidade 
provada, uma vez que nos termos do n°. 1 do artigo 514.° do Código do 
Processo Civil, (aplicável por força do artigo 1° do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos) não carecem de prova nem de alegação 
os factos notórios, devendo considerar -se como tais os factos que são 
do conhecimento geral.

7.
E é do conhecimento geral que a localidade de “Vila Franca de Xira” é 

identificada como “VFX”, bastando para isso verificar que, por exemplo, 
as matriculas dos veículos motorizados de duas rodas têm “VFX”. E 
notório e público que “VFX é uma sigla usada para identificar a loca-
lidade de Vila Franca de Xira, tal como “LRS” é usada para Loures ou 
“LX” para Lisboa.

8.
A decisão do tribunal a quo violou também o disposto nos artigos 4º, 

e 5º do Código de Procedimento Administrativo.

9.
É que os objectivos do normativo legal objecto da contra -ordenação 

são os seguintes: “... a possibilidade de controlo do transporte dos bens e 
o combate à fraude fiscal, especialmente na área do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA)...”, que resultam do Dec. -Lei n°. 97/86, de 16/Maio, 
sendo consagrados também pelo Dec. -Lei n°. 45/89, de 11/Fevereiro, 
que revogou aquele, conforme se alcança dos seus preâmbulos.

10.
Assim, constando do documento a autorização ministerial, a designa-

ção social, a localidade da sede e o NIF da Tipografia, esta encontra -se 
perfeitamente identificada, dispondo a fiscalização, ao examinar tal 
documento, dos elementos necessários e legalmente exigíveis.

11.
Efectivamente, não é por não figurar a morada (a Rua e o número de 

polícia, ou a localidade escrita por extenso, neste caso), que a Tipografia 
cometeu uma infracção, já que fez mencionar todos os elementos atrás 
indicados, os quais identificam inequivocamente a Tipografia e são os 
únicos que a lei prevê.

12.
No caso em apreço, a identificação da Tipografia é inequívoca e 

permite alcançar os objectivos da lei.

13.
Aliás, qualquer Tipografia, após ter procedido à impressão dos docu-

mentos de transporte, poderá mudar de instalações, mesmo para outra 
localidade, que, ainda assim, tais documentos continuarão válidos, já 
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que o referido Dec. -Lei n°. 45/89 não impõe a inutilização dos mesmos 
na sequência da mudança da sede da empresa impressora.

14.

Se o legislador entendesse que tal elemento (indicação da Rua e n°., 
ou de Zona Industrial e Lote, ou a localidade escrita por extenso) era 
essencial, tê -lo -ia seguramente previsto no diploma que disciplina esta 
matéria, na medida em que sempre terá que se presumir que o legislador 
não é incauto — art. 9º n.º 3 do Código Civil.

15.

A prova de que a Tipografia estava perfeitamente identificada é que 
a própria Direcção -Geral dos Impostos não teve qualquer problema em 
endereçar à arguida a notificação do presente processo.

16.

Numa sociedade que se pretende moderna, em que as atenções e os 
esforços devem estar concentrados na obtenção dos objectivos previa-
mente definidos e não se dispersarem em questões menores, valori-
zando a leitura cega da “letra da lei” em detrimento do “espírito da lei” 
— Artigo 4.° do CPA – Princípio da prossecução do interesse público e 
da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos –, em que todos os 
agentes devem participar no desenvolvimento da economia, condição 
essencial para haver progresso, terá que se concluir que não existe fun-
damento para a decisão de aplicação de coima do tribunal a quo.

17.

Aliás, a mesma confraria frontalmente a própria doutrina da Adminis-
tração Fiscal, atrás referida, pelo que se terá que considerar a atitude do 
agente censurável por ultrapassar manifestamente o zelo mais excessivo, 
que a decisão do tribunal a quo confirma...

18.

E tendo em conta os argumentos aduzidos, no item 4 do Despacho 
atrás referido, é afirmado que “a Administração Fiscal não pode alhear-
-se desta realidade...“Daí, até aceitar dedução de IVA a empresas em 
que, na factura, não surge a denominação social mas apenas uma de-
nominação comercial, aceitação que é alargada, como já ficou dito, às 
situações em que no endereço figura um dos estabelecimentos e não a 
sede do adquirente, respeitando assim o principio da proporcionalidade, 
previsto no artigo 5º, n°. 2 do CPA.

19.

Termos em que se conclui que, ao decidir como decidiu, o tribunal 
a quo violou os princípios consagrados nos artigos 4° e 5° do CPA, da 
prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses 
dos cidadãos e da proporcionalidade.

20.
Deverá notar -se também que a situação em causa não tem qualquer 

relevância na circulação das mercadorias nem afecta a fiscalização e 
controlo das mesmas, não resultando daí qualquer lesão para a Admi-
nistração Fiscal.

NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO DEVERÁ SER 
DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO E, EM CONSE-
QUÊNCIA, A DECISÃO RECORRIDA SER DECLARADA NULA E 
SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA QUE CONSIDERE A DECISÃO 
DE APLICAÇÃO DA COIMA REVOGADA E EM CONSEQUÊNCIA 
PROCESSO DE CONTRA -ORDENAÇÃO SER ARQUIVADO, POR 
NÃO TER A RECORRENTE PRATICADO A INFRACÇÃO DE QUE 
VEM ACUSADA, TUDO COM AS LEGAIS CONSEQUÊNCIAS».

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 nem a sentença 
enferma da nulidade de que vem acusada, nem está «validamente iden-
tificada a tipografia emissora que emite documento de transporte com 
omissão do local da sede».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vêm provados os seguintes factos:

«1.
No dia 13/05/2003, em 1C2, junto à EPAL, Castanheira do Ribatejo, 

Inácio Augusto Simões Nunes, técnico da administração tributária ad-
junto, dos quadros da DGCI, no âmbito de uma acção de controlo de 
bens em circulação, que no local levou a efeito uma “operação stop” 
autuou a arguida, na qualidade de fornecedor (tipografia) de documento 
de transporte relativo a bens em circulação não emitido nos termos legais, 
por não conter os elementos identificativos da tipografia, nomeadamente, 
a sede social da mesma, (conforme auto de noticia e documento em anexo 
e que aqui se dão por reproduzidos para todos os efeito legais, folhas 2 
e 3 autos de contra -ordenação apenso aos presentes autos);

2.
No documento em anexo ao auto de notícia referido no nº anterior 

não consta como elemento identificativo da tipografia, a sua sede social, 
constando como elementos identificativo “Gráf. Edit. Civilizações Lda. 
VFX, Cont 501736921” e a referência à autorização ministerial relativa 
à tipografia o (cf. fl. 3 dos referidos autos)

3.
O arguido foi notificado para a defesa a 02/09/03, (cf. fl. 5 a 6 dos 

autos de contra - ordenação apenso aos presentes autos);

4.
A coima foi fixada, aos 20/10/2003, no valor de € 1000, 00 e foi 

proferido o despacho impugnado, (cf. fl. 10 do processo de contra 
ordenação apenso aos presentes autos);
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5.
Da decisão referida no n anterior foi o arguido notificado em 23/10/03, 

(cf. fl.12 e 13 do processo de contra ordenação apenso aos presentes 
autos);

6.
Aos 14/11/03 o arguido, apresenta, recurso da decisão de aplicação 

da coima (cf. fls. 3 e seguintes dos presentes autos);

7.
O Director de Finanças Adjunto decidiu manter o despacho impugnado 

e remeteu os autos ao Tribunal Tributário, (folhas 32, dos autos).

8.
Na informação nº 01477 de 03/06/03, mereceu despacho de “con-

cordo” do Exmº Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 03/07/02, 
podendo ler -se o que para os devidos efeitos se transcreve “como pro-
posta no ponto 5 da presente informação, os serviços de fiscalização 
poderão não exigir a morada completa da sede da tipografia desde que 
esteja assegurada a sua perfeita identificação, isto é desde que conste 
nº de identificação fiscal, a designação social, o local de sede e a data 
do despacho ministerial de autorização da impressão dos documentos 
de transporte” (folhas 28 dos autos sublinhado nosso)».

3.1. A questão debatida neste recurso jurisdicional é a de saber se a 
inscrição, numa factura, dos dizeres «Gráf. Edit. Civilizações Lda. VFX, 
Cont 501736921”, acrescidos de referência à autorização ministerial, é 
bastante para satisfazer a exigência do nº 3 do artigo 3º do decreto -lei 
nº 45/89, de 11 de Fevereiro, segundo o qual «os documentos de trans-
porte (…) deverão conter, impressos tipograficamente, a referência à 
autorização ministerial relativa à tipografia que os imprimiu e ainda os 
elementos identificativos da tipografia, nomeadamente a designação 
social, sede e número de identificação fiscal».

Entendeu que não a autoridade administrativa e, por isso, condenou 
a recorrente, de tal documento emissora, numa coima. Este seu en-
tendimento foi acolhido pela sentença de que vem o presente recurso 
jurisdicional e tem, ainda, o apoio do Exmº. Procurador -Geral Adjunto 
junto deste Tribunal.

Diverge a recorrente pelas razões condensadas nas conclusões que 
transcrevemos supra, no ponto 1.1., e que passamos a apreciar.

3.2. Para a recorrente, a sentença enferma de contradição entre a 
fundamentação e a decisão.

 - «porque, por uma lado, cita a própria prova junta aos autos — o 
Despacho do Exm°. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais — para 
fundamentar a decisão de aplicação da coima, ignorando no entanto a 
parte em que este é exactamente relevante: “poderão não exigir a morada 
completa da sede da tipografia, desde que esteja assegurada a sua per-
feita identificação, isto é desde que conste o n°. de Identificação fiscal, 
a designação social, o local da sede e a data do despacho ministerial de 
autorização da impressão dos documentos de transporte”»;

 - porque «admite como provado que a recorrente estava perfeitamente 
identificada — ponto 2 da fundamentação de facto — para logo concluir 

que “do probatório resulta que o documento em causa não observa os 
requisitos legais referidos supra”».

 - porque «afirma que “a sede da arguida nem a identificação do local 
está correcta, porque o elemento alegado pelo arguido como identificá-
vel, resume -se a três letras “VFX”, que nem sequer são abreviatura da 
localidade”, baseando a sua decisão numa factualidade provada, uma 
vez que nos termos do n°. 1 do artigo 514.° do Código do Processo 
Civil, (aplicável por força do artigo 1° do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos) não carecem de prova nem de alegação os 
factos notórios, devendo considerar -se como tais os factos que são do 
conhecimento geral».

Ora, ao dar por provado a existência e o teor do despacho ministerial 
a que se refere a recorrente, o Tribunal não aderiu ao seu conteúdo, ou 
seja, não fez nenhum juízo sobre quais as exigências impostas pela 
norma legal de que se ocupou o despacho. Portanto, não é por ter citado 
o despacho que o Tribunal adoptou a mesma interpretação da lei que 
dele ressalta.

Em todo o caso, o que se lê na sentença impugnada é que o despacho 
não contraria a norma legal, não afirma a inexigibilidade da completa 
identificação da tipografia. Ou seja, a aplicação da lei não diverge 
consoante se atenda ou não ao despacho.

Não há, pois, nesta parte, a contradição apontada pela recorrente.
Como também contradição não existe entre o facto dado por provado 

no ponto 2. e a afirmação adiante feita, segundo a qual o documento 
não observava os requisitos legais.

Ao fixar a matéria de facto, a sentença referiu factos objectivos, 
crus, descreveu realidades factícias tal qual se lhe depararam. Assim, 
acerca do documento, consignou o que, relevantemente, dele constava 
e não constava.

Só adiante, noutro capítulo, o Mmº. Juiz valorizou os factos, confron-
tou os dizeres do documento com as exigências da lei.

E se, nessa ocasião, concluiu que o documento não observava os 
requisitos legais, nem por isso entrou em contradição com o julgamento 
antes feito sobre os factos.

A última contradição, se bem a compreendemos, está nisto: acha -se 
provado, por ser notório, que VFX é abreviatura de Vila Franca de 
Xira; dizendo -se que o documento contém aquelas três letras, não pode, 
sem contradição, afirmar -se que elas «nem sequer são abreviatura da 
localidade».

Mas este entendimento da recorrente assenta numa petição de prin-
cípio: que é notório e, consequentemente, provado, que VFX constitui 
abreviatura de Vila Franca de Xira.

Não é assim, pois o facto não foi dado por provado, nem em ponto 
nenhum da sentença foi aceite como verdadeiro.

Também aqui se não vê qualquer contradição.
3.3. A recorrente defende, ainda, que, face aos objectivos que estão 

na base das imposições feitas pela norma legal que é acusada de infrin-
gir, não deve entender -se que tais exigências incluam menção de mais 
elementos identificativos do que os constantes do documento em crise, 
que são bastantes – tanto que permitiram à Administração persegui -la 
pelo ilícito contra -ordenacional.

Assim, a sentença violou os artigos 4º e 5º do Código de Procedimento 
Administrativo.
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Ora, a lei, ao exigir que as mercadorias em trânsito sejam acompa-
nhadas por documentos de transporte com determinadas características, 
tem em vista possibilitar o controlo desse transporte e combater a fraude 
fiscal.

Mas, ao impor que tais documentos sejam, necessariamente, impres-
sos por certas tipografias, para tanto expressamente autorizadas, e que 
deles constem determinados dados relativamente a elas, ainda não tem 
em vista, imediatamente, o controlo da circulação de mercadorias, mas 
o dos próprios documentos de controlo. Porque de nada serviria exigir 
esses documentos se eles pudessem ser produzidos por quem quer que 
fosse, sem adesão às realidades que se querem controlar.

Entendeu o legislador que, para tornar possível esse duplo controlo, 
os documentos de transporte devem, relativamente à tipografia que os 
emite, conter

 - os seus elementos identificativos, nomeadamente, a designação 
social, sede e número de identificação fiscal; e

 - a referência à autorização ministerial concedida à tipografia.
No nosso caso, a recorrente fez constar, além da referência à autori-

zação ministerial, que está fora de consideração no processo, os dizeres 
que se viram: «Gráf. Edit. Civilizações Lda. VFX, Cont 501736921».

A questão controvertida é a de saber se VFX vale por sede, sendo 
que a sede da recorrente é na Rua António Maria Eugénio de Almeida, 
nº 20, r/c, em Vila Franca de Xira, como consta da procuração forense 
junta ao processo.

Esta questão desdobra -se em duas.
Uma consiste em saber se basta a indicação da localidade da sede, ou 

se é exigível a indicação da artéria e número de polícia.
Outra está em saber se VFX serve como indicação da localidade da 

sede, Vila Franca de Xira.
3.4. A expressão sede, utilizada pelo legislador, não é isenta de equí-

vocos.
A lei comercial refere em múltiplas disposições a sede das socieda-

des. O Código das Sociedades Comerciais aprovado pelo decreto -lei 
nº 262/86, de 2 de Setembro, diz -nos (artigo 12º) que «a sede da socie-
dade deve ser estabelecida em local concretamente definido», e que ela 
«constitui o seu domicílio».

A sede está, para as pessoas colectivas, como o domicílio para as 
singulares. O Professor Raul Ventura define -a como «o lugar aonde a 
sociedade se considera situada para a generalidade dos efeitos jurídicos 
em que a localização seja relevante». A sede pode coincidir ou não com 
o lugar aonde funciona o estabelecimento social. De resto, a sociedade 
pode ter vários estabelecimentos, mas não mais do que uma sede.

Regista -se, a título de curiosidade, que o artigo 75º do Regulamento 
do Registo Comercial aprovado pelo decreto -lei nº 42645, de 14 de 
Novembro de 1959, não obrigava a registar a deslocação da sede social 
dentro da mesma localidade. O que vale por dizer que podia constar do 
registo um concreto local como sede social quando essa sede já tivesse 
sido mudada para outro local dentro da mesma povoação.

A experiência mostra que, se a sede for numa grande cidade, pode 
não ficar completamente identificada sem o nome da via, o número de 
polícia e o andar. Já se for num pequeno povoado pode chegar o nome 
da localidade, até porque aí acontece que nem sempre as artérias são 
nominadas e as portas têm atribuído número de polícia.

3.5. Mas, independentemente do que, para efeitos comerciais, regis-
trais e, mesmo, fiscais, se deva entender como sede, no caso, importa 
ter presente que estamos no âmbito de um processo sancionatório, o 
que vale por dizer que, para haver infracção, há -de identificar -se um 
comportamento da recorrente em dissenção com a norma infringida.

As infracções tributárias são factos típicos, ilícitos e culposos, como 
se lê no nº 1 do artigo 2º do Regime Geral das Infracções Tributárias 
(RGIT).

Para que o facto seja típico é preciso que esteja descrito na lei. Ou 
seja, a norma jurídica há -de configurar, de modo necessariamente abs-
tracto, a conduta que, assumida pelo agente, o fará incurso na norma 
punitiva, porque o seu comportamento, ao coincidir com o tipo legal, o 
torna merecedor de censura.

No nosso caso, a tipicidade está plasmada na lei sob a forma positiva. 
A norma do nº 3 do artigo 3º do decreto -lei nº 45/89, de 11 de Fevereiro, 
impõe às tipografias autorizadas a emitir documentos de transporte que 
imprimam neles «referência à autorização ministerial (…) e ainda os 
elementos identificativos da tipografia, nomeadamente a designação 
social, sede e número de identificação fiscal».

Afasta -se da conduta exigida, preenchendo a actuação tipificada e 
assim se tornando agente da infracção, aquele que não faça imprimir 
os ditos elementos no documento de transporte. Sendo que ninguém 
pode ser punido por não satisfazer exigências superiores àquelas que 
claramente resultam da imposição normativa.

Viu -se já que o que está agora em causa é, apenas, a sede da tipografia, 
que no documento sob análise se limita a VFX.

Perante a letra da norma, que exige a indicação da sede, mas sem 
grau de definição, ou seja, sem prescrever a morada completa, indis-
pensável é que se aponte, ao menos, e em todos os casos, a localidade 
aonde ela se situa.

É regra que essa indicação seja feita por extenso, já que as abrevia-
turas, por natureza, não são senão um correspondente convencionado 
do extenso.

Mas o certo é que a lei não exige que os elementos pretendidos sejam 
grafados por extenso, não podendo assim excluir -se a possibilidade de 
utilização de abreviaturas. Como, aliás, a recorrente fez no tocante à 
designação social («Gráf. Edit. Civilizações, Lda.», em vez de Grá-
fica Editora Duas Civilizações, Lda.), sem que tal conduta tenha sido 
considerada punível pela mesma Administração que entendeu faltar a 
indicação da sede.

Porém, quando se usem abreviaturas, elas hão -de ser inteligíveis e 
inequívocas, permitindo ao destinatário aperceber que está perante a 
indicação da sede social e identificar, univocamente, o local significado.

Ora, VFX não constitui abreviatura de Vila Franca de Xira; não 
é uma fórmula abreviada, um encurtamento, uma fracção de palavra 
designando -a toda, mas só um conjunto de letras formado pelas iniciais 
dos vocábulos que integram o nome da localidade, excluindo a prepo-
sição de. Trata -se de uma sigla, e nem sequer de um acrónimo, na falta 
de estrutura silábica que a torne pronunciável e lhe permita a integração 
na língua, pois VFX não pode pronunciar -se, só soletrar -se.

E, se é verdade que, como diz a recorrente, VFX é usado na matrí-
cula de veículos efectuada na Câmara Municipal, é só porque assim o 
determina o Regulamento do Código da Estrada. Para esse efeito, e só 
para ele. Aliás, para mostrar a fragilidade deste argumento da recorrente, 
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aponte -se que LX, que afirma constituir abreviatura de Lisboa, não é o 
que aquele regulamento prevê para a matrícula dos veículos registados 
neste município (LSB)…

Em abstracto, ao escrever -se VFX pode estar a querer significar -se 
Vila Franca de Xira como outra realidade, toponímica ou não, que tenha 
correspondência com aquelas três letras.

Porém, em concreto, no circunstancialismo de facto exigido pela lei 
e verificado no caso – documento de transporte que tem impressos a 
designação social da tipografia, a sua identificação social e a referência 
à autorização ministerial que lhe foi atribuída – aquela sigla ganha um 
significado isento de equivocidade: no local aonde está VFX, após a 
designação social e antes do número de contribuinte, trata -se, segura-
mente, da localidade aonde a tipografia tem a sua sede social.

E essa localidade, identificada por VFX, não pode ser senão Vila 
Franca de Xira. Não se conhece outra a que possa corresponder a dita 
sigla, nem a Administração alega dificuldade de identificação ou pos-
sibilidade de confusão. De resto, no caso, como diz a recorrente, os 
dizeres impressos na factura permitiram a identificação e perseguição 
contra -ordenacional da tipografia responsável, sem que se noticie que 
para isso tenha sido necessário proceder a mais investigações.

Não temos por seguro que a relação entre VFX e Vila Franca de 
Xira seja imediatamente atingível por todos; mas é -o, seguramente, 
pela Administração Tributária, que dispõe, também, da designação 
social, da identificação fiscal, e da referência à autorização ministerial. 
Ou seja, de meios bastantes para, conjugados, atingir sem dificuldade 
de maior o significado que se acha por detrás do significante VFX, 
tornando claro aquilo que não será intuitivo. E podendo, deste modo, 
exercer o controlo que lhe cabe da circulação de mercadorias e com-
bater a fraude fiscal. Não deve olvidar -se que os elementos relativos 
à tipografia que o documento de transporte deve ter impressos não 
têm em vista a sua percepção por um qualquer destinatário, mas pela 
Administração, a quem cabe proceder à fiscalização. E a Administra-
ção, dispondo dos outros referidos elementos, não está na situação de 
um destinatário comum.

Em súmula, a recorrente, ao imprimir, na factura em causa, os dizeres 
«Gráf. Edit. Civilizações Lda. VFX, Cont 501736921», não deixou de 
observar a exigência do nº 3 do artigo 3º do decreto -lei nº 45/89, de 
11 de Fevereiro, segundo o qual «os documentos de transporte (…) 
deverão conter, impressos tipograficamente, a referência à autorização 
ministerial relativa à tipografia que os imprimiu e ainda os elementos 
identificativos da tipografia, nomeadamente a designação social, sede 
e número de identificação fiscal».

Não cometeu, desse modo, a infracção fiscal por que foi punida.
Procedem, pelo exposto, as conclusões 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 a sentença impugnada e 
anular a decisão administrativa que aplicou a coima à recorrente.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Custas judiciais. Possibilidade de reforma. Tributação: ti-
picidade legal.

Sumário:

 I — A reforma da decisão quanto a custas, consoante a alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 669.º do Código de Processo 
Civil, representa mera faculdade processual e não acto 
pressuposto necessário à interposição de recurso juris-
dicional.

 II — Em matéria de custas judiciais, tanto de tributação como 
de isenção, vigora o princípio tributário da tipicidade 
legal.

Processo n.º 489/06 -30.
Recorrente: EDGARCAR — Comércio Auto Novos e Usados, L.da

Recorrido: Ministério Público.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Edgarcar -Comércio de Automóveis Novos e Usados, Lda” vem 

interpor recurso, na parte em que foi condenada em custas, da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de 30 -01 -2006, proferida 
nos presentes autos de arresto – cf. fls. 253 e seguintes.

1.2  Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 258 a 263.

a) Diz -se na sentença que a instância não se pode manter por ter 
ocorrido inutilidade superveniente da lide e que a Fazenda Pública havia 
informado nos autos que o arresto fora convertido em penhora, não se 
tendo oposto à extinção da presente instância.

b) Veio, no entanto, a ser a ora recorrente condenada em custas no 
presente processo.

c) Nos termos do artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, é aplicável subsidiariamente ao procedimento 
tributário o Código de Processo Civil.

d) Por outra via, nos termos do artigo 73.º -A do Código das Custas 
Judiciais, «Em tudo o que não estiver especialmente regulado neste 
título, o regime das custas administrativas e tributárias obedece às regras 
estabelecidas para as custas cíveis, com as devidas adaptações».

e) Assim sendo, terá aplicação o artigo 447.º do Código de Processo 
Civil, uma vez que da sentença resulta expressamente que ocorreu 
inutilidade superveniente da lide e por conseguinte, uma vez que não 
foi a recorrente a dar causa à inutilidade da lide, as custas ficam a cargo 
da DGCI.

f) Ora, feitas as necessárias adaptações como decorre do artigo 73.º -A 
do Código das Custas Judiciais, é a própria sentença que diz «estando 
assim garantidos os créditos tributários, a pretensão do requerente se 
encontra satisfeita».

g) Pelo que terá plena aplicação o referido pela jurisprudência e pela 
doutrina suprareferidas.
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h) E assim sendo, a sentença não se pode nessa parte manter por vio-
lação do artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, 73.º -A do Código das Custas Judiciais, e 447.º do Código 
de Processo Civil.

Termos em que nos melhores de Direito deverá o presente recurso 
proceder e, em consequência, ser a sentença prolatada revogada na 
parte que condenou em custas a ora recorrente tudo o mais com as 
consequências legais.

1.3 O Ministério Público no Tribunal recorrido contra -alegou e pro-
duziu as seguintes conclusões – cf. fls. 270 e 271.

1. O arresto é uma providência cautelar que visa garantir o pagamento 
dos impostos que se encontrem liquidados ou em fase de liquidação e 
consiste numa apreensão de bens – n.º 1 do artigo 136.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e n.º 2 do artigo 406.º do Código 
de Processo Civil;

2. A instância inicia -se com o requerimento do credor (Fazenda Pú-
blica) a solicitar a apreensão de bens e termina com o indeferimento ou 
o decretamento da providência;

3. A conversão do arresto em penhora configura um mero acto com-
plementar daquela decisão, o qual não configura qualquer das situações 
de extinção da instância previstas no artigo 287.º do Código de Processo 
Civil;

4. E, assim sendo, tal acto não dá lugar a qualquer tributação em 
custas;

5. Ao proferir a decisão recorrida a M.ma Juiz a quo fez uma errada 
interpretação e aplicação das disposições legais conjugadas dos arti-
gos 287.º, alínea e), e 447.º e 453.º todos do Código de Processo Civil, 
motivo pelo qual deve ser revogada e substituída por outra que determine 
a remessa dos autos à conta.

1.4  O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer seguinte 
– cf. fls. 275v..

No presente recurso o M.P. encontra -se na posição de recorrido, 
tendo -se pronunciado sobre o mérito do recurso nas contra -alegações 
de fls. 270 e 271.

Assim sendo não se emite parecer.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Liminarmente, deve dizer -se que a finalidade de um recurso de mera 

revista, como é o presente, alcança -se por meio de simples cassação 
(revogação/anulação), que não por via de substituição, da decisão em 
recurso – razão pela qual o Supremo Tribunal Administrativo (ao qual 
não compete emitir “directivas” ou orientações) não pode dar guarida 
à pretensão do Ministério Público, anotada supra no ponto 1.3, sob 
a conclusão 5., de a decisão recorrida ser «substituída por outra que 
determine a remessa dos autos à conta».

Deve dizer -se também – e ainda em sentido diferente da posição do 
Ministério Público – que não pode aqui estar em causa a correcção jurí-
dica da própria sentença, pois que dessa mesma sentença propriamente 
dita não vem interposto qualquer recurso.

O presente recurso jurisdicional – e é esse o seu declarado objecto 
– respeita (apenas) à condenação da ora recorrente em custas.

Portanto, e em face do teor das conclusões da alegação do recurso, a 
questão que aqui se coloca é a de saber se deve, ou não – e parafraseando 
a recorrente – «ser a sentença prolatada revogada na parte que condenou 
em custas a ora recorrente».

2.1 A ora recorrente foi condenada em custas, no dispositivo da 
sentença aludida supra

no ponto 1.1, que é do seguinte teor integral – cf. fls. 253.
Na sequência do requerimento de arresto de bens da sociedade 

“Edgarcar -Comércio de Automóveis Novos e Usados, Lda” pela Fazenda 
Pública de fls. 1 e ss foi decretado em 20/07/1999 o arresto, nos termos 
de fls. 9 e ss, tendo sido efectivado o arresto conforme fls. 22 e ss.

A Fazenda Pública informou a fls. 245 que o presente arresto foi 
convertido em penhora, não tendo havido oposição da Fazenda Pública 
da extinção da presente instância conforme fls. 250e ss.

O arresto é uma providência cautelar que consiste na apreensão ju-
dicial de bens (artigo 406.º n.º 2 CPC) que visa garantir a cobrança dos 
créditos tributários e do acrescido. Sendo certo que, consta dos presentes 
autos que o arresto foi convertido em penhora, estando assim garantidos 
os créditos tributários, a pretensão do requerente se encontra satisfeita, 
pelo que, estamos perante uma situação de inutilidade superveniente 
da lide, pelo que, a instância não se pode manter, devendo ser extinta, 
nos termos do artigo 287.º e) do CPC ex vi artigo 2.º alínea e) do CPPT.

No dispositivo final, a dita sentença decreta, ipis verbis:
Em face do exposto, e com os fundamentos nas disposições legais 

supra mencionadas, julgo extinta a presente instância.
Custas pela requerida.
2.2 O artigo 669.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil, a 

respeito da “reforma
da sentença”, dispõe que pode qualquer das partes requerer ao Tri-

bunal que proferiu a sentença a sua reforma quanto a custas. A letra 
da lei logo inculca que se trata de uma mera faculdade e não de uma 
reclamação necessária e prévia à eventual interposição de recurso ju-
risdicional. Contra o erro de julgamento quanto a custas – diz Alberto 
dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, 5.º, 126, apud Abílio 
Neto, Código de Processo Civil Anotado, 15.ª edição, em anotação 4. 
ao artigo 669.º – tanto pode reagir -se por meio de requerimento dirigido 
ao Tribunal que o cometeu, como por meio de recurso para o Tribunal 
superior, não sendo a reclamação condição prévia e indispensável para 
a interposição do recurso.

Quando a instância se extinguir por impossibilidade ou inutilidade 
superveniente da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a im-
possibilidade ou inutilidade resultar de facto imputável ao réu, que neste 
caso as pagará – nos termos do artigo 447.º do Código de Processo Civil.

No caso sub judicio, e como imediatamente se vê, o «exposto» e as 
«disposições legais supramencionadas», que a sentença transcrita refere, 
dizem manifestamente respeito à fundamentação do julgamento de ex-
tinção da «presente instância», proferido nestes autos de arresto, e não 
à fundamentação da condenação em custas da requerida, ora recorrente, 
proferida na mesma sentença.

Em matéria de custas judiciais, o princípio mais amplo e primeira 
regra é a de que paga as custas quem dá causa a elas. E vale para a ge-
neralidade dos processos. Só interessa para este efeito a causalidade, e 
não propriamente a culpa – sendo objectiva, portanto, a responsabilidade 
pelas custas processuais (cf. Manuel de Andrade, Noções Elementares 
de Processo Civil, 1976, p. 342).

No respeitante a custas judiciais, a regra é o seu pagamento, ou a 
responsabilidade por elas, constituindo excepção a isenção de custas, 
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devendo a incidência, tal como isenção, estar consagrada expressamente 
na lei (cf. João Alfaia, Manual de Custas Judiciais, 1963, p. 75).

No estrito campo de incidência tributária, em que se integra o regime 
de custas processuais, vigora o princípio da tipicidade, que se traduz 
no brocardo latino nullum tributum sine lege, ou nullum vectigal sine 
lege, paralelo aqueloutro, vigente no Direito Penal, nullum crimen sine 
lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição 
legal, a um tipo legal, também não haverá tributo, nem isenção, que não 
corresponda a uma definição legal, a um tipo legal (cf., entre outros, 
Soares Martinez, Manual de Direito Fiscal, 1987, p. 105 e 106).

A decisão de condenação em custas da requerida, ora recorrente, 
na circunstância, não aparece exornada sequer de um mínimo de fun-
damentação, seja de facto, seja de direito. E, na verdade, em face do 
teor da sentença referida, não se lobriga que haja fundamento para a 
condenação em custas da requerida, ora recorrente.

De resto, não se evidencia sequer que a inutilidade da lide (julgada 
extinta) tenha resultado de facto imputável à requerida, ora recorrente 
– sendo certo que, em caso de extinção da instância por impossibili-
dade ou inutilidade da lide, as custas judiciais cabem, por regra, não ao 
requerido ou réu, mas ao requerente ou autor.

Como assim, e em resposta ao thema decidendum, estamos a dizer, 
consoante aliás pretende a requerida, ora recorrente, que deve «ser a 
sentença prolatada revogada na parte que condenou em custas a ora 
recorrente».

Devemos então concluir que a reforma da decisão quanto a custas, 
consoante a alínea b) do n.º 1 do artigo 669.º do Código de Processo 
Civil, representa mera faculdade processual e não acto pressuposto 
necessário à interposição de recurso jurisdicional.

Em matéria de custas judiciais, tanto de tributação como de isenção, 
vigora o princípio tributário da tipicidade legal.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença na parte em que condena a ora recorrente em 
custas, as quais não são devidas.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

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 514/06 -30.
Recorrente: Eduardo Francisco Moniz Barreto Messias.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. EDUARDO FRANCISCO MONIZ BARRETO MESSIAS, iden-
tificado nos autos, impugnou 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.
Inconformado, o impugnante trouxe recurso para este Supremo Tri-

bunal. Formulou 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 fce 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 
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-



1760 1761

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.

Contra -alegou a FP, que concluiu as suas contra -alegações com o 
seguinte quadro conclusivo:

1. Uma vez que os recursos em sentido técnico jurídico são, como 
nos diz o art. 676º do CPC, meios de impugnação de decisões judiciais.

2. Se destinam a obter o reexame do julgamento proferido pelo tri-
bunal a quo.

3. E, por isso, o seu objecto é a decisão recorrida.
4. Como o ora recorrente não ataca directa e especificamente o deci-

dido na sentença sob recurso, apontando as razões porque discorda do 
julgado, em clara violação do art. 690 n. 1 do CPC,

5. Já que apenas repete o articulado na petição inicial.
6. E sendo que, os fundamentos formulados já foram também apre-

ciados pelo TC no Ac. 497/97, de 9 de Julho que decidiu pela constitu-
cionalidade da norma aplicada.

7. O presente recurso está votado ao insucesso.
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 2000 e que originaram as 
liquidações ora impugnadas.

3. Suscita a recorrida uma questão que deve ser previamente conhe-
cida. Na verdade, e segundo a FP, a recorrente não questiona “directa e 
especificamente o decidido na sentença”.

Não concordamos,
Na verdade, o que a recorrente questiona é o acto de liquidação, eivado 

alegadamente de um vício de violação de lei (lei constitucional).

Não tendo a sentença considerado essa inconstitucionalidade, é óbvio 
que a recorrente pugna pela anulação do acto, ferido, a seu ver, dessa 
alegada inconstitucionalidade.

Nessa medida, e como é óbvio, a recorrente questiona expressamente 
a sentença que não reconheceu tal inconstitucionalidade.

Impõe -se assim conhecer do mérito do recurso.
4. 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.
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“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 
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.
5. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

(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 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Cumprimento do julgado anulatório. Início do prazo para 
o efeito.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 100.º da LGT impende sobre a 
Administração o dever de, em cumprimento do julgado, 
reconstituir a situação que existiria se o acto anulado 
não tivesse sido praticado, obrigação que aquela deve 
cumprir espontânea e imediatamente sob pena de, não 
o fazendo, se sujeitar ao pagamento de juros indemni-
zatórios que serão contados a partir do termo do prazo 
da execução da decisão.

 II — A sentença anulatória, por via de regra e por si só, é 
insuficiente para esse efeito — visto a mesma poder não 
reunir todos os elementos necessários — e, por isso, 
o n.º 2 do artigo 146.º do CPPT obriga à remessa do 
processo para os serviços competentes para a execução.

 III — E, porque assim é, o início do prazo para a execução 
do julgado não pode ser contado a partir do trânsito da 
sentença anulatória.

 IV — Esse prazo conta -se, como se determina no citado n.º 2 
do artigo 146.º do CPPT, a partir da data em que o 
processo tiver sido remetido ao órgão da administração 
fiscal competente para a execução.

Processo n.º 617/06-30.
Recorrente: Ministro das Finanças.
Recorrido: Maria Estrela Pereira dos Reis Pascoal.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
MARIA ESTRELA PEREIRA DOS REIS PASCOAL, casada, far-

macêutica, residente no Largo Caras Direitas, n.º 72, Buarcos, Figueira 
da Foz, requereu, no TAF de Coimbra, a execução judicial da sentença 
proferida nos autos de impugnação que correram termos no extinto 
Tribunal Tributário de Coimbra sob o n.º 238/00 alegando que o prazo 
para a sua execução espontânea se tinha esgotado sem que a Adminis-
tração Fiscal tivesse cumprido o que nela se determinara, sendo certo 
que a requerente pagou o imposto liquidado e respectivos juros ao 
abrigo da Lei Mateus.

Concluiu pedindo a condenação da Administração Fiscal na restituição 
da quantia paga e no pagamento de juros de mora a partir do termo do 
prazo de execução espontânea até efectivo pagamento, no prazo não 
superior a 30 dias, fixando -se em 5 € diários o montante da cláusula 
penal compulsória por cada dia de atraso para além do fixado.

Tal execução foi julgada procedente e, em consequência, a AF con-
denada a, no prazo de 15 dias, restituir o montante pago pela Exequente, 
com juros indemnizatórios desde a data em que ocorreu o pagamento, e, 
a partir da data do trânsito em julgado da decisão, com juros moratórios 
até efectivo reembolso.

Inconformado, o Representante da Fazenda Nacional recorreu 
para este Tribunal formulando as seguintes conclusões:

1 A Administração Fiscal, ao contrário do que se decidiu, ainda não 
dispôs “do tempo”, até ao momento, que a lei determina, para executar 
espontaneamente a decisão do Tribunal Tributário de Coimbra;

2 A douta decisão recorrida deu como provado nos autos que o pro-
cesso ainda não baixou à Repartição, para execução;
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3 A douta sentença ao considerar revogado pelo art.º 33º do CPPT, 
o n.º 2 do art.º 146º do mesmo diploma, faz uma errada interpretação 
da lei porque não há qualquer contradição entre estes dois normativos;

4 Por um lado, as duas normas têm objectivos diferentes, pelo que, 
por natureza, não se devam ser consideradas contraditórias;

5 Por outro lado, o regime da execução espontânea das decisões 
judiciais por parte da administração tributária, não tem que ser igual 
ao regime resultante das normas aplicáveis às restantes decisões dos 
tribunais administrativos;

6 Se por um lado a lei remete o prazo de execução de uma sentença 
para as leis aplicáveis no processo administrativo, em geral, a mesma 
lei não se coibiu de, a par disso, fixar uma forma diferente quanto à 
contagem do prazo para a execução das sentenças proferidas nos 
tribunais tributários;

7 Por outro lado, ainda, as duas normas são contemporâneas, e a do 
art.º 146º é norma especial em relação à norma do art.º 160.º, do CPTA, 
pelo que é difícil justificar a contradição e a interpretação revogatória 
propugnada pela douta sentença recorrida.

8 A norma do art.º 33º do CPPT, além de continuar a permitir o 
arquivamento dos processos no serviço onde foram instaurados antes 
da entrada em vigor do CPPT, não impede que o processo deva baixar 
para execução do julgado;

9 O processo só se pode considerar findo, mesmo que deva obriga-
toriamente ser arquivado na secretaria do tribunal, situação que só se 
aplica aos processo aí instaurados, quando tenha aposto o “visto em 
correição”, o que apenas deve acontecer após o desenvolvimento de 
todas as diligências processuais previstas na lei.

10 Dizendo de outro modo, enquanto o processo não baixar para 
execução da sentença, já que é uma diligência obrigatória, não poderá 
ser aposto o referido “visto”;

11 Tudo visto, o facto de o processo ser arquivado no Tribunal, 
não impede que o mesmo baixe para o efeito referido, antes do seu 
arquivamento.

12 Logo, a previsão do art.º 33º do CPPT não contende com a norma 
do art.º 146º, nº 2 do CPPT;

13 O mesmo se diga da tese da sentença quanto à interpretação do 
art.º 100.º da LGT.

14 Na realidade, a nosso ver, o citado normativo deve ser interpretado 
no sentido de que a “imediata e plena reconstituição da legalidade” não 
é contraditória nem incompatível com a existência de um prazo para a 
respectiva efectivação,

15 Nem com o facto de o início desse prazo poder ser diferente do 
início do prazo geral previsto no CPTA para a execução das decisões 
dos tribunais administrativos;

16 Por um lado, a razão de ser daquela norma prende -se com a pró-
pria especificidade dos processos, na medida em que a administração 
tributária precisa de conhecer exactamente os montantes que devem ser 
devolvidos e que são, ao fim e ao cabo, apenas os que efectivamente 
foram pagos;

17 Por outro lado, a certeza do regime do início do prazo, prefigura 
uma garantia quanto à regra de incidência dos juros de mora, no caso 
de incumprimento, que não precisa de ser igual à regra dos processos 
administrativos em geral;

18 Se o Tribunal não deu cumprimento ao estabelecido no nº 2 do 
art.º 146º do CPPT, mandando baixar o processo, nem o contribuinte 
requereu a sua baixa no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado, o 
prazo para cumprimento da decisão ainda não teve início, donde, salvo 
melhor opinião, não são devidos juros de mora nos termos do n.º 2 do 
art.º 102.º da LGT.

Contra alegando, a Exequente rematou assim o seu discurso ale-
gatório:

A) O CPPT foi aprovado pelo DL 433/99, de 26/10, cuja parte dis-
positiva começa por referir que essa aprovação ocorre “no uso da au-
torização legislativa concedida pelos n.ºs 1 e 6 do artigo 51° da Lei 
n.º 87 -B/98, de 31/12, e nos termos das al.ªs a) e b) do n.º 1 do art.º 198.° 
da Constituição”.

B) Por sua vez, a Lei 87 -B/98, de 31/12, ou seja a Lei do Orçamento 
do Estado para 1999, determina no seu art.º 51°, em especial no seu 
n.º 1, que “1  - Fica o Governo autorizado a alterar o CPT, aprovado 
pelo DL 154/1991, de 23/04, no seguinte sentido: c) Compatibilização 
das suas normas com as da LGT e regulamentação das disposições da 
referida lei que desta careçam, designadamente nas matérias de res-
ponsabilidade tributária, entregas antecipadas, substituição tributária, 
pagamento indevido da prestação tributária, garantia dos créditos 
tributários, providências cautelares, garantias de cobrança da prestação 
tributária, indemnização em caso de prestação indevida de garantia, 
pagamento em prestações, compensação e procedimento, incluindo os 
pressupostos de determinação indirecta e critérios de determinação 
indirecta da matéria tributável.”

C) Foi no uso dessa alteração legislativa que surgiu o DL n.° 433/98, 
de 26/10 e que aprovou o Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário.

D) Estes decretos -leis (os emitidos no uso de autorização legislativa) 
não podem exceder a autorização na qual se baseiam … Os decretos -leis 
autorizados podem versar matérias da reserva de competência legislativa 
da AR nos precisos termos da lei de autorização. Se não respeitarem 
essa lei, eles deixam de ter habilitação constitucional, sendo portanto 
organicamente inconstitucionais, tudo se passando como se faltasse lei 
de autorização, lá onde o decreto -lei extravasa ou desrespeita a lei. A 
violação da lei de autorização implica automaticamente uma violação 
da competência legislativa reservada da AR. Além disso, poderá existir 
ilegalidade material por violação de lei com valor reforçado (a lei de 
autorização), Quando o decreto -lei infringir as determinações suple-
mentares da lei de autorização.

E) Como bem refere a decisão recorrida, o art.º 100.° da LGT, apro-
vada pelo DL n.º 398/98, de 17/12, determina que “a administração 
tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de 
reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, 
à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação 
objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemniza-
tórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da 
decisão”.

F) A norma do art.º 146.º, n.º 2, do CPPT não está conforme ao dis-
posto na Lei Geral Tributária, nos termos que foram definidos pela lei 
habilitante, pois estabeleceu um procedimento que permite à Fazenda 
Pública ainda remeter para mais tarde o cumprimento da obrigação 
emergente da decisão judicial, em violação do princípio da imediata e 
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plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, 
em violação do que dispõe a Lei Geral Tributária naquele seu art.º 100°.

G) Como bem refere a sentença recorrida “Quer isto dizer que a 
reconstituição da legalidade deve … ocorrer após o trânsito em julgado 
da sentença e não de qualquer acto material de remessa dos autos, o que 
sempre implicaria que tal se verificasse após os actos necessariamente 
subsequentes ao trânsito da decisão, nomeadamente em sede de custas 
elaboração da conta e eventual reclamação da mesma.”

H) Deste modo, a norma do art.º 146.º, n.° 2, do CPPT é ILEGAL, 
por violadora do art.º 51°, n.° 1, al. c) da Lei n.° 87 -B/98, de 31/12, 
LEI HABILITANTE para efeitos de aprovação do referido Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

I) Em consequência dessa ilegalidade material do art.º 146°., n.° 2, 
do CPPT, deve aplicar -se o art.º 100.º da LGT, aprovada pelo DL n.º 
398/98, de 17/12, pelo que o prazo da execução espontânea começa a 
correr com o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a 
impugnação judicial e que foi dado à execução nos presentes autos.

J) Deve ser mantida a decisão recorrida em que o Tribunal decide 
condenar a administração fiscal restituir a quantia paga pela exequente, 
no prazo de quinze dias, com juros indemnizatórios desde a data em 
que ocorreu o pagamento e, a partir do trânsito em julgado da decisão 
são devidos juros moratórios até efectivo reembolso.

K) Não pode deixar de notar -se que, tendo sido dado como provado 
a exequente pagou o IRS liquidado e respectivos juros ao abrigo da Lei 
Mateus, no montante de € 40.521,80 e a Fazenda Pública foi obrigada a 
restituir esta quantia, não tendo impugnado esta parte da decisão profe-
rida, mas só restituiu a quantia de 23.604,40 Euros, pelo que ainda falta 
restituir a quantia de 16.917,40 Euros, pelo que ainda não está cumprida 
integralmente a obrigação em que a Fazenda Pública foi condenada.

L) Pelo exposto deve ser negado provimento ao presente recurso e 
confirmada a sentença recorrida.

O Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 
provimento do recurso.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO PROVADA.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1) Por sentença, transitada em julgado, e proferida nos autos de 

impugnação judicial que correram termos extinto Tribunal Tributário 
de Coimbra sob o n.º 238/00, determinou -se a anulação da liquidação 
do IRS do ano de 1990;

2) A sentença foi notificada à impugnante em 10/07/03, ao M.P. em 
18/09/03 e à Fazenda Pública por registo do 30/06/04;

3) A exequente pagou o IRS liquidado e respectivos juros ao abrigo 
Lei Mateus, no montante de € 40.521,80, não prescindindo da impug-
nação do acto de liquidação;

4) Até à data da instauração da presente execução (21.9.2005), a 
Administração não havia cumprido espontaneamente a sentença;

5) O processo encontrava -se arquivado no Tribunal.
II. O DIREITO.
O presente recurso dirige -se contra a decisão do TAF de Coimbra que 

considerou que o prazo para a execução de uma sentença anulatória 
de uma liquidação se iniciava logo após o seu trânsito e não só depois 
da sua remessa para o órgão competente para essa execução pois 

que, se assim não fosse, tal implicaria uma inaceitável demora na exe-
cução, decorrente dos “actos necessariamente subsequentes ao trânsito 
da decisão, nomeadamente em sede de custas, elaboração da conta e 
eventual reclamação da mesma.” E acrescentou que, sendo assim, “a 
norma do art. 146°, n.º 2 do CPPT tem de se considerar tacitamente 
revogada pela norma do art. 33° do mesmo diploma já que determina 
que os processos de impugnação findos são arquivados no Tribunal 
e, por conseguinte, já não são remetidos à repartição de finanças.”

Nesta conformidade, e considerando que a Exequente havia pago 
a quantia resultante da liquidação anulada e que a sentença anulatória 
não fora cumprida de imediato, concluiu que aquela tinha direito a ser 
ressarcida pelos prejuízos sofridos, pelo que condenou a Administração 
Fiscal a “restituir a quantia paga pela exequente, no prazo de quinze 
dias, com juros indemnizatórios desde a data em que ocorreu o paga-
mento e, a partir do trânsito em julgado da decisão são devidos juros 
moratórios até efectivo reembolso.”

É contra este julgamento que o Representante da Fazenda Nacio-
nal se insurge e, por isso, pede a sua revogação por entender que a AF 
só podia executar a sentença anulatória depois da remessa do processo 
para o serviço competente para o efeito e que, in casu, tal remessa ainda 
não tinha sido feita.

Não haveria, assim, mora por parte da Administração e, portanto, 
razões para a sua condenação.

A questão que se nos coloca é, pois, como se vê, a de saber a partir 
de que momento se deve contar o prazo para a Administração executar 
espontaneamente a sentença anulatória de uma liquidação – será o do 
seu trânsito em julgado (como se decidiu na sentença recorrida)? ou 
(como se sustenta no recurso) o da remessa do processo para o serviço 
competente para a sua execução?

Vejamos.
1. Nos termos do art.º 100.º da LGT “a administração tributária está 

obrigada, em caso de procedência total ou parcial de... impugnação 
judicial … à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto 
ou situação objecto de litígio, compreendendo o pagamento de juros 
indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da exe-
cução da decisão.”

O que significa que impende sobre a Administração o dever de, em 
cumprimento do julgado, reconstituir a situação que existiria se o acto 
anulado não tivesse sido praticado, obrigação que deve ser cumprida 
espontânea e imediatamente sob pena de, não o fazendo, aquela se 
sujeitar ao pagamento de juros indemnizatórios que serão contados a 
partir do termo do prazo da execução da decisão.

Qual seja o termo a quo para a execução da decisão anulatória é 
que se as dúvidas colocam e as partes divergem.

E isto porque enquanto o n.º 2 do art.º 146.º do CPPT estatui que a 
Administração está obrigada ao cumprimento espontâneo dessas 
decisões e que o prazo de que dispõe para esse efeito se conta “a partir 
da data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da adminis-
tração tributária competente para a execução, podendo o interessado 
requerer a remessa no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da 
decisão”, o art.º 33.º do mesmo Código prescreve que os processos 
judiciais concluídos serão arquivados “no Tribunal ou no serviço que 
os tenha instaurado”.
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O que parece inculcar a existência de uma certa contradição, uma 
vez que se se prescreve que os processos são arquivados no Tribunal 
é porque os mesmos não serão remetidos ao órgão competente para a 
execução.

E, se assim for, pergunta -se como é que a Administração Fiscal pode 
dar início à execução?

Por outro lado, cabe perguntar como é que isto se compagina com o 
disposto no art.º 100.º da LGT que obriga a Administração a proceder 
à “imediata e plena reconstituição da legalidade do acto” sob pena de 
ser condenada no pagamento de juros indemnizatórios?

Esta aparente contradição levou a Sr.ª Juíza a quo a concluir que 
existia incompatibilidade entre o prescrito no art.º 33.º do CPPT e 
no art.º 100.º da LGT com o que se estatuía no n.º 2 do art.º 146.º 
do CPPT, na medida em que havendo obrigatoriedade do cumprimento 
espontâneo e imediato das decisões anulatórias e, portanto, havendo 
necessidade deste ser expedito, essa obrigatoriedade era incompatível 
com o arquivamento do processo no Tribunal e, portanto, com a sua 
não remessa ao serviço competente. Como esse expedito cumprimento 
também era incompatível com a demora resultante da elaboração da 
conta e da eventual reclamação da mesma.

E, daí, que tenha concluído que o disposto no n.º 2 do art. 146.° do 
CPPT não respondia às exigências de rapidez decorrentes dos citados 
art.ºs 33.º do CPPT e 100.º da LGT e que, por conseguinte, havia de 
proceder a uma interpretação correctiva daquele dispositivo.

Do que resultou a declaração de que essa norma fora tacitamente 
revogada pela conjugação do disposto nos mencionados art.ºs 33.º do 
CPPT e 100.º da LGT.

E, nesse convencimento, decretou que o início do prazo para cum-
primento do julgado se contava a partir do trânsito em julgado da 
sentença anulatória e não da remessa do processo para os serviços 
tributários.

E que, em conformidade, tenha condenado Administração Fiscal.
Será assim?
Não nos parece. Vejamos porquê.
2. É preciso não olvidar que, senão sempre, pelo menos na grande 

maioria das vezes os serviços tributários só podem cumprir o julgado 
se estiverem na posse do processo  - visto ser nele que estão reunidos 
todos os elementos necessários para o efeito – e que é por isso que 
o n.º 2 do art.º 146.º do CPPT obriga a sua remessa para os serviços 
competentes para a execução.

O que significa que a sentença anulatória, por si só, é insuficiente 
para o cumprimento do julgado e, daí, a necessidade da remessa do 
processo para o órgão competente para a execução.

Impõe -se, assim, uma primeira conclusão, a de que o início do prazo 
para a execução do julgado não pode ser contado a partir do trânsito 
da sentença anulatória.

E, concorrentemente, está encontrada a justificação para o que se 
dispõe no n.º 2 do art.º 146.º do CPPT.

E aquela conclusão  - ao contrário do suposto pela Sr.ª Juíza a quo 
 - não conflitua com o dever da Administração executar de imediato 
e espontaneamente a decisão anulatória.

Com efeito, a obrigatoriedade de reconstituir rapidamente a situação 
que existira se o acto anulado não tivesse sido praticado não briga com 
a necessidade da elaboração da conta e dos actos que lhe são posteriores 

nem com o facto do processo ter de ser remetido ao órgão competente 
para a execução. E isto porque aqueles actos, em circunstâncias nor-
mais, serão operações simples e expeditas. O que significa que não 
será o cumprimento dessas formalidades que irá dificultar uma rápida 
execução do julgado e, convenha -se, que, nestes casos, um mês a mais 
ou a menos não é significativo sendo um tal retardamento desprovido 
de consequências pessoais, económicas ou financeiras atendíveis.

Por outro lado, o facto do art.º 33.º do CPPT prescrever que, findos 
os processos, estes serão arquivados no Tribunal não significa que esse 
arquivamento tenha de ocorrer sempre e em todas as circunstâncias 
pois que tudo dependerá do que tiver sido decidido.

Com efeito, se o acto impugnado foi anulado e se, em consequência 
dessa anulação, houver que reconstituir a situação que existiria se aquele 
não tivesse sido praticado e se, por isso, o processo tiver de ser remetido 
para os serviços tributários competentes não se justifica que se proceda 
ao arquivamento dos autos.

Daí que, cumpra à Secretaria judicial uma de duas tarefas; ou 
arquivar os processos quando os mesmos se encontrem findos e não 
haja diligências a realizar em execução do julgado ou remete -los  - ofi-
ciosamente ou por despacho do Juiz, espontâneo ou a requerimento da 
parte  - aos serviços competentes quando essa execução se imponha. E 
esta obrigação da Secretaria é tanto mais lógica quanto é certo que só ela 
está em condições de arquivar ou remeter os autos em tempo oportuno, 
pois que só ela conhece, em cada momento o seu estado.

E este regime não deixa desprotegido o interessado pois este  - nos 
termos do n.º 2 do art.º 146.º do CPPT  - pode requerer a remessa 
do processo nos oito dias imediatos ao trânsito da sentença e insistir 
regularmente nesse pedido se verificar que essa remessa está a ser 
injustificadamente retardada.

Está, assim, encontrada a justificação para o que se dispõe no nº2 do 
artº 146º do CPPT.

E, se assim é, como é, resta retirar duas conclusões; a primeira é a 
de que não existe qualquer incompatibilidade ou conflito entre as 
mencionadas disposições, uma vez que todas elas são concordantes e 
concorrem para a segura, imediata e espontânea execução do julgado e 
a segunda é a de que, de acordo com elas, o prazo para a execução do 
julgado só se conta a partir da data em que o processo for remetido 
aos serviços competentes para o efeito.

Não se verifica, pois, a invocada inconstitucionalidade do n.º 2 
do art.º 146.º do CPPT.

3. In casu, proferida a sentença que anulou a liquidação impugnada 
o processo foi arquivado no Tribunal  - onde, de resto, ainda se encon-
tra (ponto 5 do probatório)  - pelo que não foi remetido aos serviços 
tributários.

E, se assim foi, a Administração Fiscal não podia iniciar o cum-
primento do julgado.

Por outro lado, e de acordo com o que resulta dos autos, a Exequente 
não diligenciou no sentido dessa falha ser rapidamente colmatada, 
não requerendo, no Tribunal ou nos serviços competentes para a exe-
cução, a remessa do processo.

Daí que o prazo para a execução ainda se não tivesse iniciado e, 
por conseguinte, que a Administração não tivesse incorrido em mora.

A sentença recorrida se não pode, assim, manter.
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Continua, no entanto, a impor -se a execução do julgado.
Nesta conformidade acordam os Juízes que compõem este Tri-

bunal em:
Dar provimento ao recurso e, consequentemente, revogar a sentença 

recorrida, devendo ser proferido novo despacho a remeter o processo 
aos serviços da Administração Fiscal competentes para que o julgado 
seja cumprido.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Imposto de sisa. Revenda dos prédios. Isenção.

Sumário:

 I — Por norma, a aquisição de um prédio está sujeita ao 
imposto de sisa (artigo 2.º do CIMSISD), mas que essa 
regra soçobra quando a aquisição é feita para revenda 
por pessoas que exercem normal e habitualmente essa 
actividade (n.º 3 do artigo 11.º e artigo 13.º -A, ambos 
do mesmo código).

 II — Todavia, essa isenção é uma isenção sujeita a condição 
resolutiva, visto só se consolidar se aos prédios assim 
adquiridos não for dado destino diferente, se essa re-
venda se fizer dentro do prazo de três anos contados da 
sua aquisição e se os mesmos não forem novamente ven-
didos para revenda. — v. artigo 16.º do mesmo código.

 III — Sendo assim, as pessoas que se encontrem em condi-
ções de poder beneficiar dessa isenção nos termos do 
citado normativo terão, como forma de definitivamente 
o alcançarem, de respeitar as mencionadas condicio-
nantes. Se não o fizerem a sua situação ficará sujeita 
ao regime geral e, portanto, a aquisição ficará sujeita 
a tributação.

 IV — Por outro lado, a lei ficciona que se consideram trans-
missões de propriedade imobiliária «as promessas de 
compra e venda … logo que verificada a tradição para 
o promitente -comprador ou quando aquele esteja usu-
fruindo dos bens» — n.º 1 do § 11.º do artigo 2.º do 
CIMSISD.

 V — Não respeita aquelas condicionantes a revenda que 
ocorrer depois do referido prazo de três anos após a 
celebração do contrato de compra e venda ou após a 
tradição para o promitente comprador.

Processo n.º 642/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Manuel Rocha Monteiro dos Santos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA MONTEIRO DOS SANTOS 

deduziu no Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto a presente im-
pugnação judicial contra a liquidação do imposto de sisa no montante 
de Esc. 5.491.104$00  - sendo 3.800.000$00 de imposto e 1.691.104$00 
de juros compensatórios  - alegando a sua ilegalidade por violação do 
disposto nos art.ºs 11°, n.º 3 e 13° -A do CIMSISD e 266.° da CRP, 5.° 
do CPA e 55.° da LGT.

Tal impugnação foi julgada procedente e, em consequência, o acto 
impugnado foi anulado.

Inconformada, a Representante da Fazenda Nacional recorreu para 
este Tribunal finalizando as suas alegações do seguinte modo:

A. A Fazenda Pública não se conforma com a douta decisão recorrida 
porque ocorre transmissão fiscalmente relevante para efeitos de sisa no 
momento em que se verifica a tradição do imóvel subsequente ao con-
trato promessa de compra e venda nos termos do art.ºs 2° § 1° n.º 2 do 
CIMSISD, ainda que posteriormente tenha sido celebrada a respectiva 
escritura de compra e venda.

B. O facto de ter sido reconhecida notarialmente isenção ao abrigo do 
art. ° 11, n.º 3 do CIMSISD aquando da escritura, não permite que daí 
se retire que a transmissão verdadeira estava também isenta.

C. A transmissão titulada por contrato promessa não coincide com 
a transmissão titulada pela escritura pública, do ponto de vista jurídico-
-tributário, pelo que faz todo o sentido que as mesmas tenham conse-
quências diferentes em sede de tributação.

D. Embora existisse possibilidade de isenção no que concerne à 
transmissão fiscalmente relevante, esta encontrava -se condicionada à 
verificação dos respectivos pressupostos, sendo um deles o factor tempo, 
relativamente ao qual as transmissões divergem.

E. Assim, é legítimo analisar os termos em que foi verdadeiramente 
efectuada a transmissão fiscalmente relevante, ainda que tenha sido con-
cedida isenção para uma transmissão posterior, dado que os pressupostos 
em que se fundou a isenção não eram suficientes para o reconhecimento 
da mesma nem aplicáveis a uma transmissão anterior.

F. Pelo que, a liquidação impugnada é legal e deve manter -se.
G. A douta sentença recorrida violou o disposto no art.º 2.º § 1.º 

n.º 2 do CIMSISD.
O Ex.mo Procurador Geral Adjunto foi de parecer que a matéria de 

facto constante da sentença recorrida era insuficiente para a decisão 
da causa pelo que sugeriu que os autos fossem remetidos ao Tribunal 
recorrido para a sua ampliação.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
A. Por escritura de compra e venda celebrada em 29/12/1989 na 

Secretaria Notarial de Vila do Conde, Segundo Cartório, o impugnante 
comprou 6 lotes de terreno para construção e benfeitorias nele existentes, 
sitos em Lavra, Matosinhos (cfr. doc. de fls. 12/20 dos autos).
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B. Da escritura de compra e venda referida em A) consta que o ora 
impugnante declarou que os prédios adquiridos se destinam a revenda 
(cfr. doc. de fls. 12/20 dos autos).

C. Consta ainda da dita escritura, que foi arquivada, uma “certidão 
passada pela Repartição de Finanças do 6° Bairro Fiscal do Porto com-
provativa de que o comprador, (ora impugnante), se encontra colectado 
naquela Repartição pela actividade de “compra e venda de prédios e 
revenda dos mesmos”, tendo exercido normal e habitualmente aquela 
actividade durante o ano findo” (cfr. doc. de fls. 12/20 dos autos).

D. A aquisição efectuada pelo impugnante através da escritura referida 
em A) ficou isenta de sisa (cfr. doc. de fls. 12/20 dos autos).

E. Os prédios adquiridos pelo impugnante através da escritura referida 
em A) foram por ele vendidos através de escrituras públicas celebradas 
em 31/05/91 30/08/91, 30/09/91, 12/11/91, 20/11/91 e 29/11/91 (cfr. 
doc. de fls.21/43 dos autos).

F. Em 09/10/92, os Serviços de Fiscalização da Direcção de Finanças 
do Porto levantaram um auto de notícia ao ora impugnante, do mesmo 
constando, entre outros factos, o seguinte:

“... por escritura de 29/12/89 lavrada no 2° Cartório Notarial de 
Vila do Conde, procedeu à aquisição de um terreno para construção, 
possuindo no mesmo prédio em construção vivendas... na fase de pe-
dreiro, constituído por seis lotes com seis vivendas... Esta aquisição foi 
efectuada... com isenção de sisa ao abrigo das disposições contidas nos 
referidos n.ºs 3 do artigo 11° e artigo 13° -A declarando -se na referida 
escritura que o terreno e demais construções se destinavam a revenda. 
Ora esta aquisição havia sido precedida de contrato promessa de com-
pra e venda efectuado entre as partes em 11/11/87. A partir de 31/05/88... 
foram processadas facturas referentes a trabalhos realizados naquelas 
construções e que levaram ao acabamento das mesmas com o objectivo 
da sua venda depois de acabadas o que já aconteceu a todas elas.... 
Assim, não obstante a natureza da aquisição efectuada e que acima se 
descreveu, a transmissão dos bens referidos está sujeita a sisa nos ter-
mos do n.° 2 do § 1° do art.º 2° por se ter verificado a tradição a partir 
de 31/05/88, data da primeira factura que titula as obras efectuadas 
naquele prédio processadas em nome do contribuinte... A liquidação 
de sisa aqui efectuada teve como base o preço constante das escrituras 
de aquisição dos diversos bens descritos... “

G  - Por ofício de 08/09/00 da 1.ª Repartição de Finanças de Matosinhos 
foi o impugnante notificado para pagar a quantia de Esc. 3.800.000$00 
de sisa e Esc. 1.691.104$00, referente a imposto municipal de sisa, li-
quidado na sequência da compra de seis lotes de terreno para construção 
(cfr. doc. de fls. 8 dos autos).

II. O DIREITO.
1. O presente recurso dirige -se contra a sentença do TAF do Porto 

que julgou procedente a impugnação deduzida pelo Recorrente 
contra a liquidação do imposto de sisa e respectivos juros compen-
satórios, no montante global de 5.491.104$00, e que, em consequência, 
a anulou.

Para decidir desse modo o Sr. Juiz a quo considerou que a ratio 
do disposto no art.º 2.º, § 1.º, n.º 2 do CIMSISD era a tributação das 
situações que, “equivalendo a verdadeiras transmissões do direito de 
propriedade, são feitas de forma dissimulada” com o propósito de a 
evitar e que, sendo assim, só havia que proceder a tributação quando a 

transmissão resultante da celebração de um contrato de promessa não 
fosse seguida da celebração do contrato prometido.

Ora, in casu, tinha -se provado que o impugnante celebrara “a escri-
tura de compra e venda dos prédios em causa em 29/12/89, e porque se 
verificavam os pressupostos de que a lei faz depender a concessão de 
isenção do pagamento de sisa, a transmissão ficou isenta deste imposto, 
nos termos do disposto no art.º 11°, n.º 3, e 13° -A do CIMSISD. Sendo 
certo que a transmissão titulada na escritura é justamente a mesma que 
se verifica no contrato promessa, não faz qualquer sentido que a mesma 
tenha sido isenta de pagamento de imposto aquando da celebração 
daquela e venha, depois a ser tributada aquando da outorga deste.

Ora, equivalendo os contratos promessa de compra e venda, para 
efeitos de sisa, a vendas efectivas, logo isentas de imposto, quando 
verificados os respectivos condicionalismos legais, não faria qualquer 
sentido que, perante os mesmos pressupostos de facto, se isente de 
pagamento de sisa a transmissão titulada por escritura de compra e 
venda e se sujeite a pagamento do imposto justamente a mesma ope-
ração, mas agora titulada por simples contrato promessa de compra 
com tradição. A ser assim, estaríamos perante o não reconhecimento 
de uma isenção prevista na lei.”

Em suma, o Sr. Juiz a quo entendeu que a transmissão dos prédios 
do primitivo proprietário para o Impugnante, a coberto de contrato 
promessa, estava isenta de sisa porque, por um lado, se verificavam 
os pressupostos exigidos pelos art.ºs 11°, n.º 3, e 13° -A do respectivo 
código e, por outro, porque posteriormente se tinha celebrado o con-
trato prometido. E, porque assim, não faria sentido que se isentasse a 
transmissão decorrente do contrato prometido e se taxasse a transmissão 
ocorrida por força do contrato promessa.

Será assim? Vejamos.
2. É sabido que, por norma, a aquisição de um prédio está sujeita 

ao imposto de sisa (art. 2.º do CIMSISD), mas que essa regra soçobra 
quando a aquisição é feita para revenda por pessoas que exercem 
normal e habitualmente essa actividade (n.º 3 do art. 11 e art. 13 -A, 
ambos do mesmo código).

Todavia essa isenção é uma isenção sujeita a condição resolutiva, 
visto só se consolidar se aos prédios assim adquiridos não for dado 
destino diferente, se essa revenda se fizer dentro do prazo de três anos 
contados da sua aquisição e se os mesmos não forem novamente ven-
didos para revenda. – vd. art. 16.º do mesmo código.

Sendo assim, as pessoas que se encontrem em condições de poder 
beneficiar dessa isenção nos termos do citado normativo terão, como 
forma de definitivamente o alcançarem, de respeitar as mencionadas 
condicionantes. Se não o fizerem a sua situação ficará sujeita ao regime 
geral e, portanto, a aquisição ficará sujeita a tributação.

Por outro lado, e com vista a prevenir a evasão fiscal, a lei ficciona 
que se consideram transmissões de propriedade imobiliária “as 
promessas de compra e venda … logo que verificada a tradição para o 
promitente -comprador ou quando aquele esteja usufruindo dos bens” 
 - n.º 1 do § 11.º do art.º 2.º do CIMSISD  - o que significa que nesta sede 
o que releva é a realidade económica e que, por isso, e para efeitos de 
tributação o que importa apurar é se houve tradição do prédio para o 
promitente comprador, independentemente desta decorrer de contrato 
de compra e venda validamente celebrado.
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Nesta conformidade, o Recorrente só litigaria com razão se de-
monstrasse que os pressupostos que determinaram a liquidação aqui 
impugnada eram errados, isto é, se tivesse alegado e provado que não 
era verdade que  - como afirmava a Administração Fiscal – a posse dos 
prédios lhe foi transmitida em data anterior a 31/05/88 em resultado do 
contrato promessa de compra e venda celebrado em 11/11/87 nem que, 
posteriormente a essa transmissão, tivesse passado a usá -los como sua 
propriedade. – vd. ponto F da matéria de facto.

E isto porque, a ter ocorrido a tradição suposta pela Administração 
Fiscal, tinha havido  - nos termos do art.ºs 2° § 1° n.º 2 do CIMSISD 
 - uma transmissão fiscalmente relevante anteriormente à celebração 
do contrato prometido que só poderia ser inoperante para efeitos de 
sisa se o Recorrente tivesse vendido os prédios em causa nos três anos 
imediatos a essa tradição.

Ora, a verdade é que o Recorrente não alegou – e muito menos 
provou  - que o contrato de promessa invocado pela Administração não 
tenha sido celebrado nem que não tenha havido a referida tradição.

Sendo assim, haverá que tomar como certo que  - como afirma a Ad-
ministração Fiscal  - o Recorrente tomou posse dos prédios anteriormente 
a 31/05/88, em resultado da celebração, em 11/11/87, do mencionado 
contrato de promessa de compra e venda, e que só os vendeu por con-
tratos celebrados a partir de 31/05/91.

E se assim foi a condição resolutiva do benefício fiscal ora em 
causa – terem os prédios sido revendidos para além do prazo de 3 anos 
referido no art.º 16.º do CIMISD – ocorreu.

E, porque assim, nenhuma censura merece a liquidação ora im-
pugnada.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogando -se 
a decisão recorrida, julgar improcedente a liquidação.

Custas pelo Recorrente, em ambas as instâncias fixando -se a procu-
radoria neste STA em 50 %.

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 
de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Rede de transporte e distribuição de gás canalizado. Taxa 
municipal de ocupação do subsolo.

Sumário:

 I — A taxa cobrada pelo município de Braga a propósito da 
ocupação do subsolo pelas condutas de gás canalizado 
aí instaladas e mantidas pela empresa concessionária da 
exploração da respectiva rede de distribuição configura 
uma verdadeira taxa e não um imposto.

 II — Não ofende o princípio da igualdade o facto de àquela 
concessionária ser exigida a mesma taxa que é cobrada, 
ao mesmo propósito, a empresas não concessionárias 
de serviço público.

 III — A atribuição de uma concessão de serviço público a uma 
sociedade comercial não estende a essa pessoa colectiva 
as isenções tributárias de que goze o concedente.

Processo n.º 648/06 -30.
Recorrente: PORTGÁS — Sociedade de Produção e Distribuição 

de Gás, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Braga.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. PORTGÁS  - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE GÁS, S. A., com sede em Matosinhos, recorre da sentença de 
23 de Janeiro de 2006 da Mmª. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga que julgou improcedente a impugnação judicial do acto de 
liquidação de taxa de ocupação de subsolo por tubos e condutas levado 
a cabo pela CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA.

Formula as seguintes conclusões:

«I

Face à garantia bancária idónea prestada pela recorrente, deve o Vene-
rando Relator apreciar e alterar o efeito devolutivo atribuído ao presente 
recurso, atribuindo -se -lhe efeito suspensivo — o que se requer.

Isto posto
II

Nos termos do DL n.° 374/89, de 25 -10, compete ao Estado Português 
a manutenção e expansão da rede de transporte e distribuição do gás 
canalizado no País,

III

tarefa essa que o Estado decidiu transferir na Região Norte, mediante 
contrato de concessão, para a ora recorrente, que é assim concessionária 
de um serviço público de distribuição de gás natural na zona Norte do 
País, nomeadamente no município de Braga.

IV

Durante a vigência da concessão a titularidade dos direitos e poderes 
continua na entidade concedente (Estado) embora a faculdade de os 
exercer passa a ser exclusivamente do concessionário.

V

Através da “Lei de Bases de exploração, em regime de serviço pú-
blico, de redes de distribuição regional de gás natural” (Base XVII do 
Decreto -Lei n.° 33/91, de 16 de Janeiro), o Estado procedeu a uma 
mutação dominial parcial dos domínios públicos afectos a outras enti-
dades  - designadamente autarquias  -, afectando -os também à instalação 
do serviço público de distribuição de gás.
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VI
Apesar o artigo 84° da C.R.P. prever o domínio público autárquico, 

não existe lei que identifique um conjunto de bens qualificados como 
pertencentes a tal domínio.

VII
Certos bens (coisas públicas), atenta a função que desempenham, não 

podem deixar de se encontrar na titularidade do Estado, constituindo 
domínio público estadual, designadamente os bens (subsolo) afectos a 
serviços públicos não municipalizados  - como é o caso sub judice.

VIII
Não tem assim a Câmara Municipal de Braga legitimidade ou com-

petência para liquidar à recorrente quaisquer taxas pela ocupação da 
via pública, uma vez que aquela, por força da Lei, ficou privada dos 
poderes de administração das porções do solo e/ou subsolo da via pública 
necessárias à instalação da rede de gás e a recorrente se encontra no 
exercício de poderes da titularidade do Estado.

Por outro lado e sem prescindir

IX
Os actos impugnados não podem classificar -se como taxas, pois 

que lhes falta o carácter sinalagmático: não lhes corresponde, como 
contrapartida, uma actividade do Município especialmente dirigida ao 
respectivo obrigado (a recorrente).

X
O conceito de taxa pressupõe uma utilização que satisfaça, para além 

de necessidades colectivas, necessidades individuais de satisfação activa 
(que exigem a procura das coisas pelo consumidor) e não toda e qualquer 
utilização de tais bens.

XI
As infra -estruturas da rede de gás natural destinam -se à satisfação de 

necessidades gerais (colectivas) da população da cidade de Braga.

XII
In casu, o que se verifica é a ocupação e utilização de bens dominiais 

para instalação e funcionamento de um serviço público; trata -se de 
bens públicos que são utilizados na sua função própria de satisfação de 
necessidades colectivas que é a existência de uma rede de distribuição 
de gás natural.

XIII
A recorrente nada pode exigir, individualmente, como contraprestação 

específica das “taxas” de ocupação que lhe foram liquidadas.

XIV
Os actos de liquidação impugnados são verdadeiros impostos, ou pelo 

menos tributos especiais (em todo o caso, com um tratamento jurídico 
equiparado ao imposto).

XV
Pelo que a sua criação e aplicação ultrapassa o poder tributário dos 

municípios, limitado ao estabelecimento de taxas.

XVI
O princípio da legalidade fiscal (reserva de competência) foi mani-

festamente violado  - artigo 103° n.° 2 e 165° da C.R.P..

XVII
Independentemente da bondade formal e material da solução consa-

grada no artigo 20° do Orçamento do Estado para 2005, aprovado pela 
Lei n.° 55 -B/2004 de 30 -12 (em nosso entender, inconstitucional), o certo 
é que através dela a Assembleia da República concede uma autorização 
legislativa ao Governo para alargar as competências dos municípios em 
matéria de “taxas”.

XVIII
O que significa que os Municípios não podem cobrar “taxas” de 

ocupação ou utilização do solo e subsolo do domínio público municipal 
por empresas e entidades no domínio da distribuição de gás, ao abrigo 
da actual redacção do artigo 19° da Lei n.° 42/98, de 06 -08 (Lei das 
Finanças Locais).

Sem prescindir
XIX

Os actos impugnados ao fazerem uma aplicação directa das taxas pre-
vistas na Tabela e Regulamento Camarários estão a aplicar à recorrente 
enquanto concessionária de serviço público, exactamente as mesmas 
taxas que estão previstas para entidades particulares, que actuam com 
base em interesses próprios (individuais).

XX
A recorrente não pode, do mesmo modo que qualquer empresa, reper-

cutir as taxas pagas na facturação ao consumidor, pois a sua actuação 
nesta área (nomeadamente quanto aos preços que esta pode cobrar aos 
consumidores) está limitada, designadamente pelo contrato de concessão 
e pelo facto de ser uma concessionária de serviço público.

XXI
Ou seja, estão a ser tratadas de forma igual situações que são mate-

rialmente diferentes, e que deveriam ser objecto de tratamento diverso, 
violando assim o princípio da igualdade (na sua vertente de igualdade 
material), vertido no artigo 13.°, n.° 1 da Constituição da República 
Portuguesa.

Acresce que,
XXII

Ainda que a cobrança de taxas por ocupação do subsolo fosse permi-
tida (no que não se consente), face ao princípio da proporcionalidade 
a respectiva liquidação feria sempre de atender à finalidade do uso 
requerido  - o que não sucedeu no caso em apreço (não foi considerada 
a quase inocuidade da aludida ocupação).
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XXIII
O respeito pelo princípio da proporcionalidade impõe que não sejam 

aplicadas as mesmas taxas aos usos privativos de interesse privado e 
aos usos de interesse público.

XXIV
Conclui -se, pois, nesta sede, que os actos de liquidação impugnados 

se encontram feridos de nulidade, por violação dos princípios constitu-
cionais da igualdade e da proporcionalidade.

Sem prescindir,
XXV

Por contrato de concessão, foi atribuída pelo Estado à recorrente a 
competência da gestão do serviço público de distribuição de gás e de 
todos os meios afectos a essa concessão.

XXVI
“O serviço público pelo facto de passar a ser feito por uma entidade 

privada não perde a sua natureza”.

XXVII
Apesar de se verificar uma transferência do exercício de poderes 

durante o prazo da concessão ou enquanto esta subsistir a titularidade 
dos direitos e poderes continua na entidade concedente (Estado), mas a 
faculdade de os exercer passa a ser exclusivamente do concessionário.

XXVIII
Estando em causa um serviço público que o Estado concessionou e 

tornando -se necessária, para o cumprimento desse serviço público, a 
ocupação da via publica, a recorrente (concessionaria) deve ser aplicada 
a isenção prevista no artigo 33° n.° 1 da Lei das Finanças Locais.

XXIX
A não aplicação dessa norma de isenção ao caso dos autos, inquina 

os actos impugnados de vício de violação de lei.

XXX
Violou, assim, a sentença recorrida, nomeadamente por erro de in-

terpretação, as normas dos artigos 13º, 84°, 103°, 106°, 165° e 238° 
da C.R.P.; os artigos 11°, 19º e 33° da Lei n.° 42/98, de 06 -08 (Lei 
das Autarquias Locais); o artigo 4° da Lei Geral Tributária; e ainda 
as normas da Lei 55 -B/2004, de 31 -12, do DL 33/91, de 16 -01 e do 
DL 374/89, de 25 -10; o despacho que admitiu o recurso violou os arti-
gos 280º, 281°, 282° e 286° do CPPT e o artigo 687° n.° 4 do Código 
de Processo Civil.

TERMOS EM QUE,
Deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, pois que 

foi prestada garantia considerada idónea.
Deve conceder -se provimento ao presente recurso, revogando a douta 

sentença recorrida pela sucessiva ordem de razões e com todas as naturais 

consequências, nomeadamente julgando -se a impugnação totalmente 
procedente e anulando -se os actos de liquidação impugnados (...)».

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 nem a entidade liqui-
dadora carece de legitimidade para o efeito, nem os tributos liquidados 
se podem qualificar como impostos, nem ocorre violação da norma do 
artigo 19º da Lei das Finanças Locais.

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim fixada:

«1.
A presente impugnação, tem por objecto as seguintes liquidações:
a) Aviso 123/2003, no valor de 70 749.00 € e 5511.5 €;
b) Registo n° 10212 no valor de 32.21 €;
e) Registo n° 10213, no valor de 2.58 €;
d) Registo n° 10215, no valor de 1.03 €;
e) Registo n° 10216, no valor de 32.21 €;
1) Registo n° 10236, no valor de 12.90 €;
g) Registo n° 10237, no valor de 32.21 €;
h) Registo n° 10238, no valor de 35.68 €;
i) Registo n° 10239, no valor de 32.21 €;
j) Registo n° 10240, no valor de 72.23 €;
k) Registo n° 10241, no valor de 32.21 €;
l) Registo n° 10242, no valor de 7.74 €;
m) Registo n° 10243, no valor de 32.21 €;
n) Registo no 10244, no valor de 175.86 €;
o) Registo n° 10245, no valor de 21.06 €;
p) Registo n° 10246, no valor de 32.21 €;
q) Registo n° 10264, no valor de 4.64 €;
r) Registo n° 10143, no valor de 90.63 €;
s) Registo n° 10141, no valor de 203.38 €;
t) Registo n° 10147, no valor de 1.03 €;
u) Registo n° 10149, no valor de 1.55 €;
v) Registo no 10150, no valor de 36.54 €;
w) Registo n° 10151 no valor de 32.21 €;

2.
Todas as liquidações têm por data limite de pagamento voluntário 

o dia 29.11.2003;
3.

A Câmara Municipal de Braga procedeu às liquidações de taxas de 
ocupação de subsolos, de tubos e condutas, situadas em diversos locais 
do Município;

4.
A impugnante mediante requerimento, solicitava ao Presidente da 

Câmara autorização para realizar as obras, anexando nomeadamente 
mapa de medições das condutas e caixas, memórias descritivas, dese-
nhos do projecto base, desenhos de projectos de execução, desenho de 
caixa de válvulas de gás e desenhos de valas tipo para as condutas de 
gás, entre outros elementos necessários;
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5.
Após o requerimento apresentado pelo impugnante a Câmara Muni-

cipal, notificava -a estabelecendo as condições de execução da obra e 
definindo as taxas a liquidar;

6.
Posteriormente era enviada a nota de liquidação da taxa de ocupação 

do solo fazendo referência ao requerimento da impugnante;

7.
A impugnante celebrou, em 16.12.1993, um “Contrato de Concessão 

da Rede de Distribuição Regional de Gás Natural do Norte” com o 
Estado Português (fls. 41 a 78 dos autos);

8.
Nos termos da cláusula 2° n° 1 do referido contrato compete à impug-

nante a exploração, em regime de serviço público, da rede de distribuição 
regional de Gás Natural do Norte bem como a respectiva construção e 
a instalação das obras e dos equipamentos necessários;

9.
Faz parte do objecto da concessão a distribuição e eventual armaze-

namento do gás natural gases de substituição de gás natural bem como 
a manutenção e reparação das instalações da distribuição do gás;

10.
A cláusula 23° do Contrato de Concessão prevê que: “1 - Para a 

implantação do empreendimento e exploração do serviço, a Conces-
sionária tem o direito de utilizar os bens do Estado e as porções dos 
seus domínios público de que necessite, designadamente espaços verdes 
e vias públicas, caminhos e cursos de água, bem como os terrenos ao 
longo dos caminhos de ferro e de quaisquer vias de comunicação, nas 
condições mais favoráveis em que a sua cedência ou a do respectivo 
uso possa ser feita segundo a lei aplicável.

2 -(...)
3 - A cedência e utilização dos bens do domínio público municipal 

deverá, sempre que possível, ser formalizada por protocolo.
4 - Não havendo acordo das autarquias quanto à cedência dos bens 

dominiais da sua titularidade para a implantação das infra -estruturas 
ou exploração do serviço da concessão, o Governo providenciará, nos 
termos da lei, a sua reafectação, desde que não exista outra solução 
compatível com a economia do projecto (fls. 44 a 68 dos autos);

11.
Em reunião da Câmara de 13.11.1997, foi aprovado um protocolo 

entre a Câmara Municipal e a Impugnante, relativo à distribuição de 
gás natural, válido por cinco anos;

12.
Do referido protocolo a cláusula 2° previa «1 - Dada a natureza do pro-

jecto e o facto das suas infraestruturas terem uma utilização progressiva 

e proporcional aos consumos, a Câmara Municipal de Braga cobrará as 
taxas de ocupação do subsolo estabelecidas, em função da percentagem 
correspondente à capacidade efectivamente utilizada em cada ano, e 
sobre a capacidade total da rede construída, em termos de caudal má-
ximo diário, verificadas através de documentação autêntica.

As quantidades acima referidas serão medidas por instrumentos de 
medição e contagem cuja leitura e análise poderão ser acompanhados 
pelos competentes serviços.

2 - Dado a introdução do Gás Natural implica a construção de uma 
infraestrutura completamente nova, que consiste na rede primária e de 
distribuição, não se aplica à abertura das valas necessárias a implan-
tação das respectivas redes, as taxas previstas em regulamento muni-
cipais, as quais só serão devidas em caso de reparação ou alterações 
que impliquem trabalhos na via pública.” (doc datado de 22.10.1997, 
constante do processo administrativo);

13.

Por Oficio n° 0000140 de 13.11.2002, a Câmara comunicou à impug-
nante que “(...) Atendendo a que a Portgás não mostrou interesse na 
renovação do referido protocolo, comunico a V. Exa., de que o acordo 
com a cláusula 6, que o mesmo caducou.” (doc. constante do processo 
administrativo);

14.

No oficio n° 00123, de 03.01.24 da Câmara Municipal dirigido à 
impugnante, e que aqui se dá por integralmente reproduzido, consta 
o seguinte:

“ASSUNTO: TAXAS DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SUB-
SOLO NO ANO DE 2003.

Dado que o protocolo celebrado entre esta Câmara e essa empresa 
relativo á distribuição de gás natural na cidade de Braga, aprovado 
em reunião de 12/11/1997, válida por 5 anos, caducou por não ter sido 
renovado, informo V. Exa. que a liquidação e pagamento das taxas de 
licença respeitantes ao ano de 2003 será efectuada nos termos dos 
Regulamentos de Ocupação da Via Pública e da Tabela de Taras e 
Licenças em vigor.

Assim, nos termos regulamentares, nos meses de Janeiro a Março de 
cada ano deverá essa empresa proceder à renovação das respectivas 
licenças mediante o pagamento das respectivas taxas fixadas na Tabela 
de Taxas e Licenças.

Por isso, até ao dia 31 de Março do corrente ano deverão ser pagas 
as respectivas taxas de licença pela ocupação da via pública na área 
deste município relativas ao ano de 2003, na importância de 70.749,12 
€, acrescida de 3,00 € de imposto do selo.

Informo V. Exa. que a liquidação foi efectuada com base na ocupação 
do subsolo com 504 caixas de válvulas de gás natural (29,21 € por 
unidade) e 130.296 metros (0,43 € por metro linear).

15.

A presente impugnação foi apresentada em 12.02.2004».
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3.1. A recorrente insurge -se contra a sentença recorrida por razões 
de quatro ordens:

1ª – A Câmara Municipal de Braga não tem legitimidade ou com-
petência para liquidar à recorrente taxas pela ocupação da via pública 
– conclusões II a VIII;

2ª – O tributo que lhe foi liquidado, apesar de denominado taxa, é um 
imposto, por isso não podendo ser criado e aplicado por um município 
– conclusões IX a XVIII;

3ª – Enquanto concessionária de serviço público, a recorrente merece 
tratamento diferente do dado a entidades particulares, para que sejam 
respeitados os princípios da igualdade e da proporcionalidade – con-
clusões XIX a XXIV;

4ª – A ocupação do subsolo pelo Estado – a recorrente, por ser conces-
sionária, exerce poderes dele – está ao abrigo da isenção do artigo 33º 
nº 1 da Lei de Finanças Locais – conclusões XXV a XXIX.

3.2. A falta de «legitimidade ou competência» da Câmara Municipal 
de Braga é ancorada, pela recorrente, no facto de o subsolo ser um bem 
do domínio público do Estado e não do Município, por força do disposto 
na Base XVII do decreto -lei nº 33/91, de 16 de Janeiro.

Mas, como se aponta na sentença, não resulta da apontada base que 
tenha havido qualquer transferência do domínio público municipal 
para o estatal, mas, apenas, que a recorrente, enquanto concessionária 
de serviço público, tem «o direito de utilizar o domínio público para 
efeitos de implantação e exploração das infra -estruturas da concessão 
nos termos da lei aplicável». De acordo com o contrato da concessão, 
cláusulas 23º e 33º, essa utilização será feita «nas condições mais fa-
voráveis em que a sua cedência ou a do respectivo uso possa ser feita 
segundo a lei aplicável», devendo «a cedência e utilização dos bens do 
domínio público municipal (…), sempre que possível, ser formalizada 
por protocolo». Ainda nos termos desta cláusula 33º, a reafectação de 
bens de domínio público municipal ao estatal será a solução última, se 
o acordo das autarquias não puder ser obtido e «não exista outra solução 
compatível com a economia do projecto».

Daqui emerge, desde logo, na falta de notícia de que, no caso, te-
nha havido a «reafectação» a que se refere a aludida cláusula, que o 
subsolo em causa no presente processo se mantém no domínio público 
do Município de Braga, o qual, nos termos da lei, não podendo evitar 
o seu uso para a instalação e funcionamento das estruturas a instalar 
pela recorrente, não ficou, ao contrário do que esta pretende, privado 
«dos poderes de administração das porções do solo e/ou subsolo da via 
pública necessárias à instalação da rede de gás». Designadamente, não 
é a atribuição da concessão à recorrente que impede o Município de 
exercer o seu poder, que lhe é conferido pelo artigo 19º alínea c) da Lei 
nº 42/98, de 6 de Agosto, de cobrar taxas pela «ocupação ou utilização 
do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal».

Por outro lado, assoma, ainda, que o facto de a recorrente actuar 
como concessionária de um serviço público e, nessa qualidade, exercer 
poderes que são do Estado, lhe não permite a utilização do subsolo 
sem contrapartidas, mas, tão só, «nas condições mais favoráveis em 
que a sua cedência ou a do respectivo uso possa ser feita segundo a 
lei aplicável».

Como assim, improcedem as conclusões II a VIII das conclusões das 
alegações do recurso, ou seja, não falta ao Município de Braga «legiti-

midade ou competência para liquidar à recorrente quaisquer taxas pela 
ocupação da via pública».

3.3. O segundo fundamento do recurso, condensado nas conclusões IX 
a XVIII, tem a ver com a natureza do tributo liquidado, que a recorrente 
defende ser um imposto, não obstante a sua designação como taxa, em 
resultado da falta de «carácter sinalagmático».

É ponto doutrinaria e jurisprudencialmente assente que não é o nomem 
escolhido pelo legislador que faz com que seja necessariamente taxa 
aquilo que como tal designa, ou imposto o que assim qualifica.

Como diz a recorrente, «o conceito de taxa pressupõe uma utiliza-
ção que satisfaça, para além de necessidades colectivas, necessidades 
individuais de satisfação activa (…) e não toda e qualquer utilização 
de tais bens».

É, porém, isso mesmo que acontece no caso vertente.
A recorrente dispôs -se a desenvolver uma actividade económica 

lucrativa, e para isso reuniu e organizou meios que lhe permitiram obter 
uma concessão de serviço público. É da prestação desse serviço que se 
propõe conseguir os seus ganhos. Mas, para tanto, necessita de trans-
portar e distribuir o bem que comercializa, no âmbito de tal concessão. 
Também por isso e para isso precisa de ocupar o subsolo com instalações 
atinentes àquele fim. Deste modo, a utilização que a recorrente faz do 
subsolo satisfaz, desde logo, as suas necessidades individuais, enquanto 
empresa que assim assegura um factor de produção; mediatamente, sa-
tisfaz, ainda, a necessidade colectiva de dispor, nos locais de consumo, 
do gás que ela distribui e comercializa.

Deste modo, se é certo que a ocupação e utilização do subsolo ainda 
integra a «sua função própria de satisfação de necessidades colectivas», 
menos certo não é que, do mesmo passo, é satisfeita a necessidade 
individual da recorrente, enquanto entidade organizada com vista à 
exploração de um ramo de negócio.

Por isto, o tributo exigido a propósito da ocupação e utilização do 
subsolo tem contrapartida na disponibilidade dessas ocupação e utili-
zação em benefício da recorrente, para satisfação das suas necessidades 
individuais de empresa dedicada à distribuição e venda de gás.

O que vale por dizer que se trata de uma taxa, e não de um im-
posto.

E que, consequentemente, o princípio da legalidade fiscal não implica 
que a criação do tributo fosse da autoria da Assembleia da República.

3.4. As conclusões XIX a XXIV formuladas pela recorrente põem-
-nos perante a questão da violação dos princípios da igualdade e da 
proporcionalidade.

Esse atentado resultaria de a recorrente, na qualidade de concessio-
nária de serviço público, estar a ser tratada como outra qualquer enti-
dade a quem falta tal qualidade, quando a diferença imporia tratamento 
diferente. A taxa liquidada, igual à que incide sobre «usos privativos 
de interesse privado», não atende nem «à finalidade do uso requerido» 
nem à «quase inocuidade da aludida ocupação».

Em primeira linha, o princípio da igualdade só impõe que à recorrente, 
como concessionária, seja dado tratamento igual ao das suas congéneres. 
Para que se imponha, também, dar -lhe tratamento distinto daquele que, 
em geral, merecem os demais contribuintes, seria preciso demonstrar 
que entre ela e eles há uma diferença tal que justifica essa disparidade.

O que diz a recorrente a este respeito é que não pode repercutir as 
taxas pagas nos preços que factura, por estar «limitada, designadamente 
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pelo contrato de concessão e pelo facto de ser uma concessionária de 
serviço público».

Mas, dizendo isto, a recorrente contraria a sentença recorrida, aonde 
se lê que «a impugnante no exercício da sua actividade empresarial e 
comercial pode (…) fazer repercutir as taxas pagas a título de ocupação 
do subsolo, na facturação ao consumidor». Estamos perante um juízo 
em sede de matéria de facto que nem é posto expressamente em causa 
pela recorrente – que não aponta à sentença erro de julgamento sobre os 
factos –, nem é sindicável por este Tribunal, aqui agindo como de revista.

De resto, não é apodíctico que qualquer outra empresa possa, sem 
mais, repercutir nos preços que pratica todos os custos que suporta. É 
do conhecimento geral que as condições do mercado não raras vezes 
obstam a que isso ocorra.

E mesmo sendo verdade que a posição da recorrente no mercado não é 
igual à de outra empresa que nele actue fora do âmbito de uma concessão 
de serviço público, não se vê que essa sua posição seja, neste pormenor, 
de tal modo diferente das demais entidades que imponha um tratamento 
diferenciado, sob pena de ofensa do princípio da igualdade.

Por demonstrar está, também, que seja «quase inócua» a ocupação 
do solo pelas estruturas da recorrente. Afirmação que, em todo o caso, 
não deixa de estranhar -se, geralmente sabido como é que as condutas 
de gás ocupam espaço e constituem um sistema exigente em termos 
de segurança e manutenção; sabe -se, de resto, porque fixado ficou 
em sede factual (mais concretamente, é a entidade liquidadora que o 
afirma, e a recorrente não o contraria), que a tubagem por si instalada 
tem uma extensão linear de 130.296 metros e nela existem 504 caixas 
de válvulas.

Por último, viu -se já que o que justifica a exigência da taxa não é o 
uso de interesse público do subsolo, mas o de interesse privado que, 
concomitantemente, a recorrente dele retira. O que faz com que a taxa, 
ao ser igual para todos os que ocupam o subsolo, sejam ou não con-
cessionários de serviços públicos, não ofenda o princípio da igualdade, 
nem o da proporcionalidade.

3.5. A derradeira questão que põe a recorrente respeita à isenção de 
que, por força do artigo 33º nº 1 da Lei das Finanças Locais, o Estado 
goza relativamente às taxas devidas aos municípios. Esta isenção bafe-
jaria a recorrente, na medida em que, ocupando o subsolo ao abrigo da 
concessão, exerce poderes que são do Estado.

Ora, a isenção de que goza o Estado é subjectiva, não se vendo modo 
de ela poder ser transmitida a outrem, seja pela via administrativa, seja 
por contrato.

Já isto bastaria para não ser como quer a recorrente.
Acresce que a concessão não transfere para o concessionário senão 

os poderes necessários ao desempenho do serviço público por que fica 
responsável – e é por isto mesmo que lhe é permitido instalar equipa-
mentos no domínio público. Mas não mais do que isso. A concessão 
não altera a natureza jurídica do concessionário que, no caso, é uma 
sociedade comercial, e não passou, por obra da concessão, a ser uma 
pessoa colectiva de direito público.

Os deveres e direitos do Estado, incluindo as isenções que a lei lhe 
atribui, continuam a ser seus, do mesmo modo que também a esfera 
jurídica do concessionário se não altera senão na justa medida em que 
passa a incluir os direitos e deveres englobados na concessão.

Improcedem, pelo exposto, todos os fundamentos do recurso sinte-
tizados nas conclusões formuladas pela recorrente.

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 procuradoria em 1/6 (um 
sexto).

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Emolumentos. Registo Predial. Cancelamento de hipoteca. 
Tabela constante da Portaria n.º 996/98, de 25 de No-
vembro, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria 
n.º 1007/98, de 2 de Dezembro. Conformidade com a Di-
rectiva Comunitária n.° 69/335/CEE, do Conselho, de 17 
de Julho. Constitucionalidade.

Sumário:

 I — A Directiva n.º 69/335/CEE, de 17 de Julho, alterada 
pela Directiva n.º 85/303/CEE, de 10 de Junho de 1985, 
permite que os Estados membros possam cobrar tributos 
no caso de cancelamento de hipotecas constituídas, pelo 
que as normas da tabela de emolumentos do registo pre-
dial que tributam aquele cancelamento são conformes 
ao direito comunitário.

 II — Tal emolumento deve qualificar -se como taxa, pelo que 
não se encontra submetido ao princípio da legalidade, 
não estando, assim, ofendidos os artigos 103.° e 165.° 
da Constituição da República Portuguesa, na redacção 
dada pela Lei Constitucional n.º 1/1997.

Processo n.º 678/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Radiodifusão Portuguesa, 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 da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Lisboa que julgou procedente a impugnação judicial, 
deduzida por Radiodifusão Portuguesa, S.A., contra a liquidação de 
emolumentos, efectuada pela 6.ª Conservatória do Registo Predial de 
Lisboa, no valor global de 13.180.667$00, em consequência do pedido 
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de cancelamento das hipotecas constituídas sobre as fracções de um 
prédio de que é proprietária.

Fundamentou -se a decisão em que “a situação em análise nestes autos 
– a liquidação de emolumentos registrais devidos pelo cancelamento de 
hipotecas, efectuada ao abrigo da Tabela de Emolumentos, aprovada pela 
Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada 
pela Portaria n.º 1007/98, de 2 de Dezembro – é a mesma que originou 
a mencionada jurisprudência da 6.ª Secção do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Europeia, do acórdão de 29 de Setembro de 1999 que, 
apreciando a questão prejudicial que lhe foi suscitada pelo STA, julgou 
incompatível com o direito comunitário (…) os emolumentos cobrados 
por actos constantes da anterior Tabela de Emolumentos e Notariado” 
e, também, na inconstitucionalidade destes emolumentos por entender 
que, tratando -se de impostos, “a definição da sua taxa não respeita o 
princípio constitucional da legalidade fiscal, que reserva tal matéria ao 
legislador parlamentar ou parlamentarmente autorizado”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 - O presente processo respeita a um acto de liquidação de emolu-

mentos resultante da inscrição no registo predial de um cancelamento de 
hipoteca incidente sobre oitenta e oito fracções (com o montante máximo 
assegurado de 8.387.764.582$00), requerida, em 7 de Setembro de 
2001 (Ap. 11), junto da 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa.

2 - Os emolumentos impugnados, no montante de 13.180.667$00 
(€ 65.744,89), resultam da aplicação dos artigos 1.°, n.° 2 e 3.° da Tabela 
de Emolumentos do Registo Predial, aprovada pela Portaria 996/98, de 
25 de Novembro, em vigor à data do acto.

3 - Por douta sentença, proferida em 14 de Fevereiro de 2006, foi 
a impugnação julgada procedente, por provada, e, em consequência, 
anulado o acto de liquidação impugnado, determinando -se a consequente 
restituição da quantia de 13.180.667$00, acrescida dos juros legais desde 
a data de pagamento indevido até integral restituição.

4 - Em causa no presente recurso está a conformidade da Tabela de 
Emolumentos do Registo Predial, aprovada pela Portaria 996/98, de 25 
de Novembro com a Directiva Comunitária n° 69/335/CEE, do Conselho, 
de 17 de Julho, no que em particular respeita à inserção do acto cuja 
liquidação se impugna  - inscrição no registo predial de um cancelamento 
de hipoteca  - no âmbito de aplicação da mesma.

5 - Ao contrário do propugnado pela recorrente, os emolumentos 
notariais e registrais não podem ser considerados impostos, antes cons-
tituem verdadeiras taxas.

6 - O imposto surge como uma prestação pecuniária, requerida aos 
particulares, unilateralmente, a título definitivo e sem qualquer con-
trapartida, com vista à cobertura das despesas e encargos do Estado, 
enquanto que a taxa, é definitiva como um tributo que é requerido aos 
particulares como contrapartida de uma prestação específica.

7 - A relação que se estabelece entre os Conservadores e Notários e 
os particulares é, claramente, bilateral: à prestação do serviço por parte 
daqueles corresponde uma vantagem económica para estes.

8 - Neste sentido se pronunciou o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n° 115/2002, processo n° 567/2000, 3ª Secção, Diário da República, 
Investimentos Imobiliários série, n° 123, de 28 de Maio de 2002.

9 - Ora, a directiva tem por objectivo, como decorre do seu preâmbulo, 
promover a livre circulação de capitais, essencial para a criação de 

uma união económica como característica análogas às de um mercado 
interno.

10 - Para o efeito, prevê a cobrança de um imposto sobre as reuni-
ões de capitais, imposto esse que deve ser harmonizado no interior da 
Comunidade, quer no que respeita às taxas, quer no que respeita à sua 
estrutura.

11 - O artigo 3.° da Directiva enumera as sociedades de capitais a que 
se aplicam as disposições da mesma e o artigo 4.° estabelece o elenco 
de operações abrangidas no seu âmbito.

12 - Constitui erro na aplicação do direito a extensão do alcance da 
jurisprudência do TJCE a actos que não se insiram no âmbito da Directiva 
em análise, o que sucedeu no presente processo. Não se enquadrando a 
inscrição no registo predial de um cancelamento de hipoteca no âmbito 
da Directiva 69/335/CEE não foi desrespeitada qualquer norma de direito 
comunitário, nomeadamente a aludida Directiva.

13 - No mesmo sentido vai a jurisprudência do S.T.A., de acordo com 
a qual a Directiva em apreciação e discussão só tem aplicação quando 
se trate de impostos indirectos incidentes sobre reuniões de capitais na 
medida em que, conforme reafirmou o TJ.C.E. no acórdão de 21 de 
Setembro de 2000, no Processo C -19/99, ela visa “promover a livre 
circulação de capitais, considerada essencial à criação de uma união 
económica com características análogas à do mercado interno”.

14 -É jurisprudência assente do Supremo Tribunal Administrativo 
excluir do âmbito da mencionada Directiva Comunitária os actos no-
tariais e registrais que impliquem a transmissão de propriedade sobre 
imóveis ou a constituição ou cancelamento de hipotecas, como se verifica 
nos acórdãos proferidos em 2 de Abril de 2003, nos processos 091/03 
e 01909/02, em 4 de Junho de 2003 no processo 0387/03 e em 19 de 
Novembro de 2003 no processo 01140/03.

15 -A sentença recorrida, em sede de fundamentação, equipara a 
questão em litígio nos presentes autos com aquela que originou a pro-
lação de acórdão pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, 
em 29 de Setembro de 1999, que respeitava a actos societários, mais 
precisamente a uma escritura pública de aumento de capital social e de 
alteração da denominação social e da sede de uma sociedade de capitais, 
actos divergentes dos que ora se discutem  - inscrição no registo predial 
de um cancelamento de hipoteca.

16 - Pelos motivos expostos, somos de parecer que a liquidação de 
emolumentos ora impugnada encontra -se fora do âmbito de aplicação 
da directiva, pelo que não poderá ser apreciada à luz da doutrina nela 
fixada.

17 - A sociedade invocou ainda que a liquidação não respeitou o 
artigo 11.°, n.° 2 do Decreto -Lei 2/94, de 10 de Janeiro, que consagrou 
uma isenção emolumentar em benefício da impugnante. Todavia esse 
dispositivo legal circunscreveu -se ao processo de transformação da 
“Radiodifusão Portuguesa, E.P.” em sociedade anónima, escapando do 
seu âmbito o registo ora em análise.

Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se a sentença recorrida e, em consequência, absolvida a Ré 
do pedido, mantendo -se a liquidação de emolumentos impugnada.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do provimento do recurso, já que “a posição assumida no recurso vai 
de encontro à jurisprudência pacífica desta secção no sentido de que 
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constitui erro na aplicação do direito a extensão do alcance da Directiva 
69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969, com as alterações 
introduzidas pela Directiva 85/3037/CEE, do Conselho, de 10 de Junho 
de 1985, a actos que não se incluam no elenco das operações de reunião 
de capitais contempladas no artigo 4.º da primeira Directiva (…), e tam-
bém da jurisprudência do Tribunal Constitucional que considerou que os 
emolumentos em apreciação nos presentes autos devem ser qualificados 
como taxas e não como impostos (vide o acórdão n.º 115/2002, de 12 
de Março, no processo n.º 567/00, publicado na II série do Diário da 
República, de 28 de Maio de 2002, que acompanhou jurisprudência do 
mesmo Tribunal)”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
 - Em 7/9/01, a impugnante requereu na 6.ª Conservatória do Registo 

Predial o cancelamento de hipotecas constituídas sobre fracções autóno-
mas do prédio urbano sito na Av. Eng. Duarte Pacheco, 26 – Lisboa.

 - Nessa data foi cobrada à impugnante a importância de 1.107.867$00, 
a título de preparos para emolumentos e após a elaboração da conta, 
foram -lhe cobrados mais 12.072.800$00 de emolumentos. A impugnante 
efectuou os pagamentos em 7/9/01 e em 10/10/01.

 - A impugnação foi apresentada em 7/11/01.
Vejamos, pois:
As questões decidendas são:
I. A de saber se a liquidação de emolumentos devidos pela inscrição 

no registo predial do cancelamento de hipoteca de um prédio, efectuada 
ao abrigo da Tabela de Emolumentos, aprovada pela Portaria n.º 996/98, 
de 25 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria 
n.º 1007/98, de 2 de Dezembro, é incompativel com a Directiva 69/335/
CEE do Conselho, de 17 de Julho de 1969, relativa aos impostos indi-
rectos que incidem sobre as reuniões de capitais, publicada no Jornal 
Oficial n.º L 249, de 3 de Outubro de 1969, pp. 25 -29, e alterada pela 
Directiva 85/303/CEE, de 10 de Junho de 1985, publicada no Jornal 
Oficial n.º L 156, de 15 de Junho de 1985, pp. 23 -24; e

II. A de saber se os emolumentos registais são inconstitucionais.
I. QUANTO À DESCONFORMIDADE COM O DIREITO COMUNITÁRIO.
Aquela Directiva, “considerando que o objectivo do Tratado é criar 

uma união económica com características análogas às de um mercado 
interno e que uma das condições essenciais para se atingir esse objectivo 
é promover a livre circulação de capitais” e “que os impostos indirectos 
que incidem sobre as reuniões de capitais, actualmente em vigor nos 
Estados -membros, designadamente o imposto a que estão sujeitas as 
entradas de capitais nas sociedades e o imposto de selo sobre os títulos, 
dão origem a discriminações, duplas tributações e disparidades que 
dificultam a livre circulação de capitais, devendo, consequentemente, 
ser eliminadas por via de harmonização”, veio “proceder a uma harmo-
nização do imposto [indirecto sobre as reuniões de capitais], tanto no 
que respeita à sua estrutura como às taxas respectivas”, criando, por um 
lado, o imposto sobre as entradas de capital e, por outro, suprimindo os 
“outros impostos indirectos com características idênticas” que estivessem 
em vigor – cfr. a parte preambular da Directiva 69/335/CEE.

A Directiva cria, assim, o imposto sobre as entradas de capital, estabe-
lecendo as regras de incidência  - artigos 4.º e 5.º  -, as taxas – artigo 7.º  - e 
as isenções – artigos 8.º e 9.º

E, de seguida, prevê algumas situações em que, com excepção do 
imposto sobre as entradas de capital – artigo 10.º  -, “os Estados -membros 
não cobrarão (…) qualquer imposição, seja sob que forma for”, e, até, no 
caso do artigo 11.º, situações que “os Estados -membro não submeterão 
[, de todo,] a qualquer imposição, seja sob que forma for”.

Ora, a limitação – artigo 10.º  - e a proibição – artigo 11.º  - de tributação 
das situações previstas nestes artigos é excepcionada pelo artigo 12.º que, 
na alínea d) do seu número 1, dispõe que “em derrogação do disposto 
nos artigos 10.º e 11.º, os Estados -membros podem cobrar direitos que 
onerem a (…) extinção de (…) hipotecas” mas sempre com atinência 
às ditas reuniões de capitais.

Ou seja, o legislador comunitário admite expressamente, no dito artigo 
12.º, que os Estados -membros possam cobrar tributos, no âmbito das 
reuniões de capitais, em algumas situações excepcionais, como é, no 
ponto, o cancelamento de hipotecas constituídas.

Todavia, não é o caso dos autos em que, como expressamente resulta 
do probatório, as hipotecas em causa foram constituídas sobre fracções 
autónomas de prédio urbano.

Pelo que as normas da Tabela de Emolumentos do Registo Predial 
que tributam aquele cancelamento são conformes ao direito comunitário.

O Tribunal a quo entendeu que “a situação em análise nestes autos 
– a liquidação de emolumentos registrais devidos pelo cancelamento de 
hipotecas (…) – é a mesma que originou a mencionada jurisprudência da 
6.ª Secção do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, do acórdão 
de 29 de Setembro de 1999 que, apreciando a questão prejudicial que lhe 
foi suscitada pelo STA, julgou incompatível com o direito comunitário 
(…) os emolumentos cobrados por actos constantes da anterior Tabela 
de Emolumentos e Notariado”.

Mas não tem razão.
Pois que na questão prejudicial que foi suscitada por este Supremo 

Tribunal Administrativo ao Tribunal de Justiça da Comunidade Euro-
peia estava em causa a escritura pública de aumento de capital social 
e de alteração da denominação social e da sede de uma sociedade de 
capitais, que não o cancelamento de hipotecas sobre fracções autónomas 
de prédio urbano.

II. QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DOS EMOLUMENTOS DO REGISTO 
PREDIAL

Sustenta a decisão recorrida, citando CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 
Almedina, fls. 38 e 39, “que estamos, não perante taxas, mas antes 
face a impostos”, já “que esses ditos emolumentos são função, não dos 
custos do serviço de registo ou do serviço notarial prestado, mas sim 
função da capacidade contributiva revelada na solicitação desses servi-
ços pelos respectivos requerentes”, pelo que, assim sendo, se trata “de 
impostos claramento inconstitucionais, desde logo porque a definição 
da sua taxa não respeita o princípio constitucional da ilegalidade fiscal 
que reserva tal matéria ao legislador parlamentar ou parlamentarmente 
autorizado”.

Por sua vez, a Fazenda recorrente conclui que os emolumentos cons-
tituem “verdadeiras taxas” – conclusão 5  -, uma vez que “a relação que 
se estabelece entre os Conservadores e Notários e os particulares é, 
claramente, bilateral: à prestação do serviço por parte daqueles corres-
ponde uma vantagem económica para estes” – conclusão 7  -, pelo que 
inexiste a alegada inconstitucionalidade.
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O problema de constitucionalidade suscitado consiste na possível 
violação dos artigos 103.º e 168.º, n.º 1, alínea i), da Constituição da 
República Portuguesa, na redacção dada pela Lei Constitucional n.º 
1/1997, em vigor à data dos factos, que consagram o princípio da legali-
dade fiscal, sendo que a Tabela de Emolumentos consta de uma Portaria.

Importa, pois, determinar se o emolumento registal em causa tem a 
natureza de imposto ou de taxa, situação que já foi analisada por este 
Tribunal, entre outros, no acórdão de 6 de Novembro de 2002, processo 
n.º 0939/02, referente a emolumentos do registo predial:

“O conceito de taxa tem sido alvo de larga explanação doutrinal e 
jurisprudencial, podendo hoje terem -se por definidos, com suficiente 
base dogmática, os seus elementos essenciais.

Assim, TEIXEIRA RIBEIRO, define -a “como a quantia coactivamente 
paga pela utilização individualizada de bens semi -públicos, ou como 
o preço autoritariamente fixado por tal utilização”  - cfr. Revista de 
Legislação e Jurisprudência 117  - 294.

E o parecer da Procuradoria -Geral da República, de 15 de Dezembro 
de 1991, in Diário da República, II Série, de 4 de Junho de 1993, re-
produzindo o parecer n.º 64/80, tal como o acórdão deste Tribunal, de 
10 de Fevereiro de 1983, in Acórdãos Doutrinais 257 -579, sustentam 
ser a taxa “o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização 
individual de bens semi -públicos, tendo a sua contrapartida uma acti-
vidade do Estado ou de outro ente público, especialmente dirigida ao 
obrigado ao pagamento”.

Para ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, pp. 42/43, as taxas 
individualizam -se “no terreno mais vasto dos tributos, por revestirem 
carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, deriva fun-
cionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações em que se 
traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade pública ou 
na utilização de bens do domínio público, ou na remoção de um limite 
jurídico à actividade dos particulares”.

Para SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, p. 491 
e ss., “a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe ou 
dá origem a uma contraprestação específica, resultante de uma relação 
concreta (que pode ser ou não de benefício) entre um contribuinte e um 
bem ou serviço público, isto é, trata -se de uma receita pública ligada a 
relações normalmente de utilidade, entre quem é obrigado a pagá -la e 
um serviço ou bem público”.

Assim, temos como elementos essenciais do conceito de taxa: pres-
tação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado ou 
outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individualizada 
pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi -públicos; 
com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida 
ao mesmo contribuinte.

Essencialmente, a taxa distingue -se do imposto pela bilateralidade 
ou unilateralidade do tributo, respectivamente: aquela, ao contrário 
deste, supõe a existência de correspectividade entre duas prestações; a 
primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo Estado 
ou outra entidade pública.

Esta relação tem, por um lado, carácter substancial ou material, que 
não meramente formal mas não vai tão longe quanto os contratos sina-
lagmáticos: não há uma equivalência económica rigorosa entre o valor 
do serviço e o montante da quantia a pagar, podendo até esta ser bastante 
superior ao custo daquele; salva sempre a “desproporção intolerável”.

Como se refere no acórdão do Tribunal Constitucional, de 12 de 
Março de 2002, in Diário da República, II Série, de 28 de Maio de 
2002,  - que, aliás, aqui se segue de perto, “o que é exigível é que, de 
um ponto de vista jurídico, o pagamento do tributo tenha a sua causa e 
justificação – material e não meramente formal – na percepção de um 
dado serviço”, não bastando “uma qualquer desproporção entre a quantia 
a pagar e o valor do serviço prestado”: para que ao tributo falte o carácter 
sinalagmático será necessário que essa desproporção seja manifesta e 
comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade pressuposta na 
relação sinalagmática.

Como refere TEIXEIRA RIBEIRO, in cit. p. 294, as prestações superiores 
ao custo continuam a ser taxas no respectivo excedente, “visto manterem 
o seu carácter bilateral”, não se transmudando, aí em impostos  - cfr. os 
acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 205/87 e 640/95 in Diário da 
República, respectivamente, I e II Séries, de 3 de Julho de 1987 e 20 
de Janeiro de 1996”.

Não pode, pois, afirmar -se que as taxas constantes da Tabela de 
Emolumentos estejam desligadas, quanto ao seu montante, da actividade 
desenvolvida pela Administração.

“Pois a comparação pretendida não deve fazer -se entre o custo in-
dividual de cada serviço prestado e o emolumento aí cobrado mas, 
antes, com os custos e emolumentos globais, nem sequer se mostrando 
que estes sejam superiores àqueles. As receitas em causa são, pois, 
de qualificar -se como taxas, pelo que não submetidas ao princípio da 
legalidade, não estando, assim, ofendidos os artigos 103° e 165° da 
Constituição, não ocorrendo inconstitucionalidade orgânica”. – cfr. o 
acórdão citado deste Tribunal proferido no predito processo n.º 0939/02, 
de 6 de Novembro de 2002.

É aliás, no sentido exposto e em casos semelhantes, a jurisprudência, 
tanto do Tribunal Constitucional como deste Tribunal.

Cfr. respectivamente o acórdão de 12 de Março de 2002 e os de 30 de 
Maio de 1999  - recurso n.º 25.543, de 20 de Dezembro de 2000  - recurso 
n.º 25.545, de 10 de Abril de 2002  - recurso n.º 26.827 e de 30 de Maio 
de 2001 – recurso n.º 25.543, sumariado in Fiscalidade n.os 7/8, p. 25.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-
-se a sentença recorrida e julgando -se improcedente a impugnação 
judicial.

Sem custas neste STA, sendo devidas em 1ª Inst. pela impugnante.

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Lú-
cio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Garantia. Caducidade. Levanta-
mento da garantia. Deferimento tácito.
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Sumário:

 I — Nos termos do artigo 183.º -A do CPPT é pressuposto 
essencial da caducidade da garantia da quantia exe-
quenda o não ter sido proferida decisão, no processo 
de impugnação ou de oposição com ela relacionada 
pendente no tribunal de 1.ª instância, nos três anos 
imediatos à da data da sua apresentação. Ou seja, a re-
ferida caducidade só ocorre e, portanto, o levantamento 
da garantia só tem suporte legal depois de verificado o 
mencionado pressuposto.

 II — Só a prévia verificação do referido pressuposto é que 
permite que se coloque a questão de saber qual o termo 
a quo do prazo para ser proferida a decisão que defere 
ou indefere o pedido de levantamento da garantia — o 
da data da apresentação do respectivo requerimento ou 
o da data em que, como em qualquer outro processo, 
os autos fornecem todos os elementos necessários à 
decisão.

 III — Consequentemente, será desatempado e, por isso, votado 
ao insucesso o pedido do levantamento da garantia 
apresentado antes de decorrido aquele prazo.

Processo n.º 696/06 -30.
Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Carlos Seara Carvalhinha Alves Costa.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
1. Manuel Carlos Seara Carvalhinha Alves Costa requereu, a 

fls. 218/219, o levantamento da penhora que incidia sobre a quantia de 
6.573,86 euros que tinha direito a receber por constituir IRS que lhe 
tinha sido retido em excesso, alegando a caducidade dessa garantia tinha 
caducado por força do disposto no art.º 183.º  -A do CPPT.

A Sr.ª Juíza a quo considerou tacitamente deferido esse requeri-
mento.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público e o Representante 
da Fazenda Nacional não se conformam com essa decisão e, por isso, 
dela recorrem pedindo a sua revogação.

O M.P. concluiu as suas alegações do seguinte modo:
1 - O n.° 4 do art. 183 -A, do CPPT estabelece que a verificação da 

caducidade da garantia cabe ao TAF “devendo a decisão ser tomada no 
prazo de 30 dias após requerimento do interessado”.

2 - E acrescenta o n.° 5 que “não sendo proferida a decisão referida 
no número anterior no prazo aí previsto, considera -se tacitamente 
deferido o requerido”.

3 - A expressão após requerimento do interessado deve entender -se 
como querendo significar tão só que a declaração de caducidade está 
dependente de petição expressa do interessado. E que não pode ser 
objecto de conhecimento oficioso.

4 - Por isso, o prazo de 30 dias conferido para decisão judicial conta-
-se, como em qualquer outro processo, a partir do momento em que os 
autos fornecem todos os elementos para decidir.

5 - Sob pena de, em tal prazo de 30 dias, não caberem os tempos 
fixados por lei para as intervenções da FP, do M.P. para os actos da 

secretaria e para a prolação da decisão, com o que o dispositivo fica 
sem conteúdo útil e se “interpreta” à revelia do disposto no art. 9, n.° 3, 
do C. Civil.

6 - Efectivamente, a interpretação da Sr.ª Juíza “a quo” retiraria conte-
údo útil ao normativo porque em todo e qualquer caso seria automática 
a declaração de caducidade da garantia e nunca o tribunal poderia 
efectivar a exigida “verificação da caducidade” acabando o normativo 
por constituir uma contradição em si próprio.

7 - E, depois, constituir -se -ia em interpretação ao arrepio das boas 
regras de hermenêutica que (1) prescreve que o intérprete presumirá 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e (2) dita a 
consideração sistemática das normas.

8 - Violou, pois, a decisão recorrida, por erro de aplicação e de inter-
pretação, os art.ºs 183 -A, nos 4 e 5, do CPPT e art. 9, n.° 3, do CC.

9 - Impõe -se, pois, a substituição dessa decisão por outra que mande 
solicitar ao serviço de finanças a remessa do processo executivo a título 
devolutivo para, na completude de todos os elementos necessários, 
cabalmente se decidir.

10 - Com o que se julgará procedente, como é de lei e justiça, o nosso 
recurso aqui interposto.

O Representante da Fazenda Nacional, por seu turno, formulou 
as seguintes conclusões:

1. A douta sentença considerou deferido tacitamente o requerimento 
de caducidade da garantia;

2. A Fazenda Pública não foi notificada para responder ao requeri-
mento de cancelamento da garantia de 03 -02 -2006;

3. A douta sentença considerou que o oponente era titular do direito 
de requerer o cancelamento da garantia;

4. Tal direito só nascerá na esfera jurídica do oponente em 11 -05 -2007 
p.f., porque sendo a oposição instaurada em 10 -05 -2004, o prazo de 3 
anos referido no art.º 183°A, n.° 1, só termina em 10 -05 -2007;

O Oponente contra alegou para concluir como se segue:
1. Em 3 de Fevereiro de 2006, o aqui recorrido requereu o levanta-

mento da penhora da quantia de € 6.573,86 que teria direito a receber 
no âmbito da restituição do seu IRS.

2. O artigo 183 -A do CPPT, nos seus art.ºs 4 e 5, estabelece que a 
decisão deve ser proferida no prazo de 30 dias após o requerimento do 
interessado, sob pena de considerar -se tacitamente deferido o requerido.

3. Sucede que, em 12 de Março de 2006 foi proferida a dita deci-
são.

4. Ou seja, a referida decisão ultrapassou largamente o mencionado 
prazo de 30 dias.

5. E assim sendo, o Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Mirandela considerou, e muito bem, tacitamente deferido o 
requerimento.

6. Note -se que, o Supremo Tribunal Administrativo foi já chamado a 
pronunciar -se sobre uma decisão proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Mirandela sobre requerimento similar depois de decorrido o 
prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento em Tribunal, 
e na qual foi apreciado de mérito o pedido, tendo -a revogado por con-
siderar deferido tacitamente o requerimento de caducidade de garantia 
– cfr. Acórdão do STA de 25 -01 -2006. Processo n.° 0691/05.
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7. Ora no caso em apreço, tendo o requerimento sido apresentado 
em 3/02/2006, ocorreu já o deferimento tácito, tornando -se inútil a 
apreciação dos seus fundamentos (cfr art.º 137.º do CPC).

8. Nestas condições, é inútil apreciar outras questões que foram 
levantadas no presente recurso, pelo que fica prejudicado o seu conheci-
mento. Por outro lado, não é verdade o que o Representante da Fazenda 
Pública afirma nas suas alegações, pois o aqui recorrido em 6/02/2006 
notificou -o do requerimento de caducidade de garantia, conforme do-
cumentos que se juntam sob os nos 1, 2 e 3.

9. Por outro lado, o presente recurso não serve para discutir o mérito 
do processo, mas tão somente saber se o Meritíssimo Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela fez uma correcta aplicação do 
direito.

10. Note -se que, no presente processo se discute factos que ocorreram 
nos anos de 1994 e 1995.

11. E assim sendo, encontra -se prescrita a quantia exequenda recla-
mada na execução fiscal.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
2. Resulta dos autos que o ora Recorrido dirigiu requerimento ao 

Tribunal de 1.ª Instância de Mirandela  - onde corria termos esta oposição 
deduzida contra a execução instaurada para cobrança de um subsídio que 
lhe foi atribuído  - pedindo que, ao abrigo do disposto no art.º 183 -A do 
CPPT, se ordenasse o levantamento da penhora que havia recaído sobre 
a quantia de 6.573,86 € que tinha direito a receber no âmbito do IRS.

Requerimento esse que a Sr. Juíza a quo deferiu por ter entendido 
que “o requerimento de verificação da caducidade de garantia considera-
-se tacitamente deferido se não for proferida decisão no prazo de 30 
dias após ter sido apresentado o requerimento” e esta decisão não tinha 
sido proferida nesse prazo.

Ou seja, o que relevava – e, por si só, determinava o deferimento 
tácito  - era que o pedido de levantamento da garantia não fosse 
decidido nos 30 dias imediatos à sua apresentação, pelo que carecia 
de suporte legal a tese sustentada pelo Ilustre Magistrado do M.P. de 
que esse prazo só podia ser contado a partir do momento em que o 
processo contivesse todos os elementos necessários à decisão e que, in 
casu, tal não acontecia.

A questão que se nos coloca é, pois, como se vê, a de saber se o 
disposto no art.º 183 -A do CPPT determina a formação de deferi-
mento tácito sempre que se não decida o pedido de levantamento 
da garantia prestada na execução no prazo de trinta dias contados 
após a sua apresentação.

Vejamos.
3. O citado art.º 183 -A do CPPT, subordinado à epígrafe “caducidade 

da garantia”, prescreve o seguinte:
“1. – A garantia prestada para suspender a execução em caso de re-

clamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição 
caduca …. 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.”

2.  - ….
3.  - …….
4.  - A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1.ª 

instância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição … 

devendo a decisão ser proferida no prazo de 30 dias após o requeri-
mento do interessado.

5.  - Não sendo proferida a decisão referida no número anterior no 
prazo previsto considera -se tacitamente deferido o requerido.».

Resulta, assim, deste normativo que o pressuposto essencial para 
que ocorra a caducidade daquela garantia é não ter sido proferida 
decisão, no processo de impugnação ou de oposição com ela relacionada 
pendente no Tribunal de 1.ª instância, nos três anos imediatos à da data 
da sua apresentação. Ou seja, e dito de outro modo, a referida caduci-
dade só ocorre e, portanto, o levantamento da garantia só tem suporte 
legal depois de verificado o mencionado pressuposto. E, consequente-
mente, será desatempado e, por isso, votado ao insucesso o pedido do 
levantamento apresentado antes de decorrido aquele prazo.

E, sendo assim, é forçoso concluir que o estatuído no n.º 1 do trans-
crito normativo está indissoluvelmente ligado ao que se prescreve 
nos seus n.ºs 4 e 5 e que não é correcto interpretar desgarradamente cada 
um deles e, consequentemente, decidir sem ter em conta a conjugação 
do que se prescreve em todos eles.

Pode, pois, afirmar -se que só a prévia verificação do referido pres-
suposto é que permite que se coloque a questão suscitada neste 
recurso, que é a de saber qual o termo a quo do prazo para ser proferida 
a decisão que defere ou indefere o pedido de levantamento da garantia 
– será o da data da apresentação do respectivo requerimento (como se 
decidiu no despacho recorrido) ou (como sustenta o M.P.) o da data 
em que, como em qualquer outro processo, os autos fornecem todos os 
elementos necessários à decisão?

O que significa que só depois verificado o pressuposto previsto no 
n.º 1 do art.º 193 -A do CPPT é que se estará em condições de avançar 
e conhecer da questão concreta suscitada neste recurso.

3. 1. In casu, o Recorrido foi notificado através do documento 
de fls. 222 que, por despacho do Chefe do Serviço de Finanças, de 
22/09/2005, ir -lhe -ia ser restituído o montante de 6.573,86 euros relativo 
a IRS mas que essa verba “tinha sido aplicada na regularização da 
dívida no seguinte processo: execução fiscal 2445/04/150004,0 … “, 
o que significa que a mesma iria ficar retida para servir de garantia ao 
pagamento da quantia exequenda nesse processo.

Por outro lado, esta oposição foi apresentada no TAF de Mirandela 
em 1/07/2004, sobre ela recaiu sentença proferida em 6/06/2005 e o 
pedido de levantamento da garantia só foi apresentado em 3/02/2006, 
quando estes autos se encontravam no Tribunal Central Administrativo 
para decisão do recurso daquela sentença.

O que significa que, entre a instauração da oposição e a prolação de 
decisão no Tribunal de 1.ª instância, não decorreu o prazo de três anos 
exigido pelo disposto no n.º 1 do art.º 183 -A do CPPT.

Ou seja, o pedido de levantamento da garantia foi apresentado 
sem que se verificasse o pressuposto de que dependia o seu defe-
rimento.

E, porque assim, o mesmo estava, fatalmente, votado ao insucesso.
A Sr.ª Juíza a quo assim não entendeu por não ter atentado no estatuído 

no n.º 1 do art.º 183 -A do CPPT e ter decidido, unicamente, com funda-
mento no disposto nos n.ºs 4 e 5 deste normativo. Ao fazê -lo incorreu 
em erro de julgamento que, ora, importa corrigir.
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Termos em que os juízes que compõem este Tribunal acordam em 
conceder provimento aos recursos e, revogando o despacho recor-
rido, declarar como não verificado o deferimento tácito.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Sentença. Nulidade. Omissão de pronúncia.

Sumário:

Suscitada pelo impugnante, entre outras, a ilegalidade con-
sistente em a entidade liquidadora do tributo ter actuado 
fora do campo das suas atribuições, é nula, por omissão 
de pronúncia, a sentença que sobre isso se não pronuncia.

Processo n.º 724/06 -30.
Recorrente: Transgás — Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1 TRANSGÁS – SOCIEDADE PORTUGUESA DE GÁS NA-

TURAL, S. A., com sede em Vila de Rei, Bucelas, Loures, recorre da 
sentença de 30 de Setembro de 2005 da Mmª. Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Loures que julgou improcedente a impugnação 
de taxas liquidadas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
relativas ao ano de 2002.

Formula as seguintes conclusões:

a)
O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loures (Lisboa 2), em 30 de Setembro de 
2005, a qual julgou totalmente improcedente, por não provada, a im-
pugnação deduzida pela ora Recorrente do acto de liquidação de taxas 
pela ocupação do subsolo com condutas de gás natural, praticado pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em 6 de Março de 2003.

b)
A sentença recorrida é, no entanto, nula nos termos do art. 125.°, n.º 

1 do CPPT, porquanto na mesma não se apreciou a questão da violação 
do disposto no art. 133.°, n.º 2, al. b) do Código do Procedimento Ad-
ministrativo (CPA) pelo acto de liquidação das taxas impugnadas e a sua 
consequente nulidade, vício esse invocado pela Recorrente na petição 
de impugnação (cfr. artigos 28.° e seguintes da p.i.).

c)
A Recorrente é concessionária do serviço público da rede de impor-

tação de gás natural e do seu transporte e fornecimento através da rede 
de alta pressão (cfr. contrato de concessão junto aos autos).

d)
No exercício das suas funções, a Recorrente obrigou -se a construir e 

operar o gasoduto de transporte de alta pressão e todo o sistema inerente, 
nele se compreendendo, naturalmente, todas as tubagens necessárias à 
sua actividade (cfr. cláusula 5 do contrato de concessão, bem como a 
Base III anexa ao Decreto -Lei n. ° 274 -C/93, de 4 de Agosto).

e)
O traçado do gasoduto foi aprovado oportunamente por despacho 

do Ministro competente, nos termos da lei e abrange o concelho de 
Vila Franca de Xira. Quer o traçado, quer o projecto foram declarados 
de utilidade pública como resulta dos despachos ministeriais juntos 
os autos.

f)
Por sua vez, e pelo despacho n.º 74/2000 do Secretário de Estado da 

Indústria e Energia, foi aprovado o projecto base do Ramal Industrial 
n.º RL -05.2 — Vialonga.

g)
De acordo com as Bases da Concessão, aprovadas pelo Decreto -Lei 

n.º 274 -C/93, o Estado é responsável pela instalação e funcionamento 
do serviço público de importação, transporte e fornecimento de gás 
natural através da rede de alta pressão.

h)
Ora, o Estado para prosseguir as atribuições a seu cargo dispõe da 

prerrogativa de usar os bens do domínio público, já que por definição 
este compreende os bens afectos, por lei, a fins de interesse público.

i)
Deste modo, o subsolo que subjaz às vias públicas municipais pode 

ser usado pelo Estado para prossecução dos seus fins públicos, na me-
dida em que tal não conflitue com os fins municipais a que o domínio 
esteja afecto.

j)
Assim, tendo o Estado optado pela concessão do serviço público de 

importação, transporte e fornecimento de gás natural a uma entidade 
privada, transferiu para esta um conjunto de direitos e de obrigações, 
bem como um conjunto de prerrogativas de autoridade de que dispõe 
para prosseguir essa atribuição.

l)
Com efeito, estabelece -se no art. 23.°, al. c) do Decreto -Lei n.º 374/89, 

de 25 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
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n.º 8/2000, de 8 de Fevereiro  - diploma que aprova o regime do exercício 
das actividades de transporte e importação de gás natural, no estado 
gasoso ou liquefeito, e de distribuição de gás natural e dos seus gases 
de substituição  -, que constitui direito da concessionária nos termos que 
venham a ser fixados, as ruas, praças, estradas, caminhos e cursos de 
água, bem como terrenos ao longo dos caminhos de ferro e de quaisquer 
vias de comunicação, para o estabelecimento ou passagem das diferentes 
partes da instalação objecto da concessão”.

m)
Por conseguinte, em virtude do contrato de concessão e da aprovação 

do projecto de traçado do gasoduto, a CMVFX ficou privada dos poderes 
de administração e disposição sobre a porção do subsolo da via pública 
considerada necessária à instalação das infra -estruturas adequadas ao 
estabelecimento da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um 
uso público que se enquadra nas atribuições do Estado.

n)
Ora, o acto de liquidação de taxas pela ocupação do subsolo pela 

rede da Recorrente, sendo praticado por um órgão do município, acaba 
por invadir a área de responsabilidade e das atribuições do Estado-
-concedente, ao envolver a administração de um bem dominial cujo 
uso passou a ficar afecto ao próprio Estado, e sobre o qual apenas o 
Estado poderá dispor.

o)
Assim, o acto de liquidação das taxas impugnadas é nulo, por viola-

ção do disposto no art. 133.°, n.º 2, al. b) do Código de Procedimento 
Administrativo.

p)
Aliás, que o acto em crise é estranho às atribuições da CMVFX resulta, 

desde logo, do art. 21.º da Lei n.º 107 -8/2003, de 31 de Dezembro (Lei 
do Orçamento de Estado).

q)
Com efeito, de acordo com este artigo o Governo ficou autorizado 

a, durante o ano de 2004, alterar o art. 19.° da Lei n.º 42/98, no sentido 
de ampliar as taxas que os municípios podem cobrar, nomeadamente, 
alargando -as à “ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo 
do domínio público municipal e aproveitamento de bens de utilidade 
pública, designadamente por empresas e entidades nos domínios das 
comunicações e distribuição de gás”.

r)
Assim, e uma vez que não foi aprovada a referida alteração legislativa, 

quer então isto dizer que à luz da actual redacção do art. 19. ° da Lei 
n.º 42/98, os Municípios não podem cobrar taxas pelas ocupação do 
subsolo municipal pelas empresas de transporte e de distribuição de gás.

s)
E caso se entendesse insuficiente quanto fica dito a propósito da 

nulidade do acto de liquidação das taxas impugnadas, sempre se dirá 

ainda que não podem ter a natureza de taxas os tributos exigidos pela 
CMVFX, porquanto não cabendo a esta o poder de dispor sobre a porção 
do seu domínio na medida do necessário à instalação da concessionária 
(em virtude da celebração do contrato de concessão e da aprovação do 
traçado do gasoduto), não pode por isso a taxa ser considerada contra-
partida do que quer que seja.

t)
Quanto muito a CMVFX teria direito, atendendo à desafectação do 

uso dominial — ainda que limitada a um uso específico — a alguma 
compensação, na medida em que possa ter sido lesada na sua capacidade 
de afectar os bens em causa a outros usos e de assim os poder empregar 
para satisfazer as atribuições a seu cargo. Porém, uma coisa é certa: não 
pode a CMVFX pretender cobrar regularmente uma taxa.

u)
Mas ainda que assim não se entendesse, o que apenas se concede 

por mero dever de patrocínio, as liquidações efectuadas pela CMVFX 
teriam ainda de se considerar nulas, uma vez que não é toda a ocupação 
que legitima a imposição de taxas.

v)
Com efeito, e ao contrário do que se entendeu na sentença recorrida, 

não estamos aqui perante uma utilização de bens dominiais para satis-
fação de necessidades individuais da Recorrente mas sim, perante uma 
ocupação e utilização de bens dominiais para instalação e funcionamento 
de um serviço público.

x)
Efectivamente, tratam -se de bens públicos que são utilizados na sua 

função própria de satisfação de necessidades colectivas, no caso sub 
judice, o transporte e fornecimento de gás natural através da rede de alta 
pressão, sem que se possa individualizar quem, e em que medida, poderá 
individualmente vir a usufruir das utilidades por eles proporcionadas.

z)
Deste modo, não existindo uma contrapartida individualizada para a 

Recorrente do pagamento daquelas “taxas”, as quantias que a CMVFX 
pretende cobrar a esse título extravasam claramente os limites legais 
daquela figura. Trata -se, sim, de um imposto dissimulado e inadmissí-
vel na nossa ordem jurídica na medida em que se encontra vedado aos 
municípios, face à Constituição e à lei, criar impostos.

aa)
Assim, ao decidir em sentido diferente, a sentença recorrida violou 

o disposto no art. 103. °, n.º 2 da Constituição.

bb)
Mas a sentença recorrida errou ainda ao considerar que a Recor-

rente não se encontrava isenta do pagamento das taxas impugnadas 
nos autos.
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cc)
Com efeito, e ao contrário do que se refere na sentença recorrida, a 

Recorrente não alicerça a sua isenção relativamente ao pagamento das 
taxas por ocupação do subsolo no contrato de concessão mas sim na lei, 
a saber, no art. 33. °, n.º 1 da Lei n.º 42/98, de 8 de Agosto.

dd)
A isenção contida naquela norma não pode deixar de ser entendida 

como uma isenção objectiva e material, como escrevem FREITAS DO 
AMARAL e o LINO TORGAL no parecer referido acima, a qual assenta 
“na identidade funcional dos bens pertencentes ao estabelecimento do 
serviço, quer este seja directamente assegurado pelo Estado — para 
quem aliás estão destinados a reverter — quer seja confiado a uma 
concessionária”.

ee)
De outra forma, ter -se -ia que admitir o absurdo legal e de facto de a 

exploração através de concessão de serviço público se tornar sempre 
mais onerosa do que a exploração directa, o que não faz qualquer sentido.

ff)
Ora, a extensão da isenção aos concessionários é admissível em direito 

e justifica -se plenamente na medida em que, por força da concessão, 
são transferidos do Estado para o concessionário os poder ou privilégios 
inerentes ao status jurídico do concedente.

gg)
A isenção atribuída ao Estado é, pois, inequivocamente de aplicar 

extensivamente às concessionárias no que respeita aos tributos devidos 
no âmbito da concessão.

Nestes termos, e nos demais de direito, deve o presente recurso ser 
julgado procedente e, em consequência, serem declaradas nulas as 
liquidações das taxas impugnadas (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. A Mmª. Juiz proferiu despacho de sustentação da sua sentença.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de parecer que o recurso 

merece provimento, já que a sentença é nula por omissão de pronúncia, 
pois nada disse acerca da «prática de acto estranho às atribuições da 
autarquia local, na medida em que envolve a administração de um bem 
dominial cujo uso passou a ficar afecto ao próprio Estado e sobre o qual 
apenas o Estado poderá dispor (art. 133° n° 2 al b) CPA, impugnação 
judicial arts 28° e sgs, conclusões b)/t)».

1.5.O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:

«1.
A Transgás, SA ocupou 4 000 metros lineares do domínio público 

municipal do Município de Vila Franca de Xira, com o Ramal Industrial 
de Vialonga do Gasoduto de Transportes de Gás natural Setúbal/Braga 
— (RL -052) (folhas 6 do apenso);

2.
Ao abrigo do regulamento e tabelas de taxas, tarifas e licenças em 

vigor no Concelho de Municipal de Vila Franca de Xira, aprovado na 
Reunião de Câmara Municipal e na Sessão da Assembleia Municipal, res-
pectivamente, através das deliberações datadas de 12/12/01 e 05/02/02, 
foi liquidada a taxa de € 3.080,00 =0,77 x 4.000 m), (folhas 6, 123 a 
126 do apenso e 210 a 250 dos autos);

3.
Pelo oficio assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira n° 775 de 06/03/03, foi a impugnante notificada para 
regularizar os valores em dívida referentes às taxas de ocupação do 
subsolo do domínio municipal, “taxa de ocupação no valor de 3.080,00 
(fls. 88, 89, 206 dos autos e folhas 6 e 123 do apenso);

4.
Em 10/02/04, foi deduzida a presente impugnação, conforme carimbo 

a folhas 2 dos autos;
5.

Foi outorgado em 14/10/93, um Contrato de Concessão do Serviço 
Público de importação Transportes e Fornecimento de Gás Natural, entre 
o Estado Português e a aqui impugnante que aqui se dá por reproduzido, 
(fls. 29 a 84 dos autos.)

6.
Em 06/03/01 e em cumprimento do despacho do Sr. Vereador Simões 

Luís, exarado em 20/02/01 no Oficio GRPA/979/2001 de 12/02/2001 
da Transgás foi prestada parecer pelo Dr., Fernando Barreiros, Dep. 
DAG Serv. C. Jurídica do Município de Vila Franca de Xira, que para 
os devidos efeitos se dá por reproduzido, e de que se transcreve a se-
guinte parte:

a. Por força do disposto nos artigos 3°, 4° e 13° do Anexo (Republi-
cação), ao Dec. Lei 8/2000, de 08/02, é da competência do Conselho de 
Ministros a aprovação das concessões para a exploração de serviços de 
distribuição e fornecimento de gás natural através das redes regionais 
de baixa pressão e compete ao Ministro da Economia atribuir licenças 
para a distribuição e fornecimento de gás natural em regime de serviço 
público em zonas de território nacional não abrangidas pelas concessões 
de distribuição regional.

b. 2  - Foi concedido a Transgás S.A, a aprovação do projecto base 
do Ramal Industrial n° RL  - Vialonga, conforme consta do despa-
cho 74/2000, do Secretário de Estado de Indústria e Energia, Exmº. 
Sr. Vítor Santos.

c. 3  - Assim, a Transgás, SA, pode nos termos da al. c), do art. 23°, do 
Anexo, ao Dec. Lei 8/2000, de 08/02, utilizar, nos termos que venham a 
ser fixados, as ruas, praças, estradas caminhos e cursos de água, bem 
como terrenos ao longo dos caminhos de ferro e de quaisquer vias 
de comunicação para o estabelecimento ou passagem das diferentes 
partes de instalação objecto de concessão. (Ramal Industrial n° RL 
 - 05.2  - Vialonga).

d. 4  - Porém, o Governo não legislou sobre as condições em que 
os operadores de concessões de serviço público no domínio do gás 
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natural, objecto de contratos de concessão outorgados pelo Estado, 
fica isentos do pagamento de taxar pela implantação e pela passagem 
das respectivas infra -estruturas e outros meios afectos às respectivas 
concessões, conforme tinha sido previsto nos termos do artigo 71°, da 
Lei nº 3  - B/2000, de 4/4 (Orçamento do Estado para 2000).

e. 5  - Deste modo, o Município de Vila Franca de Xira pode exigir 
à Transgás, S.A, o pagamento das taxas devidas pela implantação do 
Ramal Industrial n° RL  - 05.2  - Vialonga e pela passagem das respec-
tivas infra -estruturas e outros meios afectos às respectivas concessões 
no concelho.

f. 6  - Não se podendo confundir a competência para licenciar nesta 
matéria, que é o Ministério da Economia, com os direitos da Transgás 
e do Município de Vila Franca de Xira, nomeadamente com o direito 
que a Transgás tem de utilizar nos termos que venham a ser fixados as 
ruas, praças, estradas, caminhos e cursos de água, bem como terrenos 
ao longo dos caminhos de ferro e de quaisquer vias de comunicação, 
para o estabelecimento ou passagem das diferentes partes de instalação 
objecto de concessão e com o direito que o Município de Vila Franca 
de Xira tem em e o pagamento das taxas devidas pela implantação do 
Ramal Industrial n° RL  - 05.2 Vialonga e pela passagem das respectivas 
infra -estruturas e outros meios afectos às respectivas concessões. (folhas 
132 a 137 do apenso);».

3.Aponta o Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal que 
«a sentença pronunciou -se sobre duas questões suscitadas na petição 
de impugnação judicial:

 - natureza do tributo em causa (taxa por ocupação do subsolo aplicada 
pela CMVFX)

 - isenção da taxa em beneficio da recorrente»,
mas «ignorou outra questão suscitada, com autonomia relativamente 

às enunciadas, cuja solução em sentido favorável à pretensão da recor-
rente determinaria a procedência da impugnação judicial prática de acto 
estranho às atribuições da autarquia local, na medida em que envolve 
a administração de um bem dominial cujo uso passou a ficar afecto ao 
próprio Estado e sobre o qual apenas o Estado poderá dispor».

Fá -lo na mesma senda da alegação da recorrente, de acordo com a 
qual «a sentença recorrida é (…) nula (…), porquanto na mesma não 
se apreciou a questão da violação do disposto no art. 133.°, n.º 2, al. b) 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA) pelo acto de liqui-
dação das taxas impugnadas e a sua consequente nulidade, vício esse 
invocado pela Recorrente na petição de impugnação (cfr. artigos 28.° 
e seguintes da p.i.)».

Na verdade, lê -se na sentença impugnada que «são duas as questões 
que importa apreciar e decidir, a saber,

1. A qualificação da liquidação da taxa de ocupação do subsolo por 
parte do Município de Vila Franca de Xira, e a sua natureza, (taxa ou 
imposto) e o consequente poder tributário do município,

2. A isenção do pagamento da taxa pelas concessionárias».
Segue -se a apreciação destas duas questões, concluindo -se, quanto 

à primeira, que «improcede o alegado vício, porquanto, é de qualificar 
corno taxa, por ter natureza sinalagmática, o tributo liquidado por um 
município como contrapartida pela utilização do subsolo com tubos e 
condutas uma vez que o seu montante se destina a pagar a utilização 
individualizada do subsolo onde as mesmas foram colocadas, não se 

verificando in casu a subentendida inconstitucionalidade»; e, quanto à 
segunda, que, «tendo em conta o princípio da legalidade e de reserva de 
lei formal, o teor do contrato de concessão a que apela a impugnante, 
do qual não resulta a subentendida isenção, a ausência de norma que 
estipule a isenção no pagamento da taxa controvertida, improcede a 
alegada isenção de pagamento da taxa».

Estas as razões por que a sentença julgou improcedente a impugnação 
judicial.

Como assim, e atendendo a que, na petição de impugnação, a impug-
nante arguira a ilegalidade da liquidação por (vejam -se os artigos 28 e 
seguintes), a sentença, ao não decidir esta questão, enferma de nulidade 
por omissão de pronúncia, nos termos dos artigos 125º nº 1 do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e 668º nº 1 alínea d) do Código 
de Processo Civil.

Há, pois, que anular a decisão da 1ª instância, face à verificada nu-
lidade, para que seja proferida nova sentença que aprecie a questão 
preterida na agora sindicada (cfr. os artigos 726°, parte final, e 731º n° 2 
do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do artigo 2°, alínea e) 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário).

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, anular a sentença impugnada, para 
ser substituída por outra que conheça da identificada questão.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Reclamação das decisões do órgão da execução fiscal. Re-
curso jurisdicional. Efeito suspensivo do recurso. Incons-
titucionalidade. Direito de resistência.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 286.º, n.º 2, do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, os recursos têm efeito 
suspensivo se o devolutivo afectar o seu efeito útil.

 II — O efeito devolutivo afecta o efeito útil do recurso nos 
casos em que o contribuinte recorre de decisão que 
mantém a penhora de um terço do seu vencimento, a 
título de garantia.

 III — Os impostos fiscais configuram -se como limites imanen-
tes, que não como restrições, dos direitos, liberdades e 
garantias que entrem em conflito com o dever funda-
mental de pagar impostos.

 IV — Nos termos do artigo 21.º da Constituição da República 
Portuguesa, o direito de resistência só é admissível 
quando «não seja possível recorrer à autoridade pú-
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blica». Não dispondo a Administração, no que concerne 
a actos de liquidação de tributos, do chamado privilégio 
de execução prévia, de que dispõe noutros domínios, a 
respectiva cobrança coerciva só se pode concretizar 
através de um processo de natureza jurisdicional, pelo 
que o meio formal adequado para concretização do 
direito de resistência defensiva é a oposição à execu-
ção.

Processo n.º 938/06 -30.
Recorrente: José António Menendez Martinez.
Recorrido: Ministério Público e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

José António Menendez Martinez vem recorrer da sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Sintra que negou provimento à reclamação 
que o mesmo interpusera do despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
da mesma cidade, que lhe não dispensou a prestação de garantia na 
parte correspondente a um terço do salário mensal do ora recorrente, na 
execução fiscal ali pendente com o n.º 3549 -2004/01005979.

Fundamentou -se a decisão, no que ora importa, em que, ocupando 
o responsável subsidiário, na execução fiscal, a posição do primitivo 
executado, beneficiando de todos os meios de defesa legalmente pre-
vistos para este, nomeadamente o de deduzir oposição, como fez, está 
igualmente obrigado a prestar garantia nos mesmos termos daquele 
– artigos 169.º, n.º 1, e 227.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário  -, pelo que não padecem estes de qualquer inconsti-
tucionalidade, nomeadamente por ofensa aos princípios da propriedade 
privada e da proporcionalidade ou do direito de resistência constitucio-
nalmente previsto.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. No presente recurso jurisdicional apenas se discute matéria de 

direito, designadamente a constitucionalidade, ou não, dos artigos 169.°, 
n.º 1, e 227.°, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributá-
rio, no caso concreto do processo de execução fiscal em que o presente 
processo se insere, razão pela qual é competente para a sua apreciação 
o Supremo Tribunal Administrativo, nos termos do artigo 280.°, n.° 1, 
do mesmo Código.

2. Ao presente recurso jurisdicional deve ser atribuído efeito suspen-
sivo, na medida em que a atribuição de efeito meramente devolutivo 
não salvaguarda o efeito útil do mesmo, uma vez que não impede a 
prática de actos de execução limitativos do direito de propriedade do 
recorrente e ofensivos dos princípios de natureza constitucional que se 
pretendem ver salvaguardados.

3. Os artigos 169.°, n.° 1, e 227.°, n.° 1, do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, interpretados no sentido de permitir a exigência 
de prestação de garantia enquanto condição de suspensão de um pro-
cesso de execução fiscal instaurado contra o recorrente, numa altura em 
que se discute a legalidade da exigência a este último do pagamento, a 
título subsidiário, da dívida exequenda, viola os invocados princípios da 
propriedade privada, proporcionalidade, autonomia privada e do próprio 
direito de resistência fiscal, enquanto limite ao privilégio de execução 

prévia dos actos tributários, decorrentes dos artigos 2.°, 18.°, 61.°, 62.°, 
103.°, n.° 2, e 266.°, n.° 2, da Constituição da República.

A Fazenda Pública não contra -alegou, fazendo -o todavia o Ministério 
Público, concluindo por sua vez:

1  - O art. 169°, n°1 e 227°, n°1, ambos do CPPT são aplicáveis de 
igual forma para os responsáveis originários como para os devedores 
subsidiários, não distinguindo a lei nesse âmbito. Onde a lei não distingue 
não é permitido assinalar diferenças.

Assim, a exigência de prestação de garantia como condição de sus-
pensão de execução fiscal revertida contra o responsável subsidiário, 
mesmo que tenha sido deduzida Oposição à execução, ainda não deci-
dida, onde é discutida a reversão ou sua legalidade não ofende qualquer 
princípio constitucional, designadamente, o da propriedade privada, da 
proporcionalidade e do direito de resistência fiscal (arts. 2, 18°, 61°, 
103° e 266, n°2 d CRP)

2  - Tal conclusão fundamenta -se no facto de os responsáveis subsidiá-
rios ocuparem na execução a posição de devedor originário, beneficiando 
de todos os mecanismos de defesa para se insurgiram contra a execução, 
designadamente o de deduzirem oposição à mesma, que pode ter todos 
os fundamentos fixados na lei tributária, designadamente, a ilegitimidade 
da reversão, resultante da não integração da situação nas previsões legais 
enquadradas no art. 24°, nº1 a) e b) da LGT e art. 204°, n°1 b) do CPPT, 
sendo irrelevante se a oposição ainda não tenha sido decidida.

3  - Razão pela qual a sentença recorrida fez adequada aplicação de 
tais normas tributárias, não violando algum princípio constitucional 
quando a aplicou ao devedor subsidiário independentemente do mesmo 
se ter insurgido contra a execução por oposição à mesma, atacando a 
legalidade da reversão, como direito que lhe assiste.

4  - Pelo exposto a sentença recorrida deve ser confirmada, negando -se 
provimento ao recurso.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal 
Administrativo emitiu parecer no sentido de ser atribuído, ao recurso, 
efeito suspensivo, nos termos do acórdão do mesmo Tribunal, de 16 de 
Agosto de 2006, recurso n.º 0689/06, devendo, todavia, negar -se -lhe 
provimento pois que se não mostram violados os aludidos princípios 
constitucionais, por estar em causa o dever fundamental de pagar im-
postos que se configuram como limites imanentes – e não restrições – de 
tais direitos, sendo que o direito de resistência fiscal, em tal domínio, 
se concretiza na oposição à execução.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A. Em 19 de Março de 2004, por despacho do Chefe do Serviço de 

Finanças de Sintra 2, foi ordenada a reversão contra o ora Reclamante, 
na qualidade de responsável subsidiário, da execução instaurada contra 
Dobros, Informática Comercialização de Componentes, Lda, com o 
n° 3549 -2004/01005979, para cobrança coerciva de dívida de IVA no 
montante de € 47 843 935,31  - fls. 24 do processo de execução;

B. Em 30 -04 -2004 o ora Reclamante deduziu Oposição à execução 
fiscal referida em A, em que questiona a legalidade do despacho de 
reversão  - fls. 52;

C. Tal Oposição ainda não foi decidida  - fls. 37 do p. e.;
D. Em 30 de Abril de 2004, por ter deduzido Oposição à execução, 

o Reclamante requereu a suspensão do respectivo processo até ser pro-
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ferida decisão com trânsito em julgado nos autos de Oposição  - fls. 30 
do p. e.;

E. Por ofício datado de 24 -02 -2006, foi o ora Reclamante notificado 
para, com vista à suspensão da execução, apresentar garantia no valor 
de € 93 936 122,06  - fls. 40 do p.e.;

F. Em 4 de Abril de 2006 o Reclamante apresentou o requerimento 
de fls. 53 do p. e., em que pede a dispensa de prestação de garantia, ao 
abrigo do disposto no artº 52°, n° 4, da LGT, com fundamento na ma-
nifesta falta de meios económicos que lhe permitam prestá -la, alegando 
que o valor da mesma excede em quatro/cinco vezes o seu rendimento 
bruto do ano de 2004.

G. Por despacho do Director de Finanças Adjunto da Direcção de 
Finanças de Lisboa, de 24 -04 -2006, foi decidido dispensar a prestação 
de garantia na parte excedente à que resultar da penhora de 1/3 do salário 
mensal do executado  - fls. 79 do p. e.;

H. Pelo despacho de fls. 84 do p. e., o Chefe do Serviço de Finanças 
de Sintra 2, ordenou a suspensão do processo de execução e a penhora 
de 1/3 do salário do Reclamante.

Vejamos, pois:
I. QUANTO AO EFEITO DO RECURSO:
Nos termos do artigo 286.º, n.º 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”.

Ou seja: por regra, a interposição do recurso não obsta à execução 
imediata da decisão recorrida, dele resultando apenas a atribuição, ao 
tribunal superior, da possibilidade de a alterar ou anular; contudo, se 
for prestada garantia ou este efeito devolutivo afectar o efeito útil do 
recurso, a sua interposição terá efeito suspensivo e, além daquele efeito, 
terá, ainda, o de impedir que se dê imediata execução à decisão recorrida.

Nos autos, o recorrente sustenta que a decisão do tribunal a quo, que 
julgou aplicável o regime de prestação de garantia, nos mesmos termos 
que o devedor originário, estando pendente a oposição, se baseou numa 
interpretação inconstitucional dos artigos 169.º, n.º 1, e 227.º, n.º 1, 
do CPPT.

Ora, se o recurso que interpôs desta decisão tiver efeito devolutivo, o 
recorrente terá que prestar a garantia devida e, consequentemente, verá 
o seu salário penhorado em um terço.

Sendo que o efeito visado com o presente recurso é, precisamente, o de 
evitar tal penhora, por inconstitucional, que retira da sua disponibilidade 
um terço da sua retribuição mensal.

E, assim sendo, conclui -se que o efeito devolutivo afecta o efeito 
útil do recurso, uma vez que tem como consequência a penhora do 
vencimento do recorrente, que é o que este vem questionar no presente 
recurso.

Pelo que, nos termos do artigo 286.º, n.º 2, in fine, do CPPT, o presente 
recurso jurisdicional tem efeito suspensivo.

Na verdade, o recurso deve subir na execução já que a reclamação 
nela própria é processada  - artigos 97.°, n.° 1, alínea n) e 278.°, n.° 1, 
do CPPT.

Por tal, sobe imediatamente  - artigo 734.°, n.° 2, do CPC.
E com efeito suspensivo  - artigos 740.º, n.° 1, do CPC e 286°, n.° 2, 

in fine, do CPPT.

Nos autos, todavia, o recurso já está a ser processado com efeito 
suspensivo pois que, como se disse, teve subida imediata e nos próprios 
autos (que não em separado  - artigo 737.º do CPC), estando, pois, já 
concretizado o efeito suspensivo pretendido pela recorrente.

Aliás, nos processos urgentes, como é o caso  - artigo 278.°, n.° 5, do 
CPPT  - a tramitação urgente da reclamação consequencia igual urgência 
na do recurso jurisdicional (cfr. JORGE DE SOUSA, Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário Anotado, 4.ª ed., pág. 1051, nota 8 in 
fine) – pelo que o efeito deste só pode ser o suspensivo, sob pena de se 
frustar completamente o fim pretendido pela lei: manutenção da penhora 
com a consequente venda ou da garantia indevida ou superior à devida e 
prejuízos irreparáveis derivado do prosseguimento da execução.

Cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16 de Agosto 
de 2006, recurso n.º 0689/06.

II. QUANTO À VIOLAÇÃO, PELOS ARTIGOS 169.°, N.° 1, E 227.° DO C.P.P.T., 
DOS “INVOCADOS PRINCÍPIOS DA PROPRIEDADE PRIVADA, PROPORCIONALIDADE, 
AUTONOMIA PRIVADA E DO PRÓPRIO DIREITO DE RESISTÊNCIA FISCAL, ENQUANTO 
LIMITE AO PRIVILÉGIO DE EXECUÇÃO PRÉVIA DOS ACTOS TRIBUTÁRIOS, DECOR-
RENTES DOS ARTIGOS 2.°, 18.°, 61.°, 62.°, 103.°, N.° 2, E 266.°, N.° 2, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”:

Dispõem os referidos normativos:

Artigo 169.º
(Suspensão da execução. Garantias)

1 – A execução ficará suspensa até à decisão do pleito em caso de 
reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que 
tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha 
sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos 
termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia 
exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo fun-
cionáio competente.

Artigo 227.º
(Formalidades da penhora de quaisquer abonos ou vencimentos)
Se a penhora tiver de recair em quaisquer abonos ou vencimentos 

de funcionários públicos ou empregados de pessoa colectiva de direito 
público ou em salário de empregados de empresas privadas ou de pessoas 
particulares, obedecerá às seguintes regras:

a) Liquidada a dívida exequenda e o acrescido, solicitar -se -ão os 
descontos à entidade encarregada de processar as folhas, por carta 
registada, com aviso de recepção, ainda que aquela tenha a sede fora 
da área do órgão da execução fiscal, sendo os juros de mora contados 
até à data da liquidação;

b) Os descontos, à medida que forem feitos, serão depositados em 
operações de tesouraria à ordem do órgão de execução fiscal;

c) A entidade que efectua o depósito enviará um duplicado da res-
pectiva guia para ser junto ao processo.

Ora, como se refere na sentença, os responsáveis subsidiários ocu-
pam, na execução fiscal, a posição do devedor originário, beneficiando 
dos respectivos direitos, nomeadamente o de oposição, reclamação ou 
impugnação.
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Por outro lado, a sua responsabilidade é originária, nascendo com a 
dívida, ainda que operada coercivamente, através da reversão.

Pelo que não há, no ponto, que efectuar qualquer distinção entre 
um e outro.

E como refere o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16 
de Outubro de 2002, recurso n.º 1123/02 – para cujo desenvolvimento 
se remete  -, “o dever de pagar impostos é um dever geral fundamental 
dos cidadãos cuja consagração se extrai com nitidez do recorte dos ar-
tigos 12.º, n.º 1, 103.º e 104.º da Constituição da República Portuguesa. 
E como dever fundamental, ele constitui uma limitação estabelecida 
pela própria lei fundamental ao direito que entra em confronto nega-
tivo com ele, qual seja o direito de propriedade. Aonde chegar o dever 
fundamental de pagar os impostos que tenham sido criados nos termos 
da Constituição não existe o direito de salvaguarda do património am-
putado ao contribuinte”.

De resto, como assinala CASALTA NABAIS e salienta o Ministério Pú-
blico – cfr. fls. 184  -, no respeitante aos direitos, liberdades e garantias, 
“toda a teoria respeitante às restrições é inservível no que concerne aos 
impostos fiscais (isto é, impostos que tenham por objectivo predomi-
nante a obtenção de receitas): é que estes configuram -se como limites 
imanentes de tais direitos, mormente dos direitos que são a matriz e 
o pressuposto do próprio estado fiscal – o direito de propriedade e a 
liberdade profissional ou empresarial lato sensu – e não como restri-
ções desses mesmos direitos. O que significa que o teste material de 
tais impostos passa pelo princípio da capacidade contributiva e não, 
designadamente, pelo princípio da proporcionalidade por que se regem 
as restrições dos direitos, liberdades e garantias”.

Aliás, o Tribunal Constitucional vem considerando reiteradamente que 
os impostos se integram como limites imanentes e não como restrição 
ao direito de propriedade – cfr. os acórdãos n.os 11/83, 141/85 e 236/86.

Não se vê, pois, como, em tal matéria, se possa falar de ofensa aos 
indicados princípios que, aliás, não configuram direitos absolutos.

Finalmente, sobre o direito de resistência fiscal pronunciou -se o 
acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Administrativo, de 7 de 
Abril de 2005, recurso n.º 1108/03 – para cujo desenvolvimento igual-
mente se remete  -, assentando -se em que ele “assume relevo também 
na fase de cobrança coerciva, como resistência defensiva, traduzindo -se 
no direito de impedir a cobrança coerciva de um imposto ilegal. (…) 
No entanto, num Estado de Direito o reconhecimento e afirmação dos 
direitos individuais faz -se através do recurso aos Tribunais, só sendo 
permitida a auto tutela de direitos ‘quando não seja possível recorrer à 
autoridade pública’, como refere aquele artigo 21.º da Constituição, isto 
é, em situações de impossibilidade de recurso aos Tribunais em tempo 
útil para evitar a lesão de direitos. Não dispondo a Administração, no 
que concerne a actos de liquidação de tributos, do chamado privilégio 
de execução prévia, de que dispõe noutros domínios, por a cobrança 
coerciva de tributos só se poder concretizar através de um processo de 
natureza jurisdicional (…)”, concretiza -se, assim, que o meio formal 
adequado para concretização do direito de resistência defensiva é a 
oposição à execução – que o recorrente deduziu.

Cfr., ainda, o acórdão do mesmo Tribunal, de 16 de Outubro de 
2002, recurso n.º 895/02, no sentido de que, não sendo a garantia um 

imposto nem revestindo a mesma natureza, a sua existência não viola 
o artigo 103.º, n.º 3, da Constituição.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, atribuindo-
-se -lhe, todavia, efeito suspensivo.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Sigilo bancário. Derrogação. Artigo 63.º -B, nº 2, alínea c), da 
LGT, na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro. 
Crime doloso em matéria tributária. Ausência de indícios 
da prática de tal crime.

Sumário:

 I — A derrogação do sigilo bancário, nos termos do ar-
tigo 63.º -B, n.º 2, alínea c), da LGT, só é possível quando 
existam indícios da prática de crime doloso em matéria 
tributária.

 II — Não há indícios da prática de crime fiscal p. e p. no 
artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do RGIT se dos factos 
recolhidos pela administração tributária resulta que, 
com a sua conduta, o contribuinte não obteve vantagem 
patrimonial ilegítima superior a € 7500 (cf. n.º 2 do 
mesmo preceito legal).

 III — Em tal caso, não é de conceder a derrogação do sigilo 
bancário.

Processo n.º 966/06 -30.
Recorrente: Paula Mascarenhas Batista Coelho.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Paula Mascarenhas Batista Coelho, melhor identificada nos autos, 
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Lisboa que julgou improcedente o recurso da decisão do Director-
-Geral dos Impostos, datado de 20/4/06, que autorizou os funcionários 
da Inspecção Tributária, devidamente credenciados, a “aceder directa-
mente a todas as contas bancárias e documentos bancários” de que é 
titular, dela vem, interpor o presente recurso, formulando as seguintes 
conclusões:

A – Elenca o art. 63º - B da LGT uma série de requisitos para que 
possa a administração Tributária derrogar o sigilo bancário, acedendo 
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desta forma directamente a informações e documentos bancários do 
contribuinte.

B – Exige, em primeiro lugar, a alínea c) do nº 2 do artigo em questão, 
a existência de indícios da prática de um crime em matéria tributária, 
bem como a existência de factos gravemente indiciadores da falta de 
veracidade do facto declarado pelo sujeito passivo.

C – O crime de fraude fiscal vem definido no art. 103º nº1 do RGIT, 
sendo que a conduta do contribuinte não é punível se a vantagem patri-
monial ilegítima auferida for inferior a € 7.500 (sete mil e quinhentos 
euros).

D – No caso objecto dos presentes autos, a ser verdade a existência 
de uma conduta dolosa por parte da Recorrente, a vantagem patrimo-
nial ilegítima daí decorrente não ultrapassaria nunca o valor supra 
referido, não se encontrando assim preenchida a condição objectiva 
de punibilidade.

E – Efectivamente, a diferença entre o valor já pago a título de SISA 
e o valor alegadamente em falta, a que corresponde o suposto benefício 
auferido pela contribuinte, seria apenas de € 2.007,22 (dois mil sete 
euros e vinte e dois cêntimos).

F – Claramente inferior ao limite previsto como mínimo de punibi-
lidade para que uma prática possa ser considerada como um crime de 
fraude fiscal.

G – Não pode assim, salvo melhor opinião, ser derrogado o sigilo 
bancário, por não estarmos perante um crime fiscal,

H – Mas sim perante uma mera contra -ordenação. Senão vejamos:
I – Situando -se a vantagem patrimonial aquém do previsto por lei, 

apenas poderá a Contribuinte estar sujeita a uma coima, tal como a que já 
foi por si paga anteriormente, relativamente a uma liquidação adicional 
de SISA referente ao mesmo imóvel.

J – Com base nos indícios invocados pela Administração Tributária, 
facilmente se chegaria a uma quantificação dos valores em apreço,

K – Sendo assim perceptível que, a haver aqui algum benefício pa-
trimonial ilegítimo, seria bastante diminuto.

I – Contudo, não houve em qualquer momento, durante todo o pro-
cesso, uma quantificação dos valores considerados como vantagem 
patrimonial.

M – Contorna, assim, a Administração Tributária, uma norma clara 
e os correspondentes requisitos de punibilidade, estendendo o seu âm-
bito de aplicação a uma infracção que concretiza apenas uma contra-
-ordenação, abalroando desta forma o princípio da legalidade.

N – Não pode a Fazenda Nacional, ao abrigo da sua discricionarie-
dade, desconsiderar as exigências legais e qualificar como crime – sem 
concretizar qualquer vantagem patrimonial concreta – algo que por lei 
não se pode qualificar como tal.

O – O caso em apreço é assim bastante claro: carecendo esta situação 
de base legal para ser qualificada como crime e sendo a qualificação como 
crime um dos requisitos essenciais para que haja lugar a derrogação do sigilo 
bancário, não pode a Administração Fiscal recorrer a este instituto, sob pena 
de preterição das garantias legais e constitucionais do contribuinte.

O Director -Geral dos Impostos contra -alegou nos termos que constam 
de fls.188 e segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos para 
todos os efeitos legais, concluindo que:

1) A douta sentença recorrida, ao decidir não conceder provimento 
ao recurso, analisou correctamente a questão a decidir, tendo feito uma 

correcta interpretação e apreciação da matéria probatória constante dos 
autos, motivo pelo qual deve ser mantida.

2) A ora recorrente considera, ao invés, não estarem verificados os 
pressupostos legais mencionados no art° 63° -B, n° 2, alínea c) da LGT, 
fundamentadores da decisão ora revogada, sendo que tal raciocínio 
decorre do facto de não ter sido quantificado pela entidade recorrida, o 
valor da vantagem patrimonial obtida no caso em apreço.

3) Entende a entidade recorrida, que deverá considerar -se que o acto 
do Director -Geral dos Impostos que autorizou o acesso da administra-
ção tributária à documentação bancária do contribuinte, não carece da 
fundamentação legalmente exigida pelo art° 63° -B n° 3 da LGT, no 
tocante à verificação da condição de punibilidade quanto à vantagem 
patrimonial superior a € 7.500, uma vez que aquele normativo não 
comporta essa exigência.

4) Na verdade, não é defensável a indispensabilidade do cálculo e da 
liquidação da vantagem patrimonial no âmbito da instrução do processo 
de derrogação de sigilo bancário, quando são justamente os elementos 
necessários para o seu cálculo que estão em falta.

5) É que sendo o levantamento do sigilo bancário um instrumento 
do procedimento de inspecção tributária, não faria sentido exigir da 
Administração Fiscal que reunisse para o levantamento, os dados que 
espera justamente conseguir com esse mesmo instrumento legal.

6) Deverá também distinguir -se entre aquilo que são os elementos do 
tipo de crime e a condição objectiva de punibilidade/não punibilidade, a 
fim de entender que o que é necessário é indiciar a existência de factos 
passíveis de integrar um ilícito criminal, e não já quantificar o montante 
da vantagem patrimonial.

7) Entende -se que em sede de procedimento de derrogação de sigilo 
bancário, o que importa é verificar se estão preenchidos os pressupostos 
enunciados na alínea c) do n° 2 do art° 63° -B da LGT, e não apurar 
a existência e condenar liminar e imediatamente o sujeito passivo do 
imposto pela prática de um crime fiscal, sem prévio processo penal, 
definindo -lhe em concreto a aplicação de uma pena.

8) E a alínea c) do n° 2 do art° 63° -B da LGT, basta -se efectivamente 
com a existência de indícios da prática de um crime doloso em matéria 
tributária, para além da enumeração dos factos concretamente identi-
ficados, gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado.

9) Daí que não tendo de ser apresentados mais do que indícios da 
prática de um crime fiscal, não têm certamente de ser apresentadas (e 
demonstradas), provas definitivas da existência de todos os elementos 
do tipo criminal, imputando -os ao agente, e muito menos do valor exacto 
da vantagem patrimonial ilegítima obtida.

10) O grau de exigência da prova, no âmbito de um procedimento de 
derrogação de sigilo bancário, não é o mesmo de um processo -crime, 
pelo que a imputação dos factos terá de ser feita de forma indiciária, 
o que contraria a tese da recorrente de que tenha de ser quantificado o 
montante da vantagem patrimonial.

11) Nem outro parece ser o entendimento do legislador, que se bastou 
na redacção do invocado preceito com a existência de indícios, não 
chegando ao ponto de exigir que já esteja plenamente preenchido o tipo 
e provado o ilícito criminal.

12) No tipo procedimental em causa, a decisão final de derrogar o 
sigilo bancário, assente numa certeza quanto à existência de elementos 
indicadores da falta de veracidade do declarado, que indiciam eles 
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próprios a prática de crime de fraude fiscal, e na incerteza quanto ao 
montante da matéria tributável.

13) E é justamente essa incerteza que é demonstrativa da necessidade 
de consultar tais documentos: a indicação pela entidade recorrida de um 
valor de vantagem patrimonial, ao permitir a liquidação do imposto, seria 
demonstrativa da desnecessidade de recorrer ao levantamento do sigilo 
bancário. E a impossibilidade de o fazer, ao contrário e por inferência 
lógica, demonstra essa mesma necessidade.

14) Donde ressalta com toda a evidência a necessidade de confirmar 
os movimentos bancários da recorrente, uma vez que a Administração 
Fiscal não pôde concluir com algum grau de certeza sobre a veracidade 
das suas declarações quanto ao valor do imóvel adquirido.

15) Pelo que estando reunidos, no caso “sub judice”, os pressupostos 
de aplicação da norma que permite à entidade recorrida aceder aos 
documentos bancários, a decisão do Director -Geral dos Impostos que 
ao abrigo da alínea c) do n° 2 do art. 63° -B da LGT, determinou em 
despacho fundamentado o acesso aos documentos bancários existen-
tes respeitantes à aqui recorrente, não enferma dos vícios apontados.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de ser concedido provimento ao presente recurso, pois “a fundamen-
tação remissiva da decisão do DGI acolhe informações dos serviços 
que apenas relevam a existência de factos concretamente identificados 
indiciadores da falta de veracidade do declarado na escritura de compra 
e venda, não lhe apontando relevância criminal (cfr. processo instrutor 
fls. 1/5 e 74/76)

Compagina -se com este entendimento a circunstância de não haver 
notícia no processo instrutor e no processo judicial da instauração de 
procedimento criminal para averiguação da prática de crime fiscal”.

Atento o carácter urgente do presente processo, não foram colhidos 
os vistos legais.

2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
— A Recorrente é proprietária da fracção autónoma designada pela 

letra “DM”, sita no prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Lisboa sob o nº 614 e inscrito na matriz predial da freguesia 
da Ajuda, sob o artigo 1079, no dia 13 de Novembro de 2002.

— O preço de venda acordado no referido contrato promessa foi de 
Esc. 40.500.000$00.

— A aquisição da fracção em questão foi consumada em 13 de No-
vembro de 2002, através da outorga da respectiva escritura pública de 
compra e venda.

— Com vista à outorga da referida escritura pública, a ora Recorrente, 
no dia 12 de Novembro de 2002, procedeu à liquidação do Imposto 
Municipal de Sisa com base no valor de Euros 202.013,15 (duzentos e 
dois mil e treze euros e quinze cêntimos).

— Em data posterior, foi a anterior proprietária  - a sociedade comer-
cial “AFER -Engenharia e Construções LDA.”  - submetida a uma acção 
inspectiva levada a cabo pela Inspecção Tributária.

— Da referida acção de inspecção, resultaram, para a Administração 
Tributária, dúvidas quanto a valor de alienação declarado pela sociedade 
comercial objecto de tal acção e a ora Recorrente na escritura pública 
de compra e venda.

— Na escritura de compra e venda da referida fracção autónoma com 
as letras “DM”, realizada em 12 de Novembro de 2002 no 8.° Cartório 
Notarial de Lisboa, consta que a Recorrente adquiriu essa fracção pelo 

valor de Euros 202.013,15 mas que a entidade bancária interveniente 
emprestou a quantia total de Euros 252.013,15.

— A totalidade do empréstimo bancário mostra -se garantida unica-
mente pelo imóvel objecto da transmissão referida na alínea anterior.

— Notificada para esclarecer a divergência de valores, ao abrigo do 
disposto no n° 4 do artigo 59° da Lei Geral Tributária, a Recorrente 
disse, em súmula, que:

 - Essa diferença, no quantitativo de Euros 50.000,00 foi utilizada 
para o pagamento do Imposto Municipal de Sisa (Euros 20.000,00) e 
na compra de mobiliário diverso (Euros 30.000,00);

 - Não autorizou o acesso da Administração Tributária a quaisquer 
informações e documentos bancários;

 - Não disponibilizou o extracto da conta para onde foram creditados 
os empréstimos bancários relacionados com o assunto;

 - Não exibiu o contrato promessa subjacente à escritura acima iden-
tificada;

 - Apenas disponibilizou extractos do seu cartão de crédito, cheques, 
notas de encomenda, facturas, recibos relativos aos pagamentos efec-
tuados para a compra de mobiliário e outras despesas conexas com a 
aquisição do imóvel.

 - A Sisa e as operações de registo predial foram pagas antes da rea-
lização da escritura (21 de Outubro de 2002).

 - Resulta dos documentos apresentados que:
 - Um, do valor de Euros 1.237,11 tem a data de 27 de Junho de 

2003;
 - Outros, num total de Euros 1.255,38, para além de se mostrarem 

desfasados quanto à data do empréstimo bancário, não obedecem aos 
requisitos previstos no artigo 35° do Código do IVA;

— Dos extractos do cartão de crédito constam pagamentos feitos 
na aquisição de mobiliário no quantitativo de Euros 2.288,33, mas 
não existe qualquer factura ou documento equivalente que lhes sirva 
de suporte;

 - Com as cópias dos cheques apresentados, no valor total de Eu-
ros 4.906,00, não exibiu qualquer documento de suporte.

 - Exercido o direito de audição, a Recorrente confessou expressamente 
que o valor real da aquisição do imóvel fora de Euros 231.941,02 e não 
o anteriormente declarado, que por esse facto pagara em 20 de Abril de 
2005 a Sisa adicional derivada de tal correcção e manteve a sua recusa 
de acesso às suas contas bancárias, tal como já o fizera antes.

3 – O que está em causa no presente recurso é saber se se encontram 
ou não preenchidos os pressupostos da al. c) do nº 2 do artº 63º -B da 
LGT, na redacção da Lei nº 30 -G/00 de 29/12.

Dispõe este preceito legal que “a administração tributária tem o poder 
de aceder a todos os documentos bancários, excepto às informações 
prestadas para justificar o recurso ao crédito, nas situações de recusa de 
exibição daqueles documentos ou de 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…”.

Como tem vindo a ser entendido, de forma reiterada e uniforme, 
por esta Secção do STA, a derrogação do sigilo bancário, nos termos 
do citado preceito legal, só pode ter lugar “quando existam indícios da 
prática de crime doloso em matéria tributária”, designadamente nos 
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“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 co-
lectável 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 19/4/06, 
in rec. nº 277/06, cujo sumário acabámos de transcrever).

Sendo assim e para que a derrogação do sigilo bancário possa ocorrer, 
importa, desde já, apurar se os factos recolhidos pela Administração 
Tributária constituem indícios da prática de crime doloso em matéria 
tributária.

Ora, dos factos apurados resulta que a recorrente adquiriu um imó-
vel através da outorga de escritura de compra e venda celebrada em 
13/11/02.

Com vista à outorga da referida escritura, a recorrente procedeu à liqui-
dação do Imposto Municipal de Sisa com base no valor de € 202.013,15, 
preço pelo qual adquiriu esse imóvel, sendo certo que, junto da entidade 
bancária, contraiu um empréstimo no valor total de € 252.013,15.

A garantia deste empréstimo bancário mostra -se feita apenas pelo 
imóvel objecto da transmissão referida.

Dessa transmissão, pagou a recorrente imposto municipal de Sisa no 
valor total de € 20.000,00.

Entretanto notificada para exercer o seu direito de audição, a recor-
rente confessou, expressamente, que o valor real da aquisição do imóvel 
tinha sido € 231.941,02 e não o anteriormente declarado, tendo liquidado 
o imposto adicional de Sisa sobre a diferença.

4 – Da análise da situação em apreço, resultam, assim, indícios da 
prática pela recorrente do crime de fraude fiscal previsto e punido no 
artº 103º, nº 1, al. a) do RGIT, na redacção de então, o qual dispõe que 
“constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou 
multa até 360 dias, as condutas ilegítimas tipificadas no presente artigo 
que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributá-
ria 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: …ocultação ou alteração 
de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou 
escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que 
a administração fiscal especificamente fiscalize, determine, avalie ou 
controle a matéria colectável”.

Ora, esses indícios decorrem do facto da recorrente ter contraído um 
empréstimo (€ 252.013,15) superior ao valor declarado na escritura 
pública (€ 202.013,15).

Deste modo, sendo o valor a pagar a título de Sisa equivalente à 
quantia de € 5.000,00 (artº 33º do Código da Sisa, na redacção de então), 
correspondente à diferença de imposto apurado em consequência da 
diferença entre o valor declarado e o valor real pelo qual o imóvel foi 
adquirido, temos, assim, que é essa a vantagem patrimonial ilegítima 
que a recorrente pretendeu obter.

Todavia, estabelece o nº 2 do predito artº 103º que os factos previstos 
no nº 1 e nas suas alíneas “não são puníveis se a vantagem patrimonial 
ilegítima for inferior a € 7500”.

Sendo assim e no caso subjudice, como é evidente, não existe qual-
quer indício da prática pela recorrente de qualquer crime fiscal, uma 
vez que lhe falta uma condição objectiva de punibilidade. Quando 
muito a conduta da recorrente poderá integrar um ilícito de natureza 
contra -ordenacional.

E tanto basta para concluir que não estão reunidos os pressupostos 
para que seja concedida a pretendida derrogação do sigilo bancário.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso e 
revogar a sentença recorrida, anulando -se a decisão do Director -Geral 
de Impostos subjudice.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-

dão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação judicial. Recurso jurisdicional. 
Fundamentos da decisão: aceitação.

Sumário:

Em recurso jurisdicional, a mera conclusão de inconstitu-
cionalidade «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 de-
cisão recorrida.

Processo n.º 967/06 -30.
Recorrente: Cruz e Companhia, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Cruz & Companhia, SA” vem interpor recurso jurisdicional da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 13 -3 -2006, 
de indeferimento da reclamação judicial que deduzira contra a deci-
são proferida, em 16 -11 -2005, pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Tondela, a ordenar a «citação da Reclamante, para pagar a quantia de 
302.164,77€, proveniente de dívidas ao Instituto da Vinha e do Vinho 
Dão» – cf. fls. 80 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente apresenta as seguintes conclusões, ipis 
verbis – cf. fls. 102 a 108.

1) A decisão recorrida faz aplicação da norma contida no art.278° do 
Código de Procedimento e Processo Tributário na dimensão normativa 
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segundo a qual a subida imediata das reclamações se restringe aos casos 
taxativamente previstos nos n°3 e n°5.

2) Padecendo essa dimensão normativa encontrada e aplicada de 
inconstitucionalidade orgânica e material.

3) A sentença recorrida deverá, por isso, vir revogada e substituída 
por o que é de Direito, com as legais consequências.

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

– cf. fls. 153 a 155.
A questão em análise nos presentes autos prende -se com a interpreta-

ção do art. 278º nº 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
designadamente saber se só há subida imediata da reclamação nos casos 
taxativamente enumerados pelas als. a) a d) daquele normativo e se é 
necessária a invocação de prejuízo irreparável.

A recorrente Cruz e Companhia, SA, sustenta a fls. 67, a subida 
imediata do recurso, independentemente da invocação do prejuízo ir-
reparável, sob pena da sua inutilidade.

E invoca nas conclusões das suas alegações de recurso (fls. 107) 
que a decisão recorrida faz aplicação da norma contida no art. 278 do 
Código de Processo Tributário na dimensão normativa segundo a qual 
a subida imediata das reclamações se restringe aos casos taxativamente 
enumerados no seu nº 3.

Mas não é essa a realidade que se constata dos autos já que a decisão 
recorrida considerou, no seguimento da posição doutrinal e jurispruden-
cial ali citada a fls. 86, que tem lugar a subida imediata da reclamação 
ao tribunal não só quando o reclamante sofra prejuízo irreparável com 
alguma das ilegalidade enunciadas no artº 278º, n 3 do Código de Pro-
cedimento e Processo Tributário, como também noutras situações em 
que a subida diferida cause prejuízo irreparável ao reclamante.

Acresce que não poderá proceder a demais argumentação da recor-
rente, e nomeadamente na parte em que alega que a reclamação subjudice 
terá de subir imediatamente e independentemente da invocação dos 
alegados prejuízos irreparáveis.

É que mesmo que se considere que a enumeração do nº 3 do art. 278º 
do CPPT não é taxativa, e que o efeito de subida imediata deve ser atri-
buído a todas as reclamações de decisões que possam causar prejuízo 
irreparável ao interessado (como é entendimento de Jorge Lopes de 
Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário, 4ª edição, 
pag.1165 e de José Valente Torrão, Código de Procedimento e Processo 
Tributário anotado, 2005, pag. 939) sempre se impõe, por isso mesmo 
a alegação e demonstração da verificação dos prejuízos irreparáveis 
provocados, ou a provocar pela decisão reclamada.

Esta aliás, é também, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de que são exemplos os recentes acórdãos de 07 -12 -2004 
Processo: 01216/04’ e de 07.09.2005, processo 0949/052, ambos pu-
blicados in www.dgsi.pt.

Ora no caso, como bem se sustenta na decisão recorrida, o despacho 
que ordena a citação não é uma acto lesivo e como tal reclamável nos 
termos do disposto no artº 276º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

Ademais pela reclamante e ora recorrente não foram alegados factos 
integradores da concorrência do prejuízo irreparável em caso de defe-
rimento da apreciação jurisdicional da legalidade dos actos reclamados.

E assim sendo a decisão não poderia ser outra senão o deferimento 
da questão prévia suscitada pela Fazenda Pública e o indeferimento da 
reclamação.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser 
julgado improcedente, confirmando -se o julgado recorrido.

1.5 Cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição 

do Ministério Público, a questão que importa solucionar – suposto 
que no caso haja utilidade no conhecimento do objecto do recurso – é 
a de saber se a sentença recorrida faz do artigo 278.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário uma interpretação e aplicação 
(in)constitucional.

2.1 Em matéria de facto a instância assentou o seguinte – cf. o pro-
batório da sentença recorrida.

A) Em 21/10/2005, a Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Pa-
trimonial do Instituto da Vinha e do Vinho emitiu certidão de dívida 
contra a Reclamante, na importância de 302 164,77 €, relativa a dívida, 
para com o Instituto da Vinha e do Vinho, por taxa de promoção e juros 
de mora  - cfr. fls. 5 e 6;

B) Pelo oficio com referência 02.1.R/610/05 de 21/10/2005, foi reque-
rido ao Chefe do Serviço de Finanças de Tondela a cobrança coerciva 
da dívida referida em A)  - cfr. fls. 8;

C) Em 16/11/2005, o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, 
com base na certidão referida em A) e do requerido em B), ordenou a 
passagem de mandado de citação  - cfr. fls. 9;

D) Em 30/11/2005 foi citada a ora Reclamante de que lhe foi ins-
taurado pelo Serviço de Finanças de Tondela  - (2704), o processo de 
execução fiscal n.° 2704200501016458, tendo por objecto a cobrança 
de dívida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no montante de 302 164,77 
€, acrescido de juros de mora  - cfr. fls. 11;

E) Em 14/12/2005, a presente reclamação deu entrada no Serviço de 
Finanças de Tondela  - cfr. fls. 26 a 39;

F) Não foi efectuada a penhora ou a venda de bens da Reclamante.
2.2 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.

Para estear a decisão de indeferimento da reclamação judicial sob 
recurso, escreve -se na sentença recorrida essencialmente o seguinte.
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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 «qual-
quer 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.

3 Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente , fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.
Processo n.º 1152/05 -30.
Recorrente: Teresa Maria Seabra Van Zeller Bettencourt.
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  - Teresa Maria Seabra Van Zeller Bettencourt, residente em Vila 
Nova de Gaia,

vem reclamar para a conferência, nos termos do disposto no art.º 700.°, 
n.º 3, do CPC, do despacho do relator de 27/7/06 que deu por findo o 
presente recurso.

Estamos no âmbito de um recurso do acórdão deste Tribunal de 18 
de Janeiro de 2006, proferido em recurso jurisdicional interposto da 
sentença do Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que, por erro na forma do processo, absolveu da instância o Chefe do 1.º 
Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia na acção para reconhecimento 
de um direito que intentou.

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso jurisdicional, man-
tendo a sentença impugnada, dele recorrendo agora a reclamante para 
o Plenário deste Supremo Tribunal, com fundamento em oposição de 
acórdãos, apontando como acórdão fundamento o que a sua Secção 
de Contencioso Administrativo proferiu em 14 de Janeiro de 2004, no 
processo n.º 1125/03.

Na alegação tendente a demonstrar a oposição existente entre o acór-
dão recorrido e o acórdão fundamento, conclui a reclamante:

a)  - Ambos os Acórdãos aqui citados decidiram sobre a mesma ques-
tão, consistente em saber se a acção para o reconhecimento de um 
direito 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 
propositura da acção, outro meio jurisdicional adequado à efectiva tutela 
jurisdicional desse direito;

b)  - O Acórdão proferido em 18 de Janeiro de 2006 (Ac. recorrido) 
julgou, 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 comple-
mentar, destinado a ser utilizado nos casos em que a lei não faculte ao 
interessado, na situação em que se encontre no momento da propo-
situra da acção, outro meio jurisdicional adequado à efectiva tutela 
jurisdicional desse direito;

d)  - Está -se, deste modo, em presença de dois Acórdãos que, relativa-
mente à mesma questão fundamental de direito, assentam sobre soluções 
opostas, como, aliás, este Supremo Tribunal reconheceu já no Acórdão 
n.º 609/05 da 2.ª Secção Tributária.

A representante da Fazenda Pública contra -alega defendendo que não 
se verifica o requisito de que os doutos Acórdãos recorrido e fundamento 
tenham proferido decisões opostas sobre a questão de direito em causa 
pelo que não existe a invocada oposição entre os julgados.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que se dê por findo o recurso uma vez que entre os dois 
acórdãos não há identidade de matéria de facto mínima e que as soluções 
jurídicas encontradas não são opostas.

O relator do processo proferiu, na sequência, o despacho reclamado, 
no qual se lê:

“(...) Efectivamente, em ambos os acórdãos (recorrido e fundamento), 
foi tratada a questão de saber se os ali recorrentes podiam utilizar a 
acção para reconhecimento de direito para obter a pretensão apresen-
tada em juízo.

No acórdão recorrido pedia -se a condenação da Administração no 
pagamento de juros indemnizatórios, na sequência de anulação de um 
acto de liquidação de imposto em processo de impugnação em que esse 
pedido não foi apreciado.

No acórdão fundamento tratava -se de obter a devolução de quantia 
depositada num consulado, indeferido por acto administrativo não re-
corrido.

Em ambos os acórdãos se afirma o carácter complementar da acção 
para o reconhecimento de um direito: não é viável a utilização desta 
acção quando existir um acto administrativo impugnável cuja impug-
nação permita, em execução de julgado, plena satisfação da pretensão 
formulada à Administração.

Tendo divergido, porém, na decisão porquanto, sendo o quadro factual 
diferente, da aplicação do mesmo quadro normativo, interpretado de 
maneira coincidente, resulta que no acórdão recorrido se tenha decidido 
que, havendo um acto expresso, impugnado, e anulado judicialmente, a 
recorrente dispunha de outros meios processuais para obter a condenação 
da Administração no pagamento de juros indemnizatórios (designada-
mente da execução da sentença anulatória da liquidação), e no acórdão 
fundamento que a acção para reconhecimento de um direito poderia ser 
utilizada pelo interessado uma vez que no momento não dispunha de 
outro meio processual capaz de tutelar o seu direito, por não ter sido 
praticado acto administrativo impugnável, não lhe sendo exigível que 
provocasse a prática de tal acto para dele recorrer contenciosamente.

Ambos os acórdãos são, pois, convergentes na interpretação que fazem 
do mesmo quadro normativo sendo as decisões opostas explicáveis face 
à factualidade subjacente diversa.

Daí que não exista a alegada oposição de acórdãos, tal como defendem 
a Fazenda Pública e o Ministério Público.”.

A reclamante discorda do despacho do relator porquanto, à data em 
que ela propôs a presente acção (21 -08 -2003), é indiscutível que ela não 
dispunha de outro meio processual adequado à tutela jurisdicional do 
seu direito que não fosse o que usou  - a acção para o reconhecimento 
do seu direito a juros indemnizatórios.

Sendo aqui que reside a oposição de soluções entre o acórdão recorrido 
e o acórdão fundamento:

 - Para o Ac. recorrido, à posição sustentada pela Recorrente “está sub-
jacente uma concepção segundo a qual a acção para o reconhecimento de 
direito tem cabimento quando, ainda que haja outros meios processuais 
mais específicos e adequados para obter a tutela jurídica de que carece 
o interessado, este já não está em tempo para deles lançar mão”.

E acrescenta que “só uma franja da doutrina, claramente minoritária, 
perfilha esta concepção que na jurisprudência não encontra eco”, con-
cluindo que a acção destinada ao reconhecimento de um direito nunca 
será meio processual admitido se o interessado tiver tido ao seu dispor 
outros meios processuais que dessem tutela plena, eficaz e efectiva ao 
direito ou interesse a defender.
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 - Já para o Ac. fundamento, 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.

II  - O acórdão recorrido assentou a sua decisão na seguinte factu-
alidade:

 - A autora intentou acção de impugnação judicial do acto de liqui-
dação de imposto sucessório, que terminou o seu processamento como 
processo 40/94 do 2.° Juízo, 2.ª Secção do Tribunal Tributário do Porto;

 - Nestes autos em 2 de Dezembro de 1998 foi proferida sentença, 
já transitada em julgado, que julgou parcialmente procedente a im-
pugnação;

 - A autora pagou, no regime prestacional, o montante liquidado de 
2 182 846$00;

 - Em cumprimento da sentença antes referida, depois de tal haver 
sido solicitado pela autora, o Serviço de Finanças restituiu o montante 
do imposto anulado;

 - Por despacho de 13 de Agosto de 1999, o Serviço de Finanças 
entendeu que não deveria pagar os juros indemnizatórios por a anu-
lação parcial do acto de liquidação se ter baseado em erro de direito 
dos serviços, e só o erro de facto ser causa do pagamento de juros 
indemnizatórios;

 - Tal decisão foi notificada à autora em 25 de Agosto de 1999;
 - A presente acção foi instaurada em 21 de Agosto de 2003.
Já no acórdão fundamento registou -se a seguinte factualidade:
1.º  - em 1976/04/29... depositou no Consulado Geral de Portugal na 

Beira a quantia de 500.000$00.
2.º  - por despacho nº 90/94 -XlI, de 12/12/1994, o Sr. Ministro das 

Finanças autorizou a entrega aos titulares do contravalor em escudos 
dos depósitos efectuados pelos cidadãos portugueses nos consulados 
gerais de Portugal em Maputo e na Beira.

3.°  - O Gabinete de Apoio aos Espoliados tinha conhecimento desta 
decisão e promoveu a divulgação da mesma, bem como dos documentos 
que deviam acompanhar o pedido de devolução.

4.°  - por despacho de 1997/10/03 foi fixada como data limite para 
apresentação dos pedidos de devolução o dia 12 de Dezembro de 1997.

5.°  - por requerimento datado de 2001/01/10 a autora requereu ao réu 
a entrega do valor depositado por..., seu pai, no Consulado de Portugal 
na Beira.

6.°_ por despacho datado de 2001/01/25 o réu comunicou à autora 
que o pedido havia sido indeferido em virtude de já não existir base 
legal para se proceder à entrega do valor de 500.000$00, porque o Sr. 
Ministro das Finanças, por despacho n.º 90/94XII, de 12 de Dezembro 
de 1994, autorizou a entrega aos titulares, do contra valor em escudos, 
dos depósitos efectuados nos consulados gerais de Portugal em Maputo 
e Beira por cidadãos portugueses aquando da independência de Mo-
çambique. Por despacho de 14 de Outubro de 1997 do Sr: Secretário de 
Estado do Tesouro e das Finanças foi fixada a data de 12 de Dezembro de 
1997 como prazo para apresentação dos pedidos de entrega de valores.

III - A divergência da reclamante com o despacho que decidiu não 
existir a alegada oposição entre os acórdãos recorrido e fundamento, 
pondo fim ao recurso, assenta, essencialmente, na leitura que faz daquele 
último aresto, segundo a qual nele se julgou que «a acção para o reco-

nhecimento de um direito é um meio processual a poder ser utilizado 
pelo interessado nos casos em a lei não lhe faculte, na situação em que se 
encontra no momento da propositura da acção, outro meio jurisdicional 
adequado à efectiva tutela jurisdicional do seu direito».

Mas essa leitura do acórdão fundamento, tal como já se referiu no 
acórdão 3/5/06 deste Tribunal no recurso 607/05, subscrito, de resto, 
pelos dois actuais Juízes adjuntos no presente processo, não é de sufragar.

Com efeito, “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 
protegido 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 
recorrer os prazos de que dispões para lançar mãos dos meios processuais 
previstos para a tutela do seu direito ou interesse; porque lhe é facultado, 
a todo o tempo, nos termos do entretanto revogado artigo 69º n.º1 da Lei 
de Processo nos Tribunais Administrativos, conseguir o mesmo objectivo 
através da acção consagrada no referido dispositivo legal”.

Ora, como se afirma no acórdão citado que continuamos a transcre-
ver, “o acórdão fundamento não se afastou da jurisprudência corrente 
do Tribunal, ao afirmar «não ser viável a cação para reconhecimento 
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 caos 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 pratica de 
um acto que, depois, possa impugnar. È 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 reconhe-
cimento 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 contencioso 
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 pro-
positura da acção, está colocado perante 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, 
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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, tomando -se 
ela o meio comum, e ficando os actos administrativos sujeitos a uma 
instabilidade intolerável”.

Em conformidade com o exposto, e sem necessidade de outras con-
siderações, é, pois, de manter o despacho reclamado.

IV  - Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
indeferindo a reclamação, confirmar o despacho do relator.

Custas a cargo da reclamante, fixando -se a taxa de justiça devida 
em € 99.

Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Baeta 
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Sisa. Bens imóveis. Avaliação. Permuta de bens presentes 
por bens futuros.

Sumário:

Quando na permuta de imóveis estejam bens presentes e 
bens futuros, a regra do n.º 8 do § 3.º do artigo 19.º do 
CIMSISSD impõe que a determinação da matéria colectável 
passe por uma avaliação de todos os bens nela envolvidos, 
a qual se fará após a celebração do respectivo contrato e 
reportada à data deste.

Processo n.º 1172/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Companhia Portuguesa de Hipermercados, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – O Representante da Fazenda Pública, inconformado com a sentença 
da Mma. Juíza do TAF de Almada que julgou procedente, por provada a 
violação do disposto na regra 8.ª do § 3.º do art.º 19.º do CIMSISSD, a 
impugnação judicial deduzida pela Companhia Portuguesa de Hipermer-
cados, SA, contra a liquidação de sisa, no montante de € 1.616.259,46, 

dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

 - Da interpretação da regra 8.ª do § 3.º do art.º 19.º conjugado com o 
n.º 5 do art.º 109.º, ambos do CIMSISSD, não se infere que o legislador, 
no caso de permutas de bens presentes por bens futuros, exige a avaliação 
simultânea de todos os prédios envolvidos no contrato;

 - Não resulta da lei ao referir o seu valor patrimonial que este res-
peite ao valor patrimonial dos bens futuros e dos bens presentes, mas 
apenas ao valor patrimonial que não existe no momento da celebração 
do contrato e que tem de ser determinado para efeitos da aplicação ou 
não do critério do valor patrimonial.

 - A ser injusta a tributação no caso de permutas de bens presentes por 
bens futuros se não forem avaliados todos os bens envolvidos, então 
poderá, eventualmente, existir injustiça na aplicação da lei nos casos de 
permutas só de bens presentes e em todas as transmissões de imóveis 
sujeitas ao imposto de sisa.

Contra -alegando, vem a impugnante Companhia Portuguesa de Hi-
permercados, SA, dizer:

A  - Devem as presentes contra -alegações ser admitidas, por tempes-
tivas, nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do CPPT;

B  - A recorrente considera que o Ilustre Representante da Fazenda 
Pública não apresenta, nas suas alegações, as razões pelas quais entende 
que a sentença enferma de vícios que consistem na errada determinação, 
aplicação ou interpretação da disposição legal invocada da decisão do 
caso sub judice;

C  - A sisa incide sobre transmissões de imóveis e pretende tributar o 
enriquecimento no momento em que este se verifica: daí que, em caso 
de permuta, a lei exija que a comparação dos valores dos bens (todos) 
se reporte à data do contrato.

D  - Como a Administração Tributária não procedeu à avaliação de 
todos os bens objecto do contrato de permuta, na douta sentença, de 
acordo com o disposto na regra 8.ª do § 3.º do art.º 19.º do CIMSISSD, 
só podia concluir -se pela determinação da anulação da liquidação adi-
cional de sisa.

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 - Em 03/02/2000 foi outorgada a escritura de permuta de prédio 

rústico e lotes a constituir por prédio urbano todos sitos na Cova da 
Piedade, entre o Município de Almada e a Companhia Portuguesa de 
Hipermercados, SA, nos termos da qual o Município de Almada cedeu 
livre de ónus e encargos o prédio rústico sito na Quinta dos Espadei-
ros, freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada, com a área 
de 104.867 m2, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Almada, sob o n.º 1156/18121991, registado a favor do Município sob 
as inscrições G -Um e G -Dois e inscrito na matriz cadastral rústica da 
freguesia da Cova da Piedade, sob o artigo 16, da secção E, bem como 
o lote ou lotes futuros a constituir pelo Município, depois de aprovado 
o respectivo loteamento, na parcela de terreno que resultará da anexação 
do prédio urbano que irá ceder ao Município, com o prédio contíguo 
já propriedade do Município, sendo que a cedência do Município de 
Almada teve como contrapartida a cedência que a Companhia Portuguesa 
de Hipermercados, SA, efectuou livre de ónus e encargos ao Município 
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de Almada do prédio urbano sito na Quinta do Gato, freguesia da Cova 
da Piedade, concelho de Almada, descrito na 2.ª Conservatória do Re-
gisto Predial de Almada, sob o n.º 843/12051989, registado a seu favor 
sob a inscrição G -Três e inscrito na matriz predial urbana da referida 
freguesia, sob o artigo 1501 – cfr. fls. 29/34.

2 - Com data de 03/02/2000, foi elaborado o termo de declaração 
(conhecimento n.º 125/2000), com referência à sisa devida decorrente 
da permuta entre o Município de Almada e a Companhia Portuguesa de 
Hipermercados, SA, referida no ponto anterior, no qual consta que “to-
mando por base a doutrina veiculada pela DGCI, nomeadamente através 
do ofício circulado n.º 587, de 7/03/83, relativamente à interpretação do 
art.º 19.º, §1º e §3º, regra 8.ª, do Código do Imposto Municipal de Sisa, 
não existe nesta data diferença de valores, para os efeitos previstos no 
§1.º do art.º 7.º do mesmo Código” (cfr. fls. 66/67).

3 - Em 25/10/2000 foi apresentada a declaração mod. 1 para efeitos de 
liquidação de contribuição especial (DL 43/98), com referência ao ano 
de 2000 e ao terreno para construção inscrito sob os artigos rústicos e 
urbanos registados com os n.ºs 16 Secção E, 23 a 26 Secção E e 2.718 
(cfr. fls. 36/37).

4 - Em 05/12/2000 foi enviada à Companhia Portuguesa de Hiper-
mercados, SA, a notificação da avaliação do terreno para construção 
para efeitos de contribuição especial – DL 43/98, como consta de 
fls. 39/40.

5 - Em 30/01/2001 foi efectuado o pagamento da contribuição especial 
no montante de 249.904.336$00 (cfr. fls. 42).

6 - A ora impugnante solicitou em 06/09/2002 ao Serviço de Finanças 
de Almada 2 a rectificação da área do prédio inscrito sob o artigo 16 
Secção E, Cova da Piedade, em resultado da cedência de 7.504 m2 a 
efectuar da parte rústica daquele prédio para integração no domínio 
público (cfr. fls. 44).

7 - Em 09/10/2002 foi efectuado o termo de declaração referente à 
sisa n.º 1214/2002 com referência à permuta efectuada entre o Fórum 
Almada – Gestão de Centro Comercial Sociedade Unipessoal, Lda., II 
e Comandita, e a Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA, e com 
referência ao prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º 16 da Secção 
E da freguesia da Cova da Piedade e as fracções autónomas designadas 
pelas “A” e “B” que faziam parte do prédio a constituir em propriedade 
horizontal sito na Quinta dos Espadeiros de Cima, freguesia de Feijó, 
omisso na matriz mas pedida a sua inscrição em 8/10/2002, constando 
ainda do referido termo de declaração “Vai ser instaurado processo de 
avaliação nos termos do art.º 109.º do CIMSISSD., Livre de encargos. 
Nesta data não há lugar a liquidação de sisa uma vez que não há diferença 
declarada de valores, procedendo -se à liquidação correctiva se for caso 
disso aquando da avaliação do prédio omisso.” (cfr. fls. 53).

8 - Em 09/10/2002 foi instaurado na 2.ª Repartição de Finanças de 
Almada o processo n.º 315/2000 nos termos do art.º 109.º do Código 
da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações como consta do 
apenso.

9 - Em 15/10/2002 foi outorgada no 2.º Cartório Notarial de Lisboa 
a escritura de permuta e propriedade horizontal entre a Sociedade Fó-
rum Almada, Gestão de Centro Comercial, Soc. Unipessoal, Lda., II e 
Comandita como primeira outorgante e a Companhia Portuguesa de 
Hipermercados, SA, como segunda outorgante, nos termos da qual a 
primeira outorgante e na qualidade de dona do edifício denominado 

“Almada Fórum”, constituído por um conjunto multifuncional de áreas 
comerciais, omisso na matriz, mas pedida a sua inscrição em 8/10/2002, 
construído (cfr. projecto de construção aprovado pela Câmara Municipal 
de Almada n.º 413/1998) no lote de terreno para construção urbana, 
com a área de 100.525 m2, resultante da anexação do prédio rústico 
denominado Quinta de Santana, Vale de Mourelos, sito na freguesia do 
Laranjeiro, inscrito na matriz sob parte do art.º 26 Secção E, do lote de 
terreno para construção inscrito na matriz da freguesia do Feijó, sob o 
art.º 3209, e do lote de terreno para construção inscrito na matriz da 
freguesia do Feijó, sob o art.º 3412 (na data pendente de rectificação), 
e a segunda outorgante, na qualidade de dona do prédio rústico sito na 
Quinta dos Espadeiros, inscrito na matriz sob o artigo 16 da Secção E 
(pendente de rectificação) cedendo este último prédio à primeira outor-
gante a fim de ser anexado ao logradouro do prédio urbano (edifício), 
por contrapartida das fracções autónomas designadas pelas letras “A” e 
“B” do referido edifício (como consta da escritura de fls. 46/51).

10 - Com data 22/12/2003 foi emitido o ofício n.º 12939 do Serviço de 
Finanças de Almada 2 e dirigido à ora impugnante para efeitos de noti-
ficação – 1ª avaliação de prédio urbano (terrenos para construção) com 
o seguinte teor: “Nos termos do art.º 278.º do Código da Contribuição 
Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, fica V. Ex.ª notificado 
de que a Comissão Permanente de Avaliação à Propriedade Urbana, 
nomeada em conformidade com os art.ºs 131.º e seguintes do mesmo 
Código, atribuiu ao prédio constituído pelas fracções “A” e “B”, sito na 
Quinta dos Espadeiros de Cima, na freguesia do Feijó, omisso na matriz 
(…)”, tendo sido atribuído o valor patrimonial de € 16.012.110,00 à 
fracção “A” e € 154.995,00 à fracção “B” (cfr. fls. 58/60).

11 - Em 10/02/2004 no Serviço de Finanças de Almada 2 foi ela-
borada a informação de fls. 56 e de fls. 6 do processo em apenso, na 
qual consta que “O 1.º permutante Fórum Almada  - Gestão de Centro 
Comercial Sociedade Unipessoal, Lda., II e Comandita (…) recebeu do 
2.º permutante o prédio rústico a seguir indicado:

Art.º 16.º Secção E – valor declarado € 13.935.000,00; valor patri-
monial € 3.510,47

O 2.º permutante, Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA, 
(…) recebeu as fracções a seguir discriminadas:

Art.º 4045 Fracção A valor declarado € 13.800.000,00; valor patri-
monial € 16.012. 111,00

Art.º 4045 Fracção B valor declarado € 135.000,00; valor patrimonial 
€ 154.995,00

Total € 13.935.000,00 € 16.166.105,00
Diferença de valores € 0,00 € 16.162.594,53
Face aos elementos acima descritos, verifica -se que a diferença entre 

valores patrimoniais é superior à diferença de valores declarados, pelo 
que vai ser liquidada sisa adicional sobre o montante de € 16.162.594,53, 
nos termos da regra 8.ª do parágrafo 3.º do art.º 19.º e § 3.º do art.º 7.º 
do CIMSISSD”.

12 - A informação referida no ponto anterior foi posteriormente cor-
rigida e notificada à impugnante (cfr. fls. 8 e 14/15 do processo em 
apenso).

13 - Com data de 10/02/2004 foi enviado o ofício n.º 1857 do Serviço 
de Finanças de Almada 2, à ora impugnante, para efeitos de notificação 
da liquidação de sisa adicional (proc. n.º 315/2002) “(…) resultante da 
diferença entre valores patrimoniais dos prédios permutados no montante 
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de € 16.162.594,53, por ser superior à diferença de valores declarados 
de € 0,00, que serviu de base à liquidação da sisa paga através do co-
nhecimento n.º 1214 de 8/10/02 (…)”, como consta de fls. 55 e fls. 5/7 
do processo em apenso.

14 - Em 15/03/2004 a ora impugnante apresentou no Serviço de Fi-
nanças de Almada 2 um requerimento no qual solicita o pagamento 
por conta nos termos do art.º 86.º, n.º 4 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, e no montante de € 821.551,16, como consta de 
fls. 9/11 do apenso.

15 - Em 15/03/2004 foi efectuado o pagamento por conta da liquidação 
adicional de sisa n.º 3212/41/2004, no montante de € 821.551,16 e nos 
termos do n.º 4 do art.º 86.º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário (cfr. fls. 78 e 12 do processo apenso).

16 - Em 16/03/2004, e considerando o pagamento por conta referido 
no ponto anterior, foi emitida a certidão de relaxe pela importância em 
falta, no montante de € 794.808,30 referente a sisa e de € 12.930,88 de 
imposto de selo (como consta de fls. 13 do processo em apenso).

17 - A ora impugnante solicitou em 14/05/2004 ao Serviço de Finan-
ças de Almada 2 “informação sobre o estado do processo de avaliação 
predial emergente da permuta realizada com a Câmara Municipal de 
Almada”, como consta de fls. 62/64.

18 - O Serviço de Finanças de Almada 2 emitiu em 17/05/2004 cer-
tidão com o seguinte teor: “(…) que no dia 03/02/2000 foi emitido 
o conhecimento de sisa n.º 125/2000, pela permuta realizada entre a 
Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA, NIPC 502607920, e a 
Câmara Municipal de Almada, NIPC 500051054, do qual não resultou 
qualquer pagamento devido ao facto de não haver diferença de valores 
declarados e de não haver valores patrimoniais de alguns dos bens 
permutados entre os quais os bens futuros, conforme cópia do referido 
conhecimento (…). Mais se certifica que com base na referida sisa foi 
instaurado o processo de avaliação n.º 11/2000, nos termos do art.º 109.
º do Código do Imposto Municipal de Sisa, o qual se encontra pendente, 
uma vez que até esta data não foi participado pelo Município de Almada 
os prédios referentes aos bens futuros, pois só após essa participação se 
procederá à avaliação dos mesmos.” (cfr. fls. 65).

19 - A presente impugnação foi apresentada em 31/05/2004 (cfr. ca-
rimbo aposto na petição de fls. 2).

III – A presente impugnação foi deduzida contra a liquidação de 
sisa efectuada com base em permuta de um bem presente por bens 
futuros.

A sentença recorrida julgou procedente a impugnação e anulou o acto 
tributário por ter concluído que no caso em apreço a Administração 
Tributária deveria ter procedido à avaliação de todos os bens envolvidos 
no contrato de permuta, incluído, pois, o bem presente dado à permuta.

A questão que se coloca é, assim, a de se saber se na permuta de 
bens presentes por bens futuros a determinação da matéria colectável 
pressupõe a avaliação de todos os bens envolvidos na permuta, por força 
do que dispõe a regra 8.ª do § 3.º do art.º 19.º do CIMSISSD.

Tem este Tribunal de forma uniforme decidido que, quando na permuta 
de imóveis estejam bens presentes e bens futuros, a regra do n.º 8 do 
§ 3.º do art.º 19.º do CIMSISSD impõe que a determinação da matéria 
colectável passe por uma avaliação de todos os bens nela envolvidos, 
a qual se fará após a celebração do respectivo contrato e reportar -se -á 
à data do mesmo (v., entre outros, os acórdãos de 29/4/04, 19/5/04 

e 22/6/05, proferidos nos processos n.ºs 2072/03, 369/04 e 1734/03, 
respectivamente).

Pese embora a discordância manifestada pelo representante da Fa-
zenda Pública, ora recorrente, contra tal jurisprudência, não vemos razão, 
pela sua bondade, para não a acolhermos também aqui.

Com efeito, como se escreve no citado acórdão de 29/4/04, proferido 
no processo 2072/03, “… desde logo, por uma razão que resulta da lite-
ralidade do texto legal ao estabelecer que “sempre que se permutem bens 
presentes por bens futuros deverá o seu valor patrimonial ser determinado 
nos termos do art.º 109.º …” pelo que não se estabelecendo qualquer 
diferenciação entre esses bens logo nos permite pensar que essa indife-
renciação é propositada. É que se fosse intenção do legislador restringir 
a obrigatoriedade da avaliação apenas aos bens futuros certamente que 
o diria de forma expressa, esclarecendo que a mesma só atingia aqueles. 
Assim sendo e ao referir -se globalmente ao seu valor patrimonial tem 
de se entender que o legislador quis que aquela expressão abrangesse 
tanto os bens futuros como os bens presentes e, consequentemente, que 
o respectivo valor fosse determinado da mesma forma.

A esta razão de ordem literal importa acrescer outra de natureza 
substantiva pois que a sisa incide sobre as transmissões de imóveis 
que envolvam enriquecimento patrimonial procurando tributar este 
enriquecimento no momento em que o mesmo se verifica, isto é, no 
momento da celebração do contrato e daí que a lei imponha, também 
aqui, que o valor patrimonial dos bens se reporte “à data da celebração 
do contrato”.

Como o sujeito passivo da sisa é o contratante que recebe os bens de 
valor mais elevado importa que a avaliação de uns e outros seja efec-
tuada na mesma altura, pois só assim se poderá determinar qual deles 
está sujeito ao pagamento daquele imposto.

Na verdade, não faria sentido que os valores patrimoniais dos bens 
permutados se reportassem a diferentes momentos, sendo um deles à data 
da celebração do contrato, pois que isso redundaria numa comparação de 
valores saídos de avaliações temporalmente muito diferenciadas o que 
colocaria cada um dos contraentes em situações não comparáveis.

Nessa perspectiva, a não realização simultânea da avaliação de ambos 
os bens determinaria uma real impossibilidade de apurar qual dos con-
tratantes tinha visto o seu património efectivamente aumentado.

Daí que se possa concluir que pretendeu o legislador que nas per-
mutas de bens presentes por bens futuros a determinação da matéria 
colectável, para efeitos de sisa, passasse por uma avaliação de todos os 
bens nela envolvidos.”

Ora, de acordo com o probatório firmado na sentença recorrida, a 
Administração Tributária, para efeitos da liquidação adicional de sisa 
incidente sobre a permuta efectuada entre a impugnante e a sociedade 
Forum Almada só procedeu à avaliação dos bens futuros mas não à 
avaliação do bem presente.

Nesta medida, não tendo a AT procedido à avaliação de todos os 
bens envolvidos no contrato de permuta acima referido, uma vez que 
só procedeu à avaliação dos bens futuros, desrespeitando desta forma a 
norma legal constante da regra 8.ª do § 3.º do art.º 19.º do CIMSISSD, e 
tendo com base nessa única avaliação procedido à liquidação adicional 
de sisa, aqui impugnada, é evidente que esta se não poderia manter.

É, assim, de confirmar a sentença recorrida que neste sentido se 
pronunciou.



1830 1831

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 -se, assim, a sentença recorrida.

Custas pela Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 8 de Novembro de 2006.

Assunto:

Alegações de recurso. Conclusões.

Sumário:

 I — É pelas conclusões das alegações que se delimita o 
objecto do recurso, nelas devendo o recorrente indicar 
o fundamento por que pede a alteração ou anulação da 
decisão.

 II — As alegações de recurso mostram -se desadequadas a 
produzir o efeito pretendido quando nelas não se des-
cortinam as razões ou os fundamentos por que a decisão 
recorrida deva ser revogada.

Processo n.º 1208/05 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, S. A.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos e Momade Bachir Rentula.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – O Banco Comercial Português, SA, com os sinais dos autos, na 
qualidade de credor reclamante no processo de reclamação de crédi-
tos n.º 39/2002 do TAF de Almada, notificado da conta rectificada na 
sequência de reclamação apresentada pela exequente Caixa Geral de 
Depósitos, veio arguir a nulidade da reforma da conta, por falta de no-
tificação daquela reclamação, e reclamar da conta rectificada.

Por despacho da Mma. Juíza “a quo” foi julgado improcedente o 
pedido formulado pelo BCP e mantida a conta rectificada.

Inconformado com o decidido, dele vem agora o BCP interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 - A reclamante da conta, ora recorrida, tem o direito a ser paga prefe-
rencialmente do crédito de € 20.625,72, correspondente a € 8.982,66 de 
capital e € 11.643,06 de juros constantes do registo da hipoteca objecto 
da inscrição C -1 -Ap.3, que incide sobre a fracção autónoma “A”, até 
ao limite de 3 três anos;

2 - O crédito do recorrente garantido pela penhora beneficia da prio-
ridade de pagamento relativamente aos restantes créditos da recorrida;

3 - Só o pagamento feito deste modo respeita as disposições legais 
aplicáveis;

4 - Ao decidir em sentido contrário ao que precede, dando provimento 
à reclamação da conta apresentada pela ora recorrida Caixa Geral de 
Depósitos, SA, a douta sentença recorrida violou o princípio de caso 
julgado e ainda os artigos 686.º e n.º 2 do artigo 693.º, ambos do Có-
digo Civil.

Contra -alegando, vem a recorrida CGD dizer, em conclusão, que:
1.º - O objecto do recurso encontra -se restringido tacitamente pelo 

conteúdo das alegações e conclusões apresentadas pela recorrente, 
pois nelas nada é referido a respeito da nulidade processual arguida 
pelo BCP (no requerimento de fls. 90/96) e que foi considerada na 
douta decisão recorrida como não verificada (cfr. disposto no n.º 3 do 
artigo 684.º do CPC, aplicável à execução fiscal por via do contido no 
artigo 281.º do CPPT);

2.º - No que tange ao doutamente decidido quanto ao pedido sub-
sidiário formulado pelo BCP a fls. 90/96, as alegações e conclusões 
apresentadas não atacam o decidido na douta decisão recorrida, pelo 
que o recurso se poderá até considerar deserto.

3.º - Com efeito, quem reclamou da liquidação do julgado de fls. 68 
e 69, tendo motivado a prolação da decisão recorrida foi o Banco re-
corrente, não sendo a conta de fls. 57 a 58 objecto da decisão recorrida;

4.º - Assim sendo, não se compreende o contido na conclusão 1.ª que 
não contém matéria de direito que justifique a interposição de recurso 
para o STA, nela não estando contido qualquer fundamento que ponha 
em crise a decisão recorrida;

5.º - Tão pouco nas conclusões 1.ª a 3.ª é deduzido qualquer funda-
mento susceptível de por em crise a douta decisão recorrida;

6.º - Com efeito, o contido nas conclusões 1.ª a 3.ª seria sim susceptível 
de servir de fundamento a eventual recurso da sentença de verificação 
e graduação de créditos de fls. 40/41.

7.º - Contudo, a ora recorrente, como bem sabe, deixou transitar em 
julgado tal sentença de fls. 40/41, pelo que, em sede do presente recurso, 
não podem ser deduzidas alegações e conclusões que não atacam a 
decisão recorrida de 15.09.2005, mas sim outra decisão completamente 
distinta que transitou em julgado e, por esse facto, não é susceptível de 
ser agora modificada (cfr. disposto no artigo 677.º do CPC);

8.º - A douta decisão recorrida não violou o princípio do caso julgado, 
nem o disposto nos artigos 686.º e 693.º, n.º 2, do C. Civil, dado que fez 
a correcta apreciação da execução do julgado na sentença de verificação 
e graduação de créditos de fls. 40/41;

9.º - A decisão que deu provimento ao pedido de reforma da liquidação 
do julgado apresentado pela CGD a fls. 57/58 nunca seria a decisão 
ora recorrida, a qual tem antes por objecto a reclamação da recorrente 
de fls. 90/96;

10.º - A este propósito a recorrente não deduziu qualquer vício ou 
irregularidade processual, nem neste recurso, nem no seu requerimento 
de fls. 90/96, pelo que não sendo eventual vício ou irregularidade de 
conhecimento oficioso se tem de ter por sanado;

11.º - Face ao que antecede, nenhum sentido tem o pedido de revogação 
de douta decisão que deu provimento à reclamação apresentada pela 
Caixa (a fls. 62/64), pois a decisão recorrida não lhe deu provimento 
(nem podia, pois tal reclamação não é objecto da decisão de 15.09.2005, 
cfr. disposto no artigo 61.º do CCJ), apenas decidiu manter e bem a 
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conta rectificada, julgando improcedente a reclamação apresentada pelo 
Banco recorrente a fls. 90/96;

12.º - A douta decisão recorrida não merece qualquer censura, nem 
qualquer censura lhe é feita pelo Banco recorrente em sede das alega-
ções produzidas, não se podendo considerar que o recurso interposto 
contenha exclusivamente matéria de direito para que possa ser apreciado 
pelo STA.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso não merece provimento.

II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
“Vem o Banco Comercial Português, SA, com os sinais dos autos e 

na qualidade de credor reclamante, após ter sido notificado da conta 
rectificada, apresentar o requerimento de fls. 90/96, invocando para 
o efeito:

 - Arguição de nulidade por falta de notificação da reclamação da conta 
efectuada por outro credor reclamante.

 - Requer que sejam anulados todos os actos posteriores ao reque-
rimento da reclamação da conta e seja ordenada a notificação para se 
pronunciar sobre o mesmo.

 - Reclama da conta rectificada nos termos do art.º 262.º, n.º 8 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, quanto à limitação dos 
juros prevista no art.º 693.º, n.º 2 do Código Civil que determina que 
a hipoteca nunca abrange mais do que os relativos a 3 anos, contudo, 
tal limitação não pode ser dissociada da própria existência da hipoteca.

 - Invoca que face a essa limitação dos juros a 3 anos o montante 
total do crédito a ser pago à Caixa Geral de Depósitos está limitado ao 
montante máximo de € 15.330,55 garantido pela hipoteca.

Requer em conclusão seja conhecida a arguida nulidade, anulando 
todo o processado posterior à junção dos autos da reclamação da conta 
apresentada pela Caixa Geral de Depósitos e mandar notificar da mesma 
a requerente.

Caso assim se não entenda, seja dado provimento à reclamação da 
conta rectificada e ordenar a reforma da liquidação do julgado, de acordo 
com a graduação dos créditos tendo em conta a limitação dos juros a 3 
anos, garantidos pela hipoteca, e o montante máximo de € 15.330,55, 
montante máximo do crédito graduado em 1.º lugar a ser pago antes do 
pagamento do crédito do requerente graduado em 2.º lugar.

(…)
Tendo compulsados os autos e vista a prova documental produzida, 

com interesse para a decisão da questão suscitada, apuraram -se os 
seguintes factos:

1 - Com data de 17/01/2003 foi proferida pelo extinto Tribunal Tribu-
tário de 1.ª Instância de Setúbal a sentença de verificação e graduação 
de créditos no âmbito do processo n.º 39/2002 em que são executados 
Momade Bachir Rentula e mulher, já transitada em julgado, de que 
resultou a seguinte graduação de créditos:

“1.º - Crédito exequendo da Caixa Geral de Depósitos e respectivos 
juros.

2.º - Créditos reclamados pela União de Bancos Portugueses e res-
pectivos juros.

Todos os juros têm a limitação do art.º 262.º, n.º 8 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário” (cfr. doc. de fls. 40/41).

2 - A sentença foi notificada aos executados, aos credores reclaman-
tes, ao Representante da Fazenda Pública e ao Ministério Público (cfr. 
documentos de fls. 43/46).

3 - Pelo extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Setúbal foi 
ainda elaborada a conta de fls. 57/58, tendo a Caixa Geral de Depósi-
tos, SA, apresentado reclamação da mesma, através da sua petição de 
fls. 62/64.

4 - Foi proferida decisão dando razão à reclamante Caixa Geral de 
Depósitos, SA, como resulta do teor de fls. 68/70 e 81/83.

5 - Em 30/04/2004 o Banco Comercial Português, SA, apresentou a 
petição de fls. 90/96 dos presentes autos.

Cumpre apreciar e decidir.
Relativamente à alegada nulidade do processado por falta de noti-

ficação da reclamação da conta que foi apresentada pela Caixa Geral 
de Depósitos, SA, improcede tal fundamento porquanto o regime da 
reclamação da conta encontra -se previsto no art.º 60.º e seguintes do 
Código das Custas Judiciais, aplicável ao caso por remissão do art.º 2.º 
do Regulamento das Custas dos Processos Tributários.

E de acordo com o regime de tramitação processual previsto no 
referido art.º 61.º do CCJ após a apresentação da reclamação da conta 
o processo vai de imediato ao contador e depois ao Ministério Público 
para ambos se pronunciarem e de seguida ao juiz que decidirá, o que 
aconteceu nos presentes autos.

Na verdade e tal como é referido no parecer proferido pelo Digno 
Magistrado do Ministério Público, pela particularidade do assunto não 
se impõe a observância do contraditório entre as partes do processo mas 
apenas entre o reclamante e o Ministério Público, este na qualidade de 
representante do Estado com interesse nas custas.

No caso concreto, não está directamente em causa a liquidação das 
custas, mas o pagamento dos créditos reclamados, no entanto con-
siderando que a nota de pagamentos se insere na “conta” e não está 
previsto qualquer outro incidente a esse respeito, temos de concluir que 
se devem observar as regras relativas à reclamação da conta de custas, 
com a tramitação acima referida e que foi respeitada, não existindo a 
alegada nulidade.

Em relação ao pedido subsidiário formulado também no requerimento, 
consideramos que o eventual erro suscitado não se prende com a exe-
cução do julgado, ou seja, com a execução da sentença proferida pelo 
extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Setúbal de fls. 40/41 mas 
antes com um eventual erro de julgamento, e neste caso o reclamante 
deveria ter recorrido da sentença, ou caso tivesse dúvidas pedir a sua 
aclaração e em função da mesma apresentar ou não o recurso.

A decisão foi proferida nos precisos termos constantes de fls. 40/41 
dos presentes autos, constatando -se que na fundamentação e na parte 
dispositiva que não é feita qualquer referência à limitação dos juros 
garantidos pela hipoteca, nem qualquer referência ao disposto no n.º 2 
do art.º 698.º do Código Civil, tendo tal decisão transitado em julgado.

Na verdade, na graduação de créditos foi apenas feita referência 
à limitação dos juros nos termos do n.º 8 do art.º 262.º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.

Com o trânsito em julgado, a decisão consolidou -se nos precisos 
termos dela constantes, e não pode agora ser modificada em sede de 
execução de julgado, porquanto esta execução terá de ser efectuada de 
acordo e nos precisos termos da referida sentença.
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(…)
Face ao exposto e atentas as supracitadas disposições legais, o Tribunal 

decide julgar improcedente o pedido formulado pelo Banco Comercial 
Português, SA, mantendo a conta rectificada.

Custas de incidente a cargo do requerente Banco Comercial Português, 
SA, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC.

Registe e notifique.”
III – Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela Mma. 

Juíza “a quo” que apreciou o requerimento apresentado pelo recorrente a 
fls. 90/96 dos autos, no qual este arguía a nulidade por falta de notificação 
da reclamação da conta efectuada pela recorrida e requeria a anulação 
de todos os actos posteriores ao requerimento de reclamação da conta, 
ou, caso assim se não entendesse, se desse provimento à reclamação 
da conta rectificada e se ordenasse a reforma da liquidação do julgado 
(v. fls. 125 dos autos).

O despacho em causa (fls. 115/117) julgou improcedente o pedido 
formulado pelo recorrente, mantendo a conta rectificada.

Nas conclusões das suas alegações de recurso, o recorrente não só não 
põe em causa o despacho recorrido (bastando ler a conclusão 4 das suas 
alegações onde expressamente refere “Ao decidir em sentido contrário 
ao que precede, dando provimento à reclamação da conta apresentada 
pela ora recorrida …”), como termina pedindo “… deve este recurso 
ser julgado procedente por provado e, em consequência, ser revogada a 
douta decisão que deu provimento à reclamação apresentada pela Caixa 
Geral de Depósitos, SA,”.

Ora, o despacho recorrido não é o que deu provimento à reclamação 
da CGD mas sim o que decidiu manter a conta rectificada, julgando 
improcedente o pedido formulado pelo recorrente.

Por outro lado, nos termos dos art.ºs 684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1 do 
CPC, é pelas conclusões das alegações que se delimita o objecto do 
recurso, nelas devendo o recorrente indicar os fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

E, como refere Alberto dos Reis, in CPC Anotado, art.ºs 690.º e 685.º, 
págs. 309 e 359, as razões e fundamentos por que a decisão deve ser 
revogada “(…) são primeiro expostos, explicados e desenvolvidos no 
curso da alegação; hão -de ser, depois, enunciados e resumidos, sob a 
forma de conclusões, no final da minuta.

É claro que para serem legítimas e razoáveis, as conclusões devem 
emergir logicamente do arrazoado feito na alegação. As conclusões são 
as proposições sintéticas que emanam naturalmente do que se expôs e 
considerou ao longo da alegação. (…)

O tribunal superior tem de guiar -se pelas conclusões da alegação, 
para determinar, com precisão, o objecto do recurso; só deve conhecer, 
pois, das questões ou pontos compreendidos nas conclusões, pouco 
importando a extensão objectiva que haja sido dada ao recurso, quer no 
requerimento de interposição, quer no corpo da alegação. Daí vem que, 
interposto recurso amplo, se nas conclusões de alegação não se pede que 
a decisão recorrida seja modificada ou revogada quanto a certa parte, 
o objecto inicial do recurso fica implicitamente limitado aos pontos 
versados nas conclusões.”.

Assim sendo, tendo o despacho recorrido concluído pela inexistência 
da arguida nulidade por falta de notificação do recorrente da referida 
reclamação da conta apresentada pela CGD e decidido manter a conta 

rectificada, o que é verdade é que o recorrente ao longo das suas alega-
ções nada refere a respeito daquela nulidade.

Pelo que, nesta parte, a decisão recorrida não é minimamente posta 
em crise.

Acresce que, mesmo relativamente ao outro pedido (reforma da liqui-
dação de julgado) que foi apreciado na decisão recorrida, o recorrente não 
invoca nas suas alegações nenhuma razão ou fundamento por que há -de 
revogar -se ou alterar -se aquela, antes se limitando, como claramente 
resulta das conclusões 1 a 3, a atacar a sentença de graduação de créditos 
de fls. 40/41, que, por não ter sido impugnada oportunamente, se mostra 
já transitada e que, por esse motivo, não pode já ser alterada.

Aliás, repetindo aqui os mesmos argumentos em que fundou o pedido 
de reforma da liquidação de julgado e que foi julgado improcedente na 
decisão recorrida precisamente com esse fundamento.

E termina mesmo as suas alegações pedindo a revogação da decisão 
que deu provimento à reclamação da conta apresentada pela recorrida 
CGD, quando a decisão de que recorre não é essa mas sim a que lhe 
julgou improcedente aquele seu pedido.

Daí que as alegações de recurso apresentadas se mostrem desadequa-
das a produzir o efeito pretendido pois nelas não se descortinam as razões 
ou os fundamentos por que a decisão recorrida deva ser revogada.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso, confirmando -se assim a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 8 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

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.
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Processo n.º 28/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Futebol Clube do Porto, Futebol SAD.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, com sede no Porto, 
veio interpor recurso contencioso de anulação do indeferimento tácito 
do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de emolumentos 
registrais, no montante de 10.000.000$00 (€ 48.879,79) praticado pelo 
Conservador do Registo Comercial do Porto.

Após convolação dos autos em processo de impugnação judicial, foi 
esta, por sentença do Mmo. Juiz do TAF do Porto, julgada procedente 
e, em consequência, revogada a decisão de indeferimento do pedido de 
revisão oficiosa e ordenada a restituição à impugnante da quantia paga, 
acrescida de juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento 
até à data da emissão da respectiva nota de crédito.

Inconformada com tal sentença, dela vem a representante da Fa-
zenda Pública recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

Dos factos
1.ª A sociedade “Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, interpôs, 

em 10 de Janeiro de 2003, recurso contencioso de anulação do acto de 
indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa recebido na Conser-
vatória do Registo Comercial do Porto em 13 de Maio de 2002.

2.ª Alicerçou o seu pedido na ilegalidade da liquidação de emolumen-
tos, consubstanciada na desconformidade da Tabela de Emolumentos do 
Registo Nacional de Pessoas Colectivas com o disposto no artigo 10.º, 
alínea c) da Directiva n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho, bem 
como na ilegalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa.

3.ª Os emolumentos objecto do presente litígio, respeitantes ao registo 
de aumento de capital e alteração do contrato, foram cobrados pela 
Conservatória do Registo Comercial do Porto, em 31 de Julho de 2001 
(Ap. 21), e resultam da aplicação do artigo 3.º, n.ºs 1 e 3 da Tabela de 
Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, aprovada 
pela Portaria 996/98, de 25 de Novembro.

4.ª Por despacho de 27 de Fevereiro de 2003 do Exmo. Director -Geral 
dos Registos e do Notariado, aquele pedido de revisão oficiosa foi 
rejeitado por extemporaneidade na sua apresentação.

5.ª Pelo que, foi requerida pela ora impugnante, em 24 de Março de 
2003, a ampliação do objecto do recurso.

6.ª Por decisão de 28 de Novembro de 2003, transitada em julgado, 
foi o recurso contencioso convolado em impugnação judicial e admitido 
o pedido de ampliação do objecto do recurso.

7.ª A douta sentença recorrida julgou o pedido procedente anulando 
a liquidação de emolumentos impugnada, com fundamento na violação 
do citado normativo comunitário e na aplicabilidade do artigo 78.º ao 
caso sub judice, e condenou a Administração na restituição da quantia 
paga acrescida de juros indemnizatórios desde a data do seu pagamento 
até à emissão da respectiva nota de crédito.

Dos fundamentos
8.ª Ora, a anulação judicial de um acto de liquidação de emolumentos 

com fundamento na sua ilegalidade, para além do prazo previsto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, depende da verificação in 
casu dos pressupostos de aplicação do artigo 78.º, n.º 1 da LGT, na parte 
em que prevê a revisão oficiosa de actos tributários com fundamento 
em «erro imputável aos serviços».

9.ª Para se colocar em causa os actos de liquidação, correm os prazos 
constantes na alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, ou seja, 90 
dias contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário 
dos emolumentos.

10.ª Pois, se o que a autora pretende é impugnar o acto de liquidação, 
então os únicos meios serão a reclamação graciosa ou a impugnação 
judicial dos actos de liquidação. E tais procedimentos deveriam ter sido 
desencadeados em tempo útil, tendo em consideração o efeito directo 
da referida Directiva.

11.ª De facto, de acordo com o artigo 102.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, a impugnação deveria ter sido apresentada no 
prazo de 90 dias contados a partir do termo do prazo de pagamento dos 
emolumentos em causa.

12.ª Por seu turno, o artigo 70.º do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário dispõe que “a reclamação graciosa pode ser deduzida 
com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial e 
será apresentada no prazo fixado no n.º 1 do artigo 102.º”.

13.ª Ora o prazo de 90 dias previsto no n.º 1 do artigo 102.º do CPPT 
não ofende o direito comunitário. De facto, o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias por acórdão proferido em 17 de Junho 
de 2004, no processo C -30/02 (Recheio -Cash & Carry vs Fazenda 
Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas), e que se junta como 
doc. n.º 1, relativamente às questões prejudiciais submetidas pelo 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, decidiu que:

14.ª «O princípio da efectividade do direito comunitário não se 
opõe à fixação de um prazo de caducidade de 90 dias para apresen-
tação do pedido de reembolso de um imposto cobrado em violação 
do direito comunitário, contados a partir do termo do prazo de 
pagamento voluntário do referido imposto.».

15.ª Liminarmente, deverá referir -se que o artigo 78.º da Lei Geral 
Tributária distingue claramente entre a revisão dos actos tributários pela 
entidade que os praticou desencadeada por iniciativa do contribuinte ou 
por iniciativa da Administração Tributária.

16.ª O legislador foi coerente a este respeito: o pedido de revisão 
dos actos tributários por iniciativa do contribuinte previsto na primeira 
parte do n.º 1 do artigo 78.º da LGT não é mais do que uma reclamação 
graciosa (apesar da LGT a denominar como reclamação administrativa), 
pelo que o seu prazo é coincidente com o desta, bem como os funda-
mentos: “(…) qualquer ilegalidade”.

17.ª Em termos de harmonia sistemática, o procedimento encontra -se 
bem construído. O contribuinte pode alegar qualquer ilegalidade verifi-
cada no procedimento no prazo normal de reclamação. Tal é totalmente 
conforme com o regime de anulabilidade do acto que impede que a 
liquidação em causa possa ser impugnada a todo o tempo, mas apenas no 
prazo previsto no n.º 1 do artigo 102.º do CPPT: 90 dias a contar da data 
do pagamento das liquidações impugnadas (cfr., por exemplo, Acórdão 
do STA de 20 de Março de 2002, referente ao processo n.º 026774).
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18.ª Esse é um corolário do princípio da segurança jurídica, corpori-
zado na estabilidade dos actos de liquidação dos tributos, pois, a possi-
bilidade de utilização do regime da revisão oficiosa do acto tributário 
como meio de impugnação indirecta de actos de liquidação já há muito 
estabilizados tem como consequência a total supressão dos prazos de 
impugnação e reclamação para todos os actos da Administração pratica-
dos em violação de lei, mormente naqueles casos em que o tributo não 
tenha sido pago, em que a revisão se pode fazer a todo o tempo.

19.ª Por seu lado, de acordo com a segunda parte do n.º 1 do artigo 78.ª, 
a Administração Tributária pode iniciar um procedimento de revisão 
oficiosa com fundamento em erro imputável ao serviço.

20.ª O procedimento de revisão oficiosa de iniciativa da Administra-
ção, mesmo entendendo -se que o particular o pode desencadear, não pode 
englobar juízos de legalidade ou ilegalidade da liquidação, limitando -se 
a Administração à apreciação e eventual correcção de erros materiais.

21.ª De facto, uma análise atenta da natureza jurídica do acto de 
revisão revela a sua natureza de acto administrativo secundário do tipo 
rectificativo, enquanto subespécie dos actos modificativos, tendencial-
mente semelhante ao dispositivo normativo que consta do artigo 148.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA) nos termos do qual 
englobam -se na rectificação dos actos administrativos «os erros de 
cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão adminis-
trativo, quando manifestos», os quais «podem ser rectificados, a todo o 
tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do acto».

22.ª Qualquer outro entendimento que se possa avançar é desequili-
brado em sede de harmonia do sistema e um alargamento dos casos de 
aplicação do artigo 78.º da LGT às situações de erro de direito não só é 
totalmente contrário ao espírito da lei, como redundaria em total insegu-
rança jurídica. Note -se que o erro de direito não integra – nem poderia 
integrar – o elenco das causas de rectificação dos actos administrativos 
previstas no artigo 148.º do CPA e rectius no artigo 78.º da LGT.

23.ª Veja -se os termos restritos com que os n.ºs 3 e 4 do artigo 78.º 
estabelecem a intervenção do dirigente máximo do serviço na revisão 
da matéria tributável – erro muito manifesto e de correcção muito mais 
simplificada e justificada que o erro alegado no caso sub judice. Neste 
caso, o dirigente máximo pode autorizar no prazo de 3 anos, excepcio-
nalmente, a revisão, com fundamento em injustiça grave e notória. Não 
satisfeito com os termos restritos previstos no n.º 3 o legislador sentiu a 
necessidade de restringir ainda mais os termos enquadrantes da decisão 
definindo que “[…] apenas se considera notória a injustiça ostensiva e 
inequívoca e grave a resultante de tributação manifestamente exagerada 
e desproporcionada com a realidade […]”.

24.ª O mesmo argumento é aplicável tomando em consideração o 
n.º 5 do artigo 78.º. Nesse número refere -se que “a revisão do acto tri-
butário por motivo de duplicação de colecta (causada por erro material, 
na esmagadora maioria das situações) pode efectuar -se, seja qual for o 
fundamento, no prazo de quatro anos”.

25.ª Assim, e atendendo ao carácter excepcional das referidas situa-
ções, não fará sentido qualquer interpretação que advogue uma solução 
mais atentatória da estabilidade do acto tributário – logo do princípio da 
segurança jurídica – noutras situações do que nestes casos denominados 
excepcionais face à injustiça grave e notória manifestamente causada na 
esfera patrimonial do contribuinte. Tal interpretação, a efectuar -se, seria 
totalmente desfasada da realidade sistemática do processo tributário.

26.ª Qualquer juízo de legalidade efectuado pela Administração 
Tributária fora dos prazos de reclamação ou impugnação judicial é 
extemporâneo, logo, insusceptível de ser efectuado.

27.ª Defender que o erro de direito está englobado no conceito de 
«erro imputável aos serviços» previsto na segunda parte do n.º 1 do 
artigo 78.º da LGT seria atribuir mais poder à Administração Tributária 
em sede de revisão oficiosa do acto tributário do que aquele que decorre 
do regime geral de revogação administrativa regulada no artigo 141.º 
do CPA nos termos do qual “os actos administrativos que sejam in-
válidos só podem ser revogados com fundamento na sua invalidade e 
dentro do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta 
da entidade recorrida”.

28.ª A expressão «erro imputável aos serviços» encontra -se directa-
mente relacionada com a actividade operacional da Administração (o 
erro de facto, operacional ou material) e não com o erro de direito.

29.ª A Administração Tributária não pode actuar de forma mais ampla 
em matéria de revisão oficiosa dos actos tributários do que em sede 
de revogação fundada em ilegalidade, sob pena de total incoerência 
sistemática.

30.ª Por essa razão, reitera -se, o legislador efectuou a distinção entre 
a primeira parte do n.º 1 do artigo 78.º da LGT – que regula a revogação 
provocada por iniciativa do contribuinte, com fundamento em ilegalidade 
geradora de invalidade – e a segunda parte do mesmo número – que 
regula a possibilidade da Administração Tributária poder revogar o acto 
em razão de erro imputável ao serviço – que não a ilegalidade.

31.ª Actos de revogação supervenientes ao decurso do prazo de im-
pugnação contenciosa só podem ter como fundamento apreciações de 
mérito e não de legalidade. Daí que, ultrapassado o prazo para o recurso 
contencioso, o acto tributário só possa ser revogado com fundamento 
em “injustiça grave ou notória”.

32.ª Conclui -se assim que o artigo 78.º, n.º 1, 2.ª parte, da LGT é 
insusceptível de aplicação como meio de impugnação de liquidações 
emolumentares definitivamente consolidadas na ordem jurídica em 
virtude de ter sido ultrapassado o respectivo prazo de impugnação com 
fundamento em ilegalidade.

33.ª Sem conceder quanto a todo o exposto anteriormente, não 
pode o Representante da Fazenda Pública concordar com a con-
denação no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados 
desde a data do pagamento da liquidação de emolumentos anulada 
(31 de Julho de 2001) até à emissão da nota de crédito a favor da 
impugnante.

34.ª De facto, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, 
os juros indemnizatórios a serem devidos deverão ser contabiliza-
dos a partir de um ano após o pedido de revisão efectuado pela ora 
recorrida (cfr., entre outros, os acórdãos de 27.10.2004, 22.06.2005, 
06.07.2005 e 13.07.2005, proferidos, respectivamente, nos processos 
n.ºs 0627/04, 322/05, 0560/05 e 320/05 (Docs. 2 a 5).

Incorre, assim, a sentença, também nesta parte, em erro de julga-
mento.

Contra -alegando, vem a FCP, Futebol, SAD, dizer que:
1. Atento o disposto no art.º 95.º, n.º 2, al. d) da LGT não poderão 

restar dúvidas que o acto de indeferimento em causa nos presentes autos 
é um acto lesivo do contribuinte.
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2. Recaindo sobre a Administração o dever legal de rever o acto de 
liquidação emolumentar em crise, em benefício da requerente, agora 
recorrida, é óbvio que a recusa em fazê -lo constitui acto lesivo.

3. O objecto deste processo e a respectiva causa de pedir consistem 
na ilegalidade (por omissão do dever legal de revisão oficiosa) do acto 
de indeferimento do pedido de revisão.

4. O pedido consiste na anulação do dito acto de indeferimento (pois 
se é ilegal deve ser anulado) e na consequência jurídica que da mesma 
anulação resulta, i.e., a Administração deverá proceder à revisão oficiosa 
requerida e, em consequência, deverá restituir a quantia anulada acres-
cida dos competentes juros legais, acto esse absolutamente vinculado, 
e cujo conteúdo pode ser determinado antecipadamente.

5. A revisão oficiosa de um acto tributário pode ser desencadeada por 
um pedido do contribuinte: existindo um erro imputável aos serviços, 
fica a Administração constituída num dever legal de rever o acto.

6. A FCP, SAD podia pedir a revisão oficiosa do acto tributário em 
causa – tal resulta da letra da lei (arts. 78.º, n.º 6 da LGT, 86.º, n.º 4, al. a) 
do CPPT e 93.º do CPT), da sua história (comparação face ao instituto da 
reclamação extraordinária, previsto no CPCI), bem como do princípio da 
legalidade da Administração (art.º 266.º, n.º 2 da CRP) e do correlativo 
poder -dever de decisão ou pronúncia (art.º 9 do CPA).

7. Pelo que o pedido de revisão oficiosa, tendo sido interposto no 
prazo legal, é totalmente tempestivo.

8. A tabela de emolumentos em causa é contrária ao direito comu-
nitário, designadamente à Directiva 69/335/CEE (de 17 de Julho de 
1969), sendo inaplicável pelas autoridades nacionais, administrativas 
ou judiciais.

9. É ilegal o indeferimento do tempestivo pedido de revisão oficiosa 
de liquidação emolumentar calculada em violação de normas do direito 
comunitário.

10. No caso vertente, existiu um «erro imputável aos serviços» na 
liquidação de emolumentos: uma vez que, desde logo, e face ao direito 
comunitário, tal liquidação não poderia ter tido lugar; e, por outro 
lado, a mesma não é da responsabilidade da FCP, SAD, mas da Ad-
ministração.

11. O conceito de «erro imputável aos serviços» não se restringe aos 
chamados erros materiais, ou erros de facto, mas abrange também os 
erros de direito, tal como vem sendo afirmado pelo Supremo Tribunal 
Administrativo, na interpretação do conceito referido, quer ao art.º 43.º, 
n.º 1, quer ao art.º 78.º, n.º 1, ambos da LGT.

12. Incumbe sobre a Administração o dever de, verificada a ilegalidade 
da liquidação efectuada por erro imputável aos serviços, rever a mesma 
e restituir as quantias indevidamente recebidas.

13. Nessa circunstância não cabe à Administração um qualquer poder 
discricionário, mas um poder absolutamente vinculado.

14. O indeferimento do pedido de revisão oficiosa, por o seu conteúdo 
ser lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos, é susceptível 
de impugnação contenciosa.

15. Como sobre a Administração recai o dever legal de rever o acto de 
liquidação emolumentar em causa, e daí resultam benefícios patrimoniais 
para a requerente, ora recorrida, é óbvio que a recusa em fazê -lo constitui 
acto lesivo, pois o impede de gozar dessas vantagens.

16. O que se pede é que o Tribunal ordene à Administração o cum-
primento de actos exigíveis por força da respectiva decisão de anulação 

– actos, note -se, não discricionários, mas absolutamente vinculados, e 
cujo conteúdo pode ser determinado antecipadamente.

17. Que o Tribunal goza desse poder tornou -se indiscutível com a 
reformulação, pela revisão constitucional de 1997, do art.º 268.º da 
CRP, que prevê a condenação na prática de actos administrativos le-
galmente devidos.

18. Pelo que a FCP, SAD, tem direito ao reembolso integral dos 
emolumentos cobrados.

19. A eventual negação do meio processual que tem vindo a ser 
afirmado pelo STA como legítimo e adequado, tendo em vista o cumpri-
mento do princípio da efectividade, equivale a uma violação da ordem 
jurídica comunitária, pois que os tribunais nacionais têm a obrigação de 
interpretar e aplicar a lei interna por forma a garantir, em toda a medida 
do possível, a vigência efectiva do direito comunitário.

20. Subsistindo quaisquer dúvidas quanto à determinação e alcance 
dos princípios de direito comunitário do primado, da efectividade e 
da protecção da confiança legítima cabe questionar o TJCE quanto à 
correcta interpretação de tais princípios no contexto da situação sub 
judice.

21. Para além do direito ao reembolso integral dos emolumentos 
cobrados, a FCP, SAD, tem ainda direito aos juros respectivos, como 
resulta claramente do art.º 100.º, e também do art.º 43.º, n.º 1, ambos 
da LGT.

22. 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.º 22.º da Consti-
tuição da República Portuguesa.

23. Enquanto esteve em vigor o CPT, o reconhecimento do direito 
aos juros compensatórios dependia apenas de, em sede de reclamação 
graciosa ou de processo judicial (cfr. o n.º 1 do art.º 24.º daquele di-
ploma), 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.º 6 daquele art.º 24.º, 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.

24. A entrada em vigor da LGT veio alterar este regime, dispondo o 
n.º 1 do seu art.º 43.º 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.

25. Esta regra geral de atribuição do direito aos juros é alvo de uma 
extensão prevista no n.º 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.

26. As regras do art.º 43.º 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.

27. 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 ele tem direito) está este 
aspecto regulado hoje em dia pelo Código de Procedimento e Processo 



1842 1843

Tributário, no seu art.º 61.º, 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.º 3 do art.º 61.º daquele diploma).

28. O art.º 43.º 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.

29. Tratando -se de uma revisão do acto, o direito aos 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.

30. 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.º 6 do 
art.º 24.º do Código de Processo Tributário, a que sucedeu o n.º 3 do 
art.º 61.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário).

31. Uma interpretação da al. c) do n.º 3 do art.º 43.º da Lei geral 
Tributária no sentido de que os juros indemnizatórios devidos ao con-
tribuinte 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.

32. O art.º 22.º 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.

33. Ao dever geral de ressarcir os particulares dos danos causados 
por entidades públicas, configurado com um dever fundamental, cor-
responde naturalmente o direito fundamental à reparação dos danos 
provocados pelos actos estaduais lesivos dos seus direitos ou interesses 
legalmente protegidos.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. O entendimento segundo o qual a norma da al. c) do n.º 3 do 
art.º 43.º da Lei Geral Tributária determinaria 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 integralmente ressarcidos pelos danos causados pelos actos 
estaduais ilícitos, viola frontalmente os arts. 2.º e 22.º 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 inconstitucionalidade.

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. Em 31/7/2001, por ocasião de uma inscrição no registo comer-

cial de um aumento de capital social, foi liquidado à impugnante pela 
Conservatória do Registo Comercial do Porto a importância de Esc. 
10.000.000$00 (€ 48.879,79), nos termos do n.º 3 do art.º 3.º da Tabela 
de Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com a 
redacção dada pela Portaria n.º 996/98, de 25/11 – cfr. fls. 31 dos autos;

2. Em 13/5/2002, a impugnante apresentou pedido de revisão oficiosa 
do acto de liquidação dos emolumentos, no montante referido em 1. 
– cfr. fls. 2 e ss. do PA anexo;

3. Em 10/1/2003, a ora impugnante apresentou recurso contencioso 
do acto tácito de indeferimento de tal pedido de revisão oficiosa – cfr. 
fls. 2 dos autos;

4. Através de ofício datado de 28/2/2003, a impugnante foi notificada 
da decisão de indeferimento expresso do pedido de revisão formulado 
– cfr. doc. de fls. 29/35;

5. Em 24/3/2003, a impugnante apresentou pedido de ampliação do 
objecto do recurso – cfr. fls. 25 dos autos;

6. Por decisão de 28/11/2003, transitada em julgado, foi ordenada a 
convolação dos autos de recurso contencioso em autos de impugnação 
judicial e admitida a ampliação do pedido formulado pela ora impugnante 
– cfr. fls. 46/49 dos autos.

III – Vem a Fazenda Pública recorrer da sentença de 3/6/05 do Mmo. 
Juiz do TAF do Porto que julgou procedente a impugnação judicial de-
duzida pela Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, com sede no Porto, 
da decisão de indeferimento de pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação de emolumentos registrais, no montante de € 48.879,70, 
praticado pelo Conservador do Registo Comercial do Porto.

O Mmo. Juiz “a quo” julgou procedente a presente impugnação ju-
dicial por ter entendido que o acto de liquidação dos emolumentos em 
causa nos autos padecia de ilegalidade por estar em desconformidade 
com o direito comunitário e, por isso, devia ter sido objecto de revisão 
por parte da entidade que o praticou, pelo que, não o tendo sido, se 
impunha agora a sua anulação, com a consequente restituição à im-
pugnante da quantia paga acrescida de juros indemnizatórios desde a 
data do pagamento até à sua integral restituição, por força do disposto 
no art.º 43.º, n.º 1 da LGT.

A recorrente discorda desta decisão, defendendo, por um lado, a 
intempestividade do pedido formulado e a inadequação do meio utili-
zado pela impugnante para atacar a liquidação e, por outro, que os juros 
indemnizatórios, a serem devidos, só devem ser contabilizados a partir 
de um ano após o pedido de revisão efectuado.

Vejamos.
Em primeiro lugar, o que a recorrente entende é, antes de mais, que 

os actos tributários não podem ser anulados em sede de revisão oficiosa, 
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decorrido que seja o prazo para a sua impugnação, a não ser por erro de 
facto, material, ou em casos excepcionais, como sejam a injustiça grave 
e notória ou a duplicação de colecta.

Quanto a este ponto, o que a jurisprudência desta Secção tem vindo 
a dizer reiteradamente é que 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, impu-
tável à Administração, e não apenas com fundamento em erro material.

Vejam -se, a este propósito, os acórdãos de 20/3/02, de 11/5/05, de 
17/5/06, e de 24/5/06, proferidos nos processos 26580, 319/05, 16/06 e 
1155/05, respectivamente, e mais recentemente o acórdão de 2/11/06, 
este no processo 604/06, no qual se escreve:

“Como se sabe, os contribuintes dispõem de mais do que uma via 
para obter a anulação dos actos tributários de liquidação: a reclamação 
graciosa, a revisão oficiosa (que o Código de Processo das Contribuições 
e Impostos designava por reclamação extraordinária), e a impugnação 
judicial.

A primeira e a última só são actuáveis pelo contribuinte. Já a revisão 
oficiosa é um procedimento que a Administração pode despoletar em seu 
benefício, mas que também o contribuinte é admitido a provocar. A LGT 
refere -se, na alínea c) do n.º 1 do seu artigo 54.º, à «revisão, oficiosa ou 
por iniciativa dos interessados, dos actos tributários».

Na versão do CPCI, a reclamação extraordinária só era possível em 
casos muito limitados. O CPT alargou a possibilidade de recurso a esta 
via, que hoje é susceptível de uso, por iniciativa do sujeito passivo, 
«com fundamento em qualquer ilegalidade», de acordo com o n.º 1 do 
artigo 78.º da LGT.

Quando o pedido de revisão oficiosa for efectuado pelo sujeito pas-
sivo, deve sê -lo, com fundamento em qualquer ilegalidade, «no prazo de 
reclamação administrativa», conforme o referido n.º 1. É discutido qual 
seja este prazo, uma vez que a expressão «reclamação administrativa» 
pode ser entendida propriamente, ou seja, como tratando -se da regulada 
pelo Código de Procedimento Administrativo, ou como reportando -se 
à reclamação graciosa de que se ocupa o CPPT.

Mas é seguro que a Administração pode, «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», rever oficiosamente 
o acto – segmento final do n.º 1 do artigo 78.º da LGT.

E vem -se entendendo que, caso tenha ocorrido erro imputável aos 
serviços e a Administração não se disponha a repará -lo espontaneamente, 
revendo o acto, é possível ao contribuinte solicitar essa revisão, podendo 
impugnar judicialmente a decisão que indefira o seu pedido.

O prazo para a iniciativa do contribuinte é, neste caso, o mesmo de 
que dispõe a Administração, ou seja, quatro anos, quando os factos 
tributários sejam posteriores a 1 de Janeiro de 1998 (cfr. o artigo 5.º, 
n.º 6 do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro).

Já o prazo para reclamar graciosamente ou impugnar judicialmente 
é de uma dimensão de todo distinta: noventa dias, contados, em regra, 
do termo do prazo para pagamento voluntário, podendo a reclamação 
graciosa ser deduzida, em certos casos, no prazo de um ano – cfr. os 
artigos 70.º, n.º 1 e 102.º do CPPT.”.

É esta jurisprudência que, na falta de razões justificativas para a 
abandonar, pois, se seguirá.

E, assim sendo, tendo, no caso em apreço, os emolumentos registrais 
sido liquidados e pagos em 31/7/01, e a recorrida apresentado pedido de 
revisão oficiosa em 13/5/02 do acto de liquidação desses emolumentos, 
é evidente que o pedido da recorrida foi tempestivo porque requerido 
antes de esgotados os apontados quatro anos.

Não havendo razão para não aceitar a revisão oficiosa como um dos 
meios, a par da reclamação oficiosa e da impugnação judicial, de reac-
ção dos contribuintes contra os actos tributários, a qual, como vimos, 
goza de igual consagração legal, tem tradição no nosso sistema, e pode 
ser actuada no prazo da reclamação administrativa, com fundamento 
em qualquer ilegalidade, ou no prazo de quatro anos, em casos de erro 
imputável aos serviços.

Não vindo ao caso invocar, como se disse no acórdão de 24/5/06, no 
recurso 1155/05, a suficiência dos prazos para a impugnação judicial 
à luz do direito comunitário, pois o que aqui interessa não respeita, 
especificamente a esse direito: a revisão oficiosa, seus prazos e funda-
mentos, tal qual se acha previsto na lei nacional, vale para todos os actos 
de liquidação, e não só para aqueles que se conexionem com o direito 
comunitário (conclusões 13.º e 14.º das alegações da recorrente).

“Por outro lado, continuando a citar o aludido aresto, a relação de 
identidade que a recorrente estabelece entre a reclamação referida no 
artigo 78.º, n.º 1, da LGT e a reclamação graciosa tratada pelo CPPT, para 
além de discutível, não destrói o que se vem dizendo. No figurino da lei, 
a estabilização dos actos de liquidação não ocorre com o esgotamento do 
prazo para a reclamação graciosa e/ou a impugnação. Além da hipótese 
de nulidade do acto, a todo o tempo invocável, temos a da revisão, com 
um prazo alongado, a beneficiar, quer a Administração, quer o sujeito 
passivo. Isso, que seguramente não é propiciador da estabilidade do acto 
de liquidação, justifica -se, como se aponta no citado acórdão de 20 de 
Março de 2002, porque a estabilidade e a segurança jurídicas, sendo 
valores que o legislador tem em consideração, não são o único valor 
atendível, e a disposição do artigo 78.º da LGT manifesta, de modo que 
se nos apresenta como inequívoco, a vontade de o não privilegiar, nos 
casos abrangidos pela previsão, relativamente a outros valores a que se 
entendeu dar ainda mais relevo, como seja o de cada um ser tributado 
de acordo com a lei, e não mais do que isso.

Acresce que o artigo 78.º da LGT, quando se refere a «erro imputável 
aos serviços», não favorece de nenhum modo a interpretação que dele 
pretende fazer o recorrente, ao ler, restritivamente, «erro de facto impu-
tável aos serviços». A distinção feita pelo recorrente entre a «ilegalidade 
geradora de invalidade» referida na primeira parte do n.º 1 do artigo 78.º 
em análise, e o «erro imputável ao serviço – que não a ilegalidade», 
tratado na segunda parte, não só não encontra apoio no texto, como não 
é imposta pela coerência do sistema. Todo o erro imputável aos serviços, 
quer ele resida nos pressupostos de facto, quer respeite à escolha e/ou 
aplicação do direito, faculta à Administração a revisão oficiosa, no prazo 
de quatro anos; e permite ao contribuinte reclamá -la, verificado que seja 
esse mesmo pressuposto.

O prejuízo que redunda para a estabilidade do acto é uma opção 
do legislador que nos não cabe discutir e que, como se aflorou, não é 
injustificado.

A duvidosa coerência do sistema, desde logo, ao prever um meio 
imediato de reacção contenciosa – a impugnação judicial – e dois de 
reacção graciosa – a reclamação e a revisão –, e prazos diferenciados 
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para a sua actuação, tem sido notada pela doutrina, sem que sirva de 
argumento para defender a solução preconizada pelo recorrente.

Também não impressiona a discrepância que o recorrente assinala 
entre o regime da revogação dos actos administrativos e o de anulação 
dos actos de liquidação, já que a diferença se pode justificar pela natureza 
dos actos, efeitos e interesses em jogo.”.

Improcedem, desta forma, as conclusões das alegações da recorrente, 
quanto a esta questão.

Já no que concerne aos juros indemnizatórios, o recurso merece 
melhor sorte.

Na sentença recorrida, o Mmo. Juiz “a quo” decidiu que a ora recorrida 
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, por força do disposto no art.º 43.º, n.º 1 
da LGT e não do n.º 3, al. c), uma vez que no caso não houve revisão 
do acto tributário, mas o erro imputável aos serviços foi determinado 
na presente impugnação judicial.

Estabelece o n.º 1 do art.º 43.º da LGT que são devidos juros indem-
nizatórios 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 pela 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 – porém 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, como a seguir expressa a recorrida, 
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 ordinária 
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 recorrer 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 e de 2/11/07, 
proferidos nos processos 16/06, 1155/05, 679/06 e 604/06, 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 parcial provimento ao recurso, revogar a 
sentença recorrida – que, no mais, vai confirmada – no segmento em que 
julgou serem devidos juros indemnizatórios desde a data do pagamento, 
declarando que tais juros são apenas devidos a partir de um ano após o 
pedido de revisão formulado pela ora recorrida.

Custas pela recorrida na medida do seu decaimento, na 1.ª instância 
e neste Tribunal, fixando -se a procuradoria, aqui, em 50 %.

Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 
Brandão de Pinho (vencido nos termos da declaração de voto junta) — 
Pimenta do Vale.
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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, al. 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.º 6 do mesmo preceito prevê a revisão oficiosa a pedido 
do contribuinte.

E é a esta que se refere a dita al. 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 al. 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 proprio, 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 al. c) só se aplica quando a Administração 
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.º, que não da pre-
dita al. 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 Lei Geral Tributária, regulando 
os “efeitos da decisão favorável ao sujeito passivo”, e impondo à Ad-
ministração a “imediata e plena reconstituição da legalidade do acto 
ou situação, objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros 
indemnizatórios”, 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.
E se, de algum modo, se pode dizer que os meios procedimentais ou 

processuais “normais” de pôr em causa a legalidade do acto tributário 
são a reclamação e a impugnação judicial, que não o pedido de revisão 
oficiosa por iniciativa do contribuinte, a verdade é que aí a lei já penaliza 
este, em termos dos juros indemnizatórios devidos, pois que apenas o 
são decorrido um ano após o pedido respectivo e não desde a data do 
pagamentos da quantia liquidada.

Por outro lado, a dita alínea c) é expressa em exigir a revisão do 
acto tributário, por acto voluntário da Administração, o que não deixa 
de estar de acordo com a sua obrigação de rever, revogar ou anular os 
actos que ilegalmente pratique.

Tal revisão “voluntária”, hoc sensu, é, pois, condição necessária para 
que os juros sejam decididos nos termos da mesma alínea, que não do 
nº 1 do preceito.

o restrito condicionalismo do pagamento de juros nos termos da 
alínea c) em desfavor do contribuinte, só o consente a lei efectuada 
voluntariamente a revisão; de outro modo e como se disse, cai -se no 
nº 1, uma vez que foi já em processo de impugnação judicial conse-
quente à revisão, que se verificou a existência de “erro imputável aos 
serviços”.

De outro modo os juros devidos seriam sempre os mesmos, no caso 
de ser pedida a revisão, quer ela se viesse a efectuar ou não.

Aliás, o artigo 43.º da Lei Geral Tributária  - salva a situação prevista 
na al. b) do n.º 3  - apenas regula o direito a juros indemnizatórios, 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”.
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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.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Graduação de créditos. Liquidação. Ar-
tigo 247.º, n.º 2, do CPPT.

Sumário:

Nos termos do disposto no artigo 247.º, n.º 2, do CPPT, a liqui-
dação dos créditos graduados, no processo de verificação 
e graduação de créditos, é levada a efeito no tribunal, na 
conta aí efectuada.

Processo n.º 207/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Sepolsa — Sociedade de Construções, L.da, e outros.
Relator: Exmº Sr. Consº Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. Nos presentes autos de verificação e graduação de créditos, o Sr. 
Procurador da República junto do TAF de Loures veio pedir a reforma 
da conta.

Alega que apenas foi elaborada no Tribunal conta referente ao pro-
cesso de reclamação de créditos, devendo também nela ser liquidados 
os créditos graduados na sentença.

O Mm. Juiz daquele Tribunal indeferiu o dito pedido de reforma 
da conta.

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs então recurso desta decisão. 
O Sr. Procurador da República formulou as seguintes conclusões nas 
respectivas alegações de recurso:

1. Do disposto nos artigos 247° nºs 1 e 2 do CPPT e 21° do Regu-
lamento das Custas dos Processos Tributários, aplicável face ao artigo 
14º n. 1 do DL n. 324/2003, de 27 de Dezembro, decorre que, transitada 
em julgado a sentença proferida nos autos de reclamação de créditos, 
procede -se, no tribunal que proferiu tal sentença, à elaboração da conta 
do processo de verificação de créditos e à liquidação dos créditos de 
acordo com o decidido em tal sentença – conta -liquidação –, devendo 
ser feitas na mesma altura, pelo que

2. A decisão em apreço ao indeferir o requerimento do MP, de fls. 89 
e ss. dos autos, em que requeria a reforma da conta de forma a que se 
procedesse à liquidação dos créditos graduados e decidindo: “Não se 
deve proceder à reforma da conta”, fez errada interpretação daqueles 
normativos e por conseguinte,

3. Errado julgamento, pelo que,

4. Deve ser revogada e substituída por outra que, deferindo aquele 
requerimento do MP, de fls. 89 e ss., ordene se proceda à reforma da conta 
com a elaboração da liquidação dos créditos verificados e graduados na 
sentença, de fls. 64 e ss., transitada em julgado.

5. Normas jurídicas violadas: Artigos 247º nºs 1 e 2 do CPPT, 21º do 
RCPT, e 9º do C. Civil.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Está em causa a elaboração da conta.
Defende o recorrente que a liquidação dos créditos graduados na 

sentença de verificação e graduação de créditos deve ser efectuada no 
tribunal, e atendidos tais créditos na respectiva conta, aí elaborada.

Não é esse o entendimento do Mm. Juiz a quo, que escreveu, sobre 
esta questão, o seguinte:

“Apesar do disposto no art. 247º, n. 2, do CPPT … entendo, por ra-
zões de ordem pragmática, que é conveniente que a conta efectuada no 
tribunal, nos processos de reclamação e verificação de créditos, se atenha 
somente aos encargos resultantes da actividade aí desenvolvida.

“Na verdade, embora a liquidação dos créditos graduados seja coisa 
distinta da conta final da execução, aquela está necessariamente ligada 
a esta para efeitos de pagamentos e, eventuais, rateios.

“Assim, sendo no âmbito da execução fiscal que são arrecadadas as 
quantias que hão -de fazer face aos pagamentos da quantia exequenda 
e créditos graduados, será o serviço de finanças o órgão colocado em 
melhor posição, porque dispondo de todos os elementos necessários 
para o efeito, para elaborar a liquidação dos créditos graduados e seu 
posterior pagamento”.

Consequente a esta posição, o Mm. Juiz a quo indeferiu o pedido 
do recorrente.

Quid juris?
Como é compreensível, a questão haverá que ser solucionada num 

prisma legal, e não por critérios pragmáticos (como defende o Mm. Juiz 
a quo) – vide art. 203º da CRP e art. 8º, n. 2, do CC.

Vejamos então a lei.
Dispõe o artigo 247º do CPPT:
“1. Os processos que tiverem subido ao tribunal tributário de 1ª 

instância para decisão da verificação e graduação de créditos serão 
devolvidos ao órgão de execução fiscal.

“2. No caso de o tribunal tributário de 1ª instância não poder efectuar 
a liquidação por não dispor de elementos necessários, solicitá -los -á ao 
órgão da execução fiscal para que lhes forneça no prazo que fixar”.

Resulta desde logo, numa interpretação escorreita deste texto legal, 
que, no processo de verificação e graduação de créditos, a liquidação 
é feita no tribunal (e não na repartição de finanças); e, se não dispuser 
de elementos para a mesma, pedi -los -á o tribunal ao órgão de execução 
fiscal respectivo.

Por sua vez o artigo 21º do Regulamento das Custas dos Processos 
Tributários (RCPT) – aqui aplicável – dispõe:

“A conta será efectuada no tribunal ou na repartição de finanças onde 
ocorrer o facto que motivou a sua elaboração”.

Como refere Salvador da Costa (1) , o acto de contagem deriva, ne-
cessariamente, de uma decisão administrativa ou judicial que implicou 
a condenação no pagamento de custas. O facto que determinou a elabo-
ração da conta a que alude o normativo em análise não é, naturalmente, 
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o que integra a causa de pedir que determinou a condenação. Deve 
entender -se que o facto que determinou a elaboração da conta foi o 
trânsito em julgado da decisão que implicou a elaboração do acto de 
contagem. Assim, o acto de contagem é elaborado no tribunal, ou na 
repartição de finanças, ou na secretaria administrativa de execuções 
fiscais, conforme os casos, consoante num ou noutras haja transitado 
em julgado a decisão que o implicou”.

Por outro lado, como sublinha o mesmo autor  (2) (p. 144), “por razões 
de simplificação contabilística, à unidade de processo não corresponde 
a unidade de actividade de contagem, [sendo] que um processo é sus-
ceptível de comportar uma pluralidade de contas, designadamente a da 
acção, do recurso, do incidente bem como de outra actividade processual 
de menor relevo”.

Neste contexto, e como é evidente, a pretensão do recorrente é de 
atender.

Vide, no sentido ora exposto, os acórdãos deste STA de 5/4/2006 
(rec. n. 209/06), de 3/5/2006 (rec. n. 202/06) e de 17/5/2006 (rec. n. 
203/06).

3. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se o despacho recorrido, que deverá ser substituído por 
outro que ordene a reforma da conta, com liquidação dos créditos gra-
duados.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) Regulamento das Custas dos Processos Tributários e Tabela de Emolumentos, 
pág. 142.

(2) Obra citada, pág. 144

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência em razão 
do território. Extinção dos tribunais tributários de 1.ª ins-
tância. Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de 
Dezembro. Artigo 16.º do CPTA.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, «os processos pen-
dentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto são redis-
tribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, Loures e 
Sintra, e do Porto e Penafiel, respectivamente, de acordo 
com as novas regras de competência territorial».

 II — Estando pendente no Tribunal Tributário de Lisboa um 
recurso contencioso em que é recorrido o presidente do 
conselho directivo da Faculdade de Ciências da Univer-

sidade de Lisboa, sendo a recorrente pessoa singular 
residente em Sintra, é territorialmente competente para 
dele conhecer o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) 
de Sintra, e não o de Lisboa, de acordo com as novas 
regras de competência territorial, face ao disposto no 
artigo 16.º do CPTA.

Processo n.º 228/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Juízes do TAF´S de Lisboa e Sintra.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. O Exmº. Procurador da República, em exercício de funções junto 
deste Supremo Tribunal, suscitou a resolução de um conflito negativo de 
competência territorial entre os Srs. Juízes dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais de Lisboa e Sintra.

Ambos atribuíam mutuamente a competência (negando a própria) 
para conhecer de um recurso contencioso, em que é recorrente Maria 
Amélia de Matos Pereira, e recorrido o Presidente do Conselho Directivo 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

As autoridades em conflito foram ouvidas, tendo o Mm. Juiz de Sintra 
respondido, louvando -se na sua decisão.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal defende ser o TAF de Sintra 
o competente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Vejamos.
À data da extinção dos tribunais tributários de 1ª Instância, o presente 

processo estava pendente no Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Lisboa (1º Juízo – 1ª Secção), Tribunal que era então territorialmente 
competente, como está reconhecido pacificamente nos autos.

Sucede que a recorrente reside no Estoril, que pertence à área terri-
torial do TAF de Sintra.

O n. 3 do art. 10º do DL n. 325/2003, de 29/12, vem dizer como são 
redistribuídos os processos pendentes nos tribunais tributários de Lisboa 
e Porto – e apenas nestes (Lisboa, Loures e Sintra, relativamente àqueles, 
e Porto e Penafiel, no tocante a estes).

É do seguinte teor o respectivo normativo, aqui convocado para a 
solução do caso concreto submetido à apreciação deste STA:

“Os processos pendentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto são 
redistribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, Loures e Sintra, e 
do Porto e Penafiel, respectivamente, de acordo com as novas regras 
de competência territorial”.

É este último, como dissemos, o preceito que nos importa apreciar.
Ora, segundo as novas regras de competência, competente será o TAF 

de Sintra, tendo em conta a residência do A. e o disposto no art. 16º do 
CPTA, aplicável ex -vi do art. 50º do ETAF.

Na verdade, dispõe o art. 16º do CPTA:
“Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes e das soluções que 

resultam da distribuição das competências em função da hierarquia, os 
processos, em primeira instância, são intentados no tribunal da residên-
cia habitual ou da sede do autor ou da maioria dos autores”.
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Como é evidente, face aos preceitos legais atrás citados, competente 
é o TAF de Sintra e não o de Lisboa.

Na verdade, o TAF de Sintra é o novo tribunal tributário da correspon-
dente área de jurisdição “de acordo com as novas regras de competência 
territorial”, isto para utilizar a terminologia legal.

No sentido ora exposto, podem ver -se os acórdãos deste STA de 
12/7/2006 (rec. n. 133/06), de 8/3/2006 (rec. n. 1199/05), de 24/6/2006 
(rec. n. 131/06) e de 2/11/2006 (rec. n. 132/06).

2. Face ao exposto, acorda -se em conhecer do presente conflito de 
competência entre o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Lisboa 
e o TAF de Sintra, decidindo que a competência, em razão do território, 
é do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Sintra.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Bran-

dão Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Alegações e conclusões que não censu-
ram a decisão recorrida. Improcedência. Matéria de facto 
em recurso interposto do TCA. Poderes de cognição do STA. 
Artigo 21.º, n.º 4, do ETAF, na anterior redacção.

Sumário:

 I — Improcede, necessariamente, o recurso interposto do 
acórdão proferido pelo TCA quando as alegações e con-
clusões do recurso se alheiam do mesmo e da respectiva 
fundamentação, pelo que não poderão conduzir ao resul-
tado próprio ou típico dos recursos jurisdicionais, isto 
é, à revogação, alteração ou anulação do decidido.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal de 
revista que é, em processos inicialmente julgados pelos 
tribunais tributários de 1.ª instância, apenas conhece de 
direito, não se inscrevendo na sua apreciação pretensos 
erros na apreciação da prova e na fixação dos factos 
materiais (cf. artigo 21.º, n.º 4, do ETAF, na anterior 
redacção), salvo se houver ofensa de uma disposição 
expressa da lei que exija certa espécie de prova para 
a existência de um facto ou que exija a força de deter-
minado meio de prova (cf. artigo 722.º, n.º 2, do CPC).

Processo n.º 380/06 -30.
Recorrente: Afonso José Lucas Rodrigues.
Recorridos: Caixa Geral de Depósitos, S. A., e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Afonso José Lucas Rodrigues, melhor identificado nos autos, não 
se conformando com o acórdão do TCA que negou provimento ao recurso 
que havia interposto da sentença do Tribunal Tributário de 1ª Instância 
que, por sua vez, havia julgado improcedente a oposição à execução 
fiscal instaurada por dívida proveniente de um contrato de abertura de 
crédito celebrado entre a CGD e a sociedade Neomat  - Transformação 
de Novas Matérias, Lda  -, até ao montante de 13.000.000$00, em que 
o oponente se responsabilizou solidariamente como fiador e principal 
pagador pelo pagamento pela totalidade do capital mutuado, dele vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A) O Recorrente procedeu à constituição da fiança constante do Doc. 
nº 1 do Requerimento de Execução, no pressuposto de que o contrato 
de mútuo a celebrar com a CGD se encontrava garantido, em primeiro 
lugar, pelo “1.º penhor do equipamento avaliado e do que vier a ser 
integrado no conjunto industrial”;

B) Durante todo o ano de 1989 a CGD procedeu a exaustivos e 
descritivos inventários de todo o património da sociedade, tendo in-
clusivamente feito depender a aprovação do crédito de determinadas 
exigências quanto a aumento de capital e prestação de suprimentos 
pelos então sócios;

C) Foi estabelecido na proposta de contrato de mútuo que a perfeição 
do referido contrato apenas se verificava mediante o preenchimento de 
determinados requisitos, entre eles a remessa de documento de consti-
tuição da própria fiança;

D) À revelia do estatuído na proposta de empréstimo da CGD (Doc. 1 
do Requerimento Executivo), e à revelia do ora Recorrente como fiador 
do empréstimo em causa, a CGD aceitou constituir penhor apenas sobre 
uma das máquinas da NEOMAT, em detrimento de todas as outras e 
do direito de arrendamento e de trespasse sobre as próprias instalações 
fabris daquela, — representando assim, uma alteração das garantias 
reais constituídas ou a constituir a favor da CGD;

E) A alteração das garantias reais prestadas não foi configurada como 
hipótese pelos fiadores aquando da prestação de garantia pessoal de 
fiança;

F) Assim, há vício da vontade na constituição da garantia, por erro 
sobre o objecto do negócio nos termos do disposto no art.º 251.º do 
Código Civil (CC) ou, se assim não se entender, sempre haverá alteração 
das circunstâncias capaz de justificação a liberação da fiança prestada 
nos termos do art.º 648°, a) do CC;

G) Por força da falta de habilitação dos intervenientes que representa-
ram a NEOMAT para a constituição do penhor a favor da CGD (uma vez 
que aquele acto dependia de deliberação de assembleia geral de sócios 
nos termos do art.º 6°, nº 5 do pacto social, o que não ocorreu),

H) E da falsidade do reconhecimento notarial de assinaturas (uma vez 
que o notário verificou os poderes de representação dos intervenientes 
por confronto com uma escritura de cessão de quotas, em vez de verificar 
tais poderes por análise da respectiva certidão de registo comercial, o que 
manifestamente não atesta os poderes de representação dos intervenien-
tes), o título de constituição de penhor é falso e portanto nulo;

I) A CGD não podia, em boa fé, desconhecer tais factos, atento o 
conhecimento profundo que tinha da situação da sociedade, da relação 
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entre sócios e dos bens da sociedade, pelo que é lhe oponível a invalidade 
do mesmo, tomado inválida a fiança prestada, uma vez que esta assentava 
na preexistência daquela, sendo a fiança prestada consequentemente 
inválida e o ora Recorrente parte ilegítima nos autos de Execução;

J) Acresce que, à data do contrato de mútuo e da constituição da 
fiança a sociedade NEOMAT dispunha de vasto património capaz de 
responder pelas obrigações assumidas perante a CGD;

K) Mas em 1991 as garantias reais foram largamente diminuídas, 
sendo o penhor constituído apenas sobre uma das máquinas da NEO-
MAT – de marca TSUBAKIMOTO, mod. NP -80 -HS, nº de série 117, 
sendo -lhe atribuído o valor de Esc. 16.193.000$00, suficiente para o 
pagamento do capital já em dívida à data – Esc. 12.333.635$00;

L) A CGD ao permitir a venda judicial do referido bem pelo valor 
irrisório abaixo de Esc. 2.000.000$00, e ao omitir o requerimento de ava-
liação da referida máquina por um louvado, inviabilizou a sub -rogação 
do ora Recorrente nos direitos da CGD, pelo que deve ser considerada a 
liderança da fiança nos termos e para os efeitos do disposto no artº 653º 
do CC.

Os recorridos CGD e Fazenda Pública não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do 

recurso ser julgado improcedente, uma vez que o recorrente não só não 
atacou os fundamentos do aresto recorrido, mas também por que, com a 
sua motivação do recurso, apenas veio pôr em causa juízos de apreciação 
da prova feitos pelas instâncias, “o que não é admissível neste tipo de 
recurso que tem o mesmo alcance que a que a lei processual civil atribui 
ao recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
A) A execução fiscal nº 3557/92/1026640 foi instaurada por dívida 

proveniente contrato de abertura de crédito celebrado entre a CGD e 
a sociedade Neomat – Transformação de Novas Matérias, Lda até ao 
montante de 13.000.000$00 em que o oponente se responsabilizou 
solidariamente como fiador e principal pagador pelo pagamento pela 
totalidade do capital mutuado, respectivos juros e despesas sendo que 
a dívida exequenda ascendia à data de 3/7/92 a:

 - capital – 12.333.635$00
 - Juros de 30/06/90 a 3/7/92 – 6.551.906$00
 - despesas – 375$00
 - Total – 18.885.916$00
A partir de 4/7/92, inclusive o débito agrava -se, diariamente, de 

Esc. 11.52512310.654$64, encargo correspondente a juros calculados 
à taxa de 22,5 % 17 %, nos termos do contrato e ao acréscimo da sobre-
taxa de 2 % prevista no artº 7º do DL nº 344/78, de 17/11 e da redacção 
que lhe foi dada pelo DL nº 83/86, de 6/5. Acrescem ainda as despesas 
extrajudiciais que a CGD efectua. Sobre o total dos juros que virem a 
ser cobrados, no âmbito da execução, incide imposto de selo de 9 % 
por força do disposto na al. b) do nº 1 do artº 120 -A da Tabela Geral 
do Imposto de Selo.

B) O oponente foi citado para a execução na qualidade de responsável 
solidário da sociedade Neomat  - Transformação de Novas Matérias, Ldª 
em 22/10/93.

D) O oponente foi citado para a execução em 22/10/93.
E) A oposição foi deduzida em 16/11/93.

3 – O aresto recorrido, para decidir no sentido conhecido, começou 
por considerar que confirmava “inteiramente o julgado em 1ª instância 
dado o acerto da decisão e da sua fundamentação, que se reputa de 
suficiente e acertada”.

Por sua vez, na referida sentença decidiu -se que tendo o oponente 
invocado ser parte ilegítima na execução, o que estava em causa não era 
a sua responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores das 
sociedades prevista, nomeadamente, no artº 13º do CPT, a operar por 
reversão da execução fiscal, mas sim a sua responsabilidade solidária 
como “fiador e principal pagador pelo pagamento da totalidade do 
capital mutuado, respectivos juros e despesas”, pelo que “a quantia por 
que se responsabilizou pode -lhe ser exigida nos termos do disposto nos 
artºs 627º nº 2, 634º, 640º, al. a) e 512º e seguintes do C. Civil”.

A título complementar decidiu -se, ainda, que não havia omissão ou 
excesso de pronúncia por parte da sentença da 1ª instância, assim como 
o recorrente aduziu, nas suas alegações de recurso, questão nova “que 
não foi nem poderia ter sido considerada na sentença recorrida. Assim, 
o recorrente pretende a emissão de pronúncia sobre questão nova, o 
que o mesmo é dizer que a questão suscitada nas conclusões alegatórias 
excede o objecto do recurso, implicando a sua apreciação a preterição 
de um grau de jurisdição”.

Mais se decidiu que “a violação das regras próprias de execução fiscal 
darão origem a eventuais nulidades que deverão ser arguidas, naquele 
processo, perante a entidade com competência própria para a direcção 
de tal processo que é dos serviços da AF nos termos do artº 10º nº 1 al. f) 
do CPPT e os fundamentos da oposição deverão servir de fundamento 
a esta nos termos do artº 204º do mesmo Código”.

4 – Sucede, porém e mais uma vez, que a recorrente, nas suas ale-
gações de recurso e nas respectivas conclusões, se alheou de todo o 
julgado, não lhe fazendo qualquer censura.

Ora e como é sabido, o recurso traduz -se num pedido de revisão 
da legalidade ou ilegalidade da decisão judicial a fazer por um órgão 
judicial diferente (superior hierarquicamente), ou pelo mesmo, em face 
de especiais razões e argumentos, no caso do recurso extraordinário 
de revisão (artº 772º, nº 1 do CPC) (Castro Mendes, Recursos, ed. da 
AAFDL, 1980, pág. 4).

Por outro lado, são as conclusões do recurso que delimitam o seu 
objecto, como resulta dos artºs 684, nº 3 e 690º, nº 1 do CPC e constitui 
jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas se impondo ao tribunal 
ad quem conhecer da decisão recorrida e dos vícios, de forma ou de 
fundo, que lhe são imputados, salvo as questões de conhecimento ofi-
cioso (vide, por todos, acórdão do Pleno desta Secção do STA, in AD 
nº 330, pág.844).

Contudo, da análise das conclusões da motivação do recurso, facil-
mente se conclui que a recorrente nada diz em desabono da decisão 
recorrida, antes continuando a invocar a questão da falsidade do título 
executivo, que não havia suscitado no decurso da oposição à execução 
fiscal.

Não critica, assim, a decisão judicial, não se lhe referindo, nem 
criticando os fundamentos em que se baseou, não afirma as razões 
por que deva julgar -se de outro modo, não apresenta perante o tri-
bunal de recurso argumentos que possam levar a anular ou revogar a 
decisão recorrida.
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Ou seja, a recorrente não põe minimamente em causa a fundamenta-
ção invocada pelo Tribunal “a quo” para negar provimento ao recurso, 
confirmando a sentença recorrida.

Como se escreveu no acórdão desta Secção do STA de 9/6/99, in 
rec. nº 23.777 “as questões suscitadas nas alegações e conclusões do 
recurso jurisdicional ora apresentado não consubstanciam qualquer 
crítica ou manifestação de discordância com o decidido e respectiva 
fundamentação jurídica.

Porque assim, não poderão naturalmente conduzir ao resultado próprio 
ou típico dos recursos jurisdicionais, isto é, à revogação, alteração, ou 
anulação do decidido, antes se revelando de todo ineficazes para produzir 
o desejado efeito jurídico”.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se Acórdãos desta Secção 
do STA de 25/6/03, in rec. nº 600/03 e de 2/7/03, in rec. nº 1.810/03.

E tanto bastaria para que o recurso improcedesse.
5 – No entanto e como bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto, 

no seu douto parecer, facilmente se conclui que o recorrente ali mais 
não faz do que pôr em causa a matéria de facto levada ao probatório 
pelo aresto recorrido, fundando o recurso na afirmação de factos, que 
a instância não elencou no probatório.

Ora e como é sabido, nos processos inicialmente julgados pelos 
Tribunais Tributários de 1ª Instância, esta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, como tribunal de revista que é, apenas conhece de 
matéria de direito, como é o caso, não se inscrevendo a apreciação de 
pretensos erros na apreciação da prova e na fixação de factos materiais 
(cfr. artº 21º, nº 4 do ETAF, anterior redacção), salvo se houver ofensa 
de uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova para 
a existência de um facto ou que exija a força de determinado meio de 
prova (artº 722º, nº 2 do CPC).

Como salienta Antunes Varela, in RLJ, ano 122º, pág. 120, “os 
juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) cuja emissão 
ou formulação se apoia em simples critérios próprios do bom pai de 
família, do homo prudens, do homem comum, só podem ser apreciados 
pela Relação e não pelo Supremo Tribunal de Justiça. Os juízos sobre 
matéria de facto que, na sua formulação, apelam essencialmente para 
a sensibilidade ou intuição do jurista, para a formação especializada 
do julgador, que, estão mais perto do sentido da norma aplicável ou 
dos critérios de valorização da lei, são do conhecimento do Supremo 
Tribunal de Justiça”.

No caso em apreço, nenhuma destas situações vem invocada ou 
mesmo alegada, pelo que a matéria de facto não pode ser censurada 
por este Supremo Tribunal, que não a pode alterar.

Consequentemente, improcedem todas as conclusões do recurso, 
estando, pois, o mesmo votado ao insucesso.

6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter o aresto recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 
Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Notificação de pessoas colectivas. 
Notificação com hora certa. Comunicação da notificação. 
Validade da comunicação.

Sumário:

 I — A modalidade de notificação com hora certa, estabele-
cida nos artigos 240.º e 241.º do Código de Processo 
Civil, pode ser utilizada, se necessário for, como forma 
de notificação das pessoas colectivas e sociedades na 
figura dos respectivos administradores ou gerentes, nos 
termos do artigo 68.º do Código de Processo Tributário.

 II — A comunicação ao notificando dos termos em que ele 
se encontra notificado é válida independentemente da 
recepção por este da carta registada que lhe faz a res-
pectiva comunicação — de harmonia com o disposto no 
artigo 241.º do Código de Processo Civil.

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 de Lemos vem interpor recurso da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente 
a presente oposição à execução fiscal em que é executada originária 
“Socimel, Sociedade de Madeiras de Embalagem Lemos, Lda” – cf. 
fls. 310 e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 343 a 345.

1°. A Administração Fiscal não poderia, sob pena de nulidade, liqui-
dar o tributo com base em matéria colectável fixada pela Comissão de 
Revisão, cuja decisão não foi, validamente, notificada.

2°. E, no caso, não o foi porque a decisão foi remetida por via postal 
a coberto de aviso de recepção, tendo a correspondência sido devol-
vida;

3°. Sem que se tenha “prosseguido” a notificação com o envio dessa 
notificação para o domicílio do representante legal da Sociedade, o, 
aqui, Recorrente.

4°. Aliás, a própria notificação de liquidação do I.V.A. é, também 
ela, irregular e nula.

5°. Isto porque a carta registada enviada, em cumprimento do dis-
posto no artigo 241º do C.P. Civil, não foi recepcionada pela Sociedade 
e, aqui também, não foi “repetida” para o domicílio do representante 
legal da mesma.

6°. Inexiste, assim, fundamento para o agravamento decidido pela 
Comissão de Revisão.

7°. De tudo resulta que, face às sobreditas nulidades, nenhum tributo 
é exigível do “devedor” originário e, obviamente, do responsável sub-
sidiário, aqui Recorrente.
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Decidindo -se como se decidiu violou -se, pelo menos, o disposto nos 
artigos 68º do C.P.T. e 237º e 241º do C.P.Civil, na redacção tempo-
ralmente aplicável.

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

– cf. fls. 359v..
Procedem as 3.ª e 5ª conclusões das alegações do recurso, pois que 

da economia do art.º 68º do CP Tributário, aplicável “ratione tempore”, 
resultava que as notificações em questão tinham de ser pessoais e que, 
não sendo efectivadas na sede da sociedade, haveriam de ser tentadas 
na residência do representante legal – o que, de acordo com a matéria 
de facto estabelecida não foi feito (não obstante ser conhecida a mo-
rada).

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 
as liquidações das dívidas exequendas revertidas contra o oponente, ora 
recorrente, e aqui em causa, foram, ou não, objecto de válida notificação 
à sociedade devedora originária.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A sociedade «Socimel  - Sociedade de Madeiras de Embalagem 

Lemos, Lda.», executada originária nos autos de execução fiscal, NIPC 
500828636, efectuou a competente inscrição no registo comercial a 
21/11/1979, tendo dado início da sua actividade no Serviço de Finanças 
competente a 18/05/1980, tendo a sua sede e domicílio fiscal no lugar 
da Cunha, freguesia de Vitorino dos Piães, concelho de Ponte de Lima, 
não tendo efectuado qualquer alteração ao mesmo (vide certidão do 
Registo Comercial de fls. 128, 129 e 130 junta ao processo de reclamação 
apenso aos autos por fotocópias do mesmo e informação do Serviço de 
Finanças prestado nos autos);

2. Em 05/01/1989, foi constituída uma hipoteca voluntária so-
bre imóvel, a favor do «Banco Totta & Açores», pelo valor de Esc.: 
30.000.000$00, sendo ampliada em 03/03/1989 até ao montante má-
ximo de Esc.: 52.350.000$00, abrangendo três prédios e cancelada a 
08/08/1991 (fls. 33 e 34 do processo de reclamação apenso por foto-
cópia);

3. Em 08/08/1991 foi constituída hipoteca voluntária sobre três pré-
dios, a favor do «Banco Totta & Açores, SA», pelo valor máximo de 
Esc.: 20.225.000$00 (fls. 34 do processo de reclamação apenso por 
fotocópia);

4. Em 11/12/1992, foi constituída hipoteca voluntária sobre quatro 
prédios, sendo um deles da área da conservatória de Viana do Cas-
telo, a favor do «Banco Totta & Açores, SA», pelo valor máximo de 
Esc.: 34.600.000$00 (fls. 34 do processo de reclamação apenso por 
fotocópia);

5. Em 21/05/1993, foi constituída hipoteca legal a favor do Centro 
Regional de Segurança Social de Viana do Castelo, pelo valor de Esc.: 
11.051.224$00 (vide fls. 34 do processo de reclamação apenso por 
fotocópia);

6. Em 15/08/1995, a sociedade «Socimel  - Sociedade de Madeiras 
de Embalagem Lemos, Lda.», vendeu o seu mobilizado activo à firma 
«MadeiCunha, Madeiras, Lda.», sita em Vitorino de Piães, Ponte de Lima 

(vide fls. 99 a 116 do processo de reclamação apenso por fotocópia e 
depoimento da quarta testemunha);

7. A sociedade «Socimel  - Sociedade de Madeiras de Embalagem 
Lemos, Lda.» foi alvo de uma inspecção tributária a qual culminou com 
a correcção do IRC dos anos de 1992 a 1995, com recurso à aplicação 
dos métodos indiciários, bem assim como fixação oficiosa de IVA, com 
juros compensatórios relativamente aos mesmos anos;

8. À empresa «Socimel  - Sociedade de Madeiras de Embalagem 
Lemos, Lda.», foi liquidado IVA e juros compensatórios relativos aos 
anos 1992, 1993, 1994 e 1995, bem assim como IRC referente aos anos 
de 1993,1994 e 1995;

9. A mencionada sociedade comercial não efectuou o pagamento das 
contribuições para a Segurança Social respeitante aos meses de Julho, 
Agosto, Setembro e Outubro de 1996;

10. A liquidação de IVA n° 97209940, respeitante ao ano de 1992, foi 
notificada à sociedade executada em 12/08/1997, mediante notificação 
com hora certa (apenso Doc. IV, referência 2);

11. As liquidações respeitantes a juros compensatórios respeitan-
tes ao IVA do ano de 1992 foram notificadas à sociedade executada 
a 12/08/1997, mediante notificação com hora certa (apenso Doc. II, 
1 ° vol.);

12. A liquidação de IVA n° 97209953, respeitante ao ano de 1993, foi 
notificada à sociedade executada em 12/08/1997, mediante notificação 
com hora certa (apenso Doc. IV, referência 4);

13. As liquidações respeitantes a juros compensatórios do IVA do ano 
de 1993 foram notificadas à sociedade executada a 12/08/1997, mediante 
notificação com hora certa (apenso Doc. II, 2° vol.);

14. A liquidação de IVA nº 97209967, respeitante ao ano de 1994, foi 
notificada à sociedade executada em 12/08/1997, mediante notificação 
com hora certa (apenso Doc. IV, referência 6);

15. As liquidações respeitantes a juros compensatórios do IVA do ano 
de 1994 foram notificadas à sociedade executada a 12/08/1997, mediante 
notificação com hora certa (apenso Doc. II, 3° vol.);

16. A liquidação de IVA nº 97209978, respeitante ao ano de 1995, foi 
notificada à sociedade executada em 12/08/1997, mediante notificação 
com hora certa (apenso Doc. IV, referência 9);

17. As liquidações respeitantes a juros compensatórios do IVA rela-
tivo aos meses de Janeiro a Outubro do ano de 1995 foram notificadas 
à sociedade executada a 12/08/1997, mediante notificação com hora 
certa (apenso Doc. II, 4° voI.);

18. Todas as notificações com hora certa acima referidas foram efec-
tuadas na pessoa de Maria do Carmo Torres de Barros Lemos;

19. Em 02/09/1997, foram expedidas pelo Serviço de Finanças, me-
diante correio postal registado, diversos ofícios dirigidos à «Socimel 
 - Sociedade Madeiras de Embalagem Lemos, Lda.», na pessoa do seu 
sócio gerente Luís Filipe Castro de Lemos, para a localidade de Cunha, 
Vitorino de Piães, com o objectivo de dar cumprimento ao estabelecido 
 -no artigo 241 ° do Código de Processo Civil, relativamente a todas as 
notificações anteriormente referidas (Apensos A e B);

20. Todos os ofícios referidos no número anterior foram devolvidos 
ao remetente com a indicação de «encerrado» (Apensos A e B);

21. As liquidações de IRC em execução fiscal relativamente ao 
Oponente, não se mostram comprovadamente notificadas à executada 
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originária, ou seja, à «Socimel  -Sociedade de Madeiras de Embalagem 
Lemos, Lda.»;

22. A sociedade «Socimel  - Sociedade de Madeiras de Embalagem 
Lemos, Lda.» recorreu para a Comissão de Revisão, a qual reuniu a 
26/09/1997 e onde não foi possível chegar a acordo, tendo sido apli-
cado o agravamento previsto no artigo 90° -A do Código de Processo 
Tributário;

23. Em 16/10/1997, foram expedidos por via postal registada com 
aviso de recepção, 4 ofícios para a sede da «Socimel  - Sociedade de-
-Madeiras de Embalagem Lemos, Lda.», respeitantes aos fundamentos 
das correcções efectuadas ao IVA dos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995 e 
ao IRC dos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995, os quais vieram devolvidos 
com a menção de «encerrado» (fls. 206 a 221 doa autos);

24. O Oponente exerceu a gerência de facto e de direito na sociedade 
«Socimel  -Sociedade Madeiras de Embalagem Lemos, Lda.», durante 
os anos de 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996;

25. Em 08/09/1998, o Oponente foi citado para a execução fiscal 
na qualidade de revertido como responsável subsidiário da sociedade 
«Socimel  - Sociedade Madeiras de Embalagem Lemos, Lda.» (fls. 79 
dos autos)

26. Em 06/1 0/1998, foi deduzida a presente Oposição;
27. Em 28/02/1999, foi ordenada a notificação da Fazenda Pública 

para contestar, sendo os autos recebidos pelo escrivão a 05/03/1999 
(fls. 82 dos autos);

28. Em 20/03/2000, foi notificada para contestar a Fazenda Pública 
(fls. 82 Vº dos autos);

29. Conforme informação prestada pelo Serviço de Finanças a exe-
cução fiscal esteve parada por efeito da apresentação desta Oposição 
(fls. 192 dos autos).

Não Provado.
Não se dá como provado que o Oponente não tivesse culpa na dimi-

nuição do património da sociedade «Socimel  - Sociedade Madeiras e 
Embalagens Lemos, Lda.», conforme a seguir se fundamenta.

2.2 Como foi dito já em decisão do Tribunal Central Administrativo 
neste processo (fls. 178 e 179), o oponente, ora recorrente, vem ale-
gando desde a petição inicial que, na execução fiscal contra si revertida, 
como responsável subsidiário, e à qual se opõe, visa -se «que pague 
uma dívida cuja liquidação não está definitivamente fixada»; que «não 
está demonstrado na execução que a executada estivesse em mora»; e 
«inexigível que é, assim, o pagamento à sociedade, não o será, obvia-
mente, aos responsáveis subsidiários» (cf., por exemplo, os artigo 5.º 
a 9.º da petição inicial).

Ora, alegar, como se alega, que a dívida exequenda respeita a uma 
liquidação que «não está definitivamente fixada»; que «não está de-
monstrado na execução que a executada estivesse em mora»; e que o 
pagamento não será exigível aos responsáveis subsidiários, porque é 
inexigível à sociedade executada, é invocar claramente a inexigibilidade 
da dívida exequenda – o que, consoante é jurisprudência corrente, 
reiterada e pacífica do Supremo Tribunal Administrativo, constitui 
fundamento de oposição à execução fiscal, com previsão na alínea h) 
do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e também 
na alínea e) do n.º 1, do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário [cf. ainda a alínea e) do artigo 813.º do Código de 
Processo Civil].

Em princípio, a liquidação, como acto de eficácia externa que é, 
tem de ser notificada aos interessados, de harmonia com o disposto no 
artigo 268.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa – 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 Re-
pública Portuguesa Anotada, 1993, 3.ª edição, revista, em anotação IV. 
ao artigo 268.º).

O n.º 1 do artigo 64.º do Código de Processo Tributário (a que corres-
ponde o n.º 1 do artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário) – em concretização, aliás, do imperativo constitucional 
inserto no n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa 
– estabelece 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 notificados.

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) – cf. correspondentemente o artigo 
38.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

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, 4.ª edição, em anotação 4. ao artigo 65.º.

A questão essencial a resolver, e como já foi anotado supra, é a de 
saber se as liquidações das dívidas exequendas revertidas contra o 
oponente, ora recorrente, e aqui em causa, foram, ou não, objecto de 
válida notificação à sociedade devedora originária.

Retira -se de uma análise atenta do que se deixou exarado no probatório 
e do que vem escrito na sentença recorrida (de modo muito claro do 
seu dispositivo decisório) que as liquidações exequendas em causa são 
(apenas) as que respeitam a IVA e juros compensatórios relativos aos 
anos de 1994 e 1995 – e não quaisquer outras mais.

A sentença recorrida assevera que «No que respeita às liquidações de 
IVA, as mesmas mostram -se notificadas à executada originária, conforme 
acima se deu por assente na matéria de facto, pelo que são exigíveis».

Então, para a resolução do presente recurso, das conclusões formu-
ladas, interessam tão somente a 4.ª e a 5.ª, e falam assim.

 - «Aliás, a própria notificação de liquidação do I.V.A. é, também ela, 
irregular e nula» (conclusão 4.ª).

 - «Isto porque a carta registada enviada, em cumprimento do disposto 
no artigo 241º do C.P. Civil, não foi recepcionada pela Sociedade e, aqui 
também, não foi “repetida” para o domicílio do representante legal da 
mesma» (conclusão 5.ª).

Em suma: a notificação de liquidação do IVA, nas palavras do ora 
recorrente, será «irregular e nula», «porque a carta registada enviada, 
em cumprimento do disposto no artigo 241º do C.P. Civil, não foi re-
cepcionada pela Sociedade e (…) não foi “repetida” para o domicílio 
do representante legal da mesma». No que, aliás, tem o apoio do Minis-
tério Público, quando lhe parece «que o recurso merece provimento», 
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porquanto «da economia do art.º 68º do CPTributário, aplicável “ra-
tione tempore”, resultava que as notificações em questão tinham de ser 
pessoais e que, não sendo efectivadas na sede da sociedade, haveriam 
de ser tentadas na residência do representante legal – o que, de acordo 
com a matéria de facto estabelecida não foi feito (não obstante ser 
conhecida a morada)».

Mas julgamos que não têm razão.
Com efeito, o artigo 68.º do Código de Processo Tributário (indis-

cutivelmente aplicável ao caso) dispõe como segue, sob a epígrafe 
“Notificação ou citação das pessoas colectivas ou sociedades”.

1. As pessoas colectivas e sociedades serão citadas ou notificadas 
na pessoa de um dos seus administradores ou gerentes, na sua sede, na 
residência destes ou em qualquer lugar onde se encontrem.

2. Não podendo efectuar -se na pessoa do representante por este não 
ser encontrado pelo funcionário, a citação ou notificação realiza -se na 
pessoa de qualquer empregado, capaz de transmitir os termos do acto, 
que se encontre na sede ou em alguma dependência da pessoa colectiva 
ou sociedade.

3. O disposto no número anterior não se aplica se a pessoa colectiva 
ou sociedade se encontrar em fase de liquidação ou falência, caso em 
que a diligência será efectuada na pessoa do liquidatário ou do admi-
nistrador da massa falida.

Manifestamente não é este um caso de «a pessoa colectiva ou socie-
dade se encontrar em fase de liquidação ou falência», pelo que se afasta 
aqui a aplicação do n.º 3 deste artigo.

Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, no seu Código de 
Processo Tributário Comentado e Anotado, 4.ª edição, nas anotações 2. 
e 6. a este artigo 68.º, escrevem do modo que segue.

Será, pois, este o regime a adoptar como regra na citação das pessoas 
colectivas e sociedades contra as quais foi instaurada execução fiscal 
(arts. 63.°, n.° 2, 272.°, n.° 1, 273.°, n.°1, 274.° e 275.°).

A citação só terá que ser feita directamente na pessoa do representante 
da pessoa colectiva ou de qualquer empregado que se encontre na sede 
ou em qualquer dependência daquela, se tal for possível, na diligência 
da penhora nos termos do art. 277.°.

É pois esta situação que o presente artigo visa regular.
Quanto à notificação das pessoas colectivas ou sociedades ela deve 

efectuar -se pela forma prescrita no art. 65.°.
Só «nos casos previstos na lei» ou se assim for entendido pela enti-

dade que ordena a notificação, é que esta se fará por mandado a cumprir 
directamente por funcionário nas pessoas e pela forma prescrita no 
presente artigo.

2.3 No caso sub judicio, é ponto assente que as liquidações em ques-
tão (IVA e juros compensatórios relativos aos anos de 1994 e 1995) 
foram notificadas «à sociedade executada em 12/08/1997, mediante 
notificação com hora certa» – consoante se inscreve dos pontos 14. a 
18. do probatório.

Em casos como o presente (actos ou decisões susceptíveis de alterarem 
a situação tributária dos contribuintes) as notificações, nos termos do 
n.º 1 do artigo 65.º do Código de Processo Tributário, serão feitas em 
regra por carta registada com aviso de recepção; ou então «as notifi-
cações serão pessoais», nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 65.º do 
Código de Processo Tributário, «quando a entidade que a elas proceder 
o entender necessário».

A Administração Fiscal certamente que entendeu necessário lançar 
mão no caso de um meio de notificação de carácter pessoal, como é o 
da notificação com hora certa, previsto no artigo 240.º do Código de 
Processo Civil. Nem o ponto do emprego da notificação com hora certa 
vem questionado. O ora recorrente, a Administração Fiscal e a sentença 
recorrida são concordantes quanto ao ponto. E são concordantes também 
em relação a haver sido expedida carta registada para cumprimento do 
artigo 241.º do Código de Processo Civil (advertência ao notificando, 
em caso de notificação com hora certa, quando a notificação não haja 
sido na própria pessoa deste). Por tal sinal, não sofre contestação de 
nenhum dos intervenientes processuais que isso tenha acontecido mesmo 
assim: a sociedade executada originária foi realmente notificada, com 
hora certa, das liquidações em causa.

E também todos estão de acordo que em que, como diz o ora re-
corrente, «a carta registada enviada, em cumprimento do disposto no 
artigo 241º do C.P. Civil, não foi recepcionada pela Sociedade» – pois 
é facto assente e incontrovertido que «todos os ofícios (…) foram de-
volvidos ao remetente com a indicação de “encerrado”».

De resto, o ora recorrente, como se vê das conclusões que apresenta 
neste recurso, especificamente da sua conclusão 5.ª, só se rebela contra 
o facto de, em seu entender, no caso não ter sido dado «cumprimento 
ao disposto artigo 241.º do C.P. Civil».

O ponto crucial é, portanto, saber se devia ou não a notificação ser, 
como diz o ora recorrente, “repetida” para o domicílio do representante 
legal da sociedade.

Julgamos que não.
Ao contrário do que supõe o ora recorrente, e o Ministério Público 

também, a carta registada enviada para cumprimento do artigo 241.º do 
Código de Processo Civil não tinha necessariamente de ser «recepcio-
nada pela Sociedade», nem havia de ser «“repetida” para o domicílio 
do representante legal da mesma».

Em casos que tais, a lei não exige tanto, nem faria sentido que exi-
gisse. Nessa fase adiantada do procedimento intentando a notificação 
pessoal do notificando, a lei já se basta e contenta com a mera comuni-
cação ao notificando de que ele se encontra efectivamente notificado, 
independentemente da recepção por este da carta registada que lhe faz 
a respectiva comunicação.

Julgamos, assim, que no presente caso o artigo 241.º do Código de 
Processo Civil foi cabalmente cumprido, quando «em 02/09/1997, 
foram expedidas pelo Serviço de Finanças, mediante correio postal 
registado, diversos ofícios dirigidos à «Socimel  - Sociedade Madeiras 
de Embalagem Lemos, Lda.», na pessoa do seu sócio gerente Luís Filipe 
Castro de Lemos, para a localidade de Cunha, Vitorino de Piães, com o 
objectivo de dar cumprimento ao estabelecido no artigo 241.° do Código 
de Processo Civil, relativamente a todas as notificações anteriormente 
referidas (Apensos A e B)», sendo ponto assente também que «todos 
os ofícios referidos no número anterior foram devolvidos ao remetente 
com a indicação de “encerrado” (Apensos A e B)» [consoante tudo se 
assenta nos pontos 19. e 20. do probatório].

Estamos, deste modo, a concluir – e em resposta ao thema deciden-
dum – que as liquidações das dívidas exequendas revertidas contra o 
oponente, ora recorrente, e aqui em causa, foram validamente notificadas 
à sociedade devedora originária.
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Pelo que deve ser confirmada a sentença recorrida que laborou neste 
entendimento.

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

I. A modalidade de notificação com hora certa, estabelecida nos 
artigos 240.º e 241.º do Código de Processo Civil, pode ser utilizada, 
se necessário for, como forma de notificação das pessoas colectivas e 
sociedades na figura dos respectivos administradores ou gerentes, nos 
termos artigo 68.º do Código de Processo Tributário.

II.  A comunicação ao notificando dos termos em que ele se encontra 
notificado é válida independentemente da recepção por este da carta 
registada que lhe faz a respectiva comunicação – de harmonia com o 
disposto no artigo 241.º do Código de Processo Civil.

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

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Emolumentos notariais. Escritura pública de cessão de quo-
tas. Natureza. Inconstitucionalidade orgânica e material.
Violação da Directiva n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 
17 de Julho.

Sumário:

 I — Os emolumentos do artigo 5.º da tabela de emolumen-
tos notariais são de qualificar como taxas e não como 
impostos.

 II — Tais emolumentos notariais, cobrados nos termos da 
Portaria n.º 996/98, de 25 de Dezembro, 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, de 17 de Julho, na redac-
ção da Directiva n.º 85/303/CEE, do Conselho, de 10 
de Junho.

Processo n.º 391/04 -30.
Recorrente: Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa (por vencimento).

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – SCHINDLER – ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, 
S.A., impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal uma 

liquidação de emolumentos notariais elaborada no 2.º Cartório Notarial 
do Funchal, relativos a uma escritura de cessão de quotas que efectuou 
em 29 -11 -2001.

Aquele Tribunal julgou improcedente a impugnação.
Inconformado, a impugnante interpôs o presente recurso para este 

Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as se-
guintes conclusões:

I  - O custo de um acto notarial para o Estado mede -se pelos meios 
por ele colocados na respectiva realização.

II – A utilidade de um acto notarial para o particular traduz -se no 
cumprimento das exigências de forma que o Estado prevê para esse acto.

III  - Tanto o custo como a utilidade de um acto notarial não podem, 
pois, ser medidos pelo respectivo valor.

IV  - A indexação ao valor do acto do cálculo da quantia emolumentar 
pelo modo previsto no art. 5º da Tabela dos Emolumentos dos Registos 
e Notariado faz com que o emolumento daí resultante seja aferido ex-
clusivamente pela capacidade contributiva do sujeito passivo.

V  - Um tributo aferido exclusivamente pela capacidade contributiva 
do sujeito passivo deve ser classificado como imposto, uma vez que 
inexiste qualquer sinalagma na respectiva imposição, seja ela a nível de 
custo de um serviço que esteja porventura na sua origem, seja a nível 
de utilidade de um tal serviço para o sujeito passivo.

VI  - Os impostos estão sujeitos a um princípio de legalidade, só po-
dendo ser aprovados por Lei da Assembleia da República ou Decreto -Lei 
do Governo no cumprimento de autorização legislativa – arts. 103º, nº 3 
e 165º. nº 1, alínea i) da Constituição da República.

VII  - Uma Portaria não pode introduzir impostos na ordem jurídica, 
sob pena de estar viciada de inconstitucionalidade orgânica – art. 165º, 
nº 1, alínea i) da Constituição.

VIII – A Tabela de Emolumentos dos Registos e Notariado republicada 
pela Portaria 996/98, maxime o seu art. 5º, é organicamente inconstitu-
cional por violação das referidas normas constitucionais.

IX  - A Tabela de Emolumentos dos Registos e Notariado aprovada 
pela Portaria 996/98, maxime o seu art. 5º, é também ilegal por viola-
ção do art. 10º, alínea c) da Directiva 69/335/CEE por consagrar uma 
imposição proibida pela mesma Directiva.

X  - Ao decidir pela legalidade e constitucionalidade da dita Tabela, 
maxime do seu art. 5º, a sentença recorrida violou todas as invocadas 
disposições constitucionais e legais.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no 

sentido do não provimento do recurso jurisdicional, em sintonia com 
jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
1 – Em consequência da celebração de uma escritura pública de cessão 

de quotas à impugnante, em 29 -11 -2001, no valor de 320.000.000 PTE, 
o 2º Cartório Notarial do Funchal liquidou e cobrou à impugnante, a 
título de emolumentos, a quantia de 1.048.000 PTE.

2 – A impugnante pagou -os naquela data.
3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 

saber se os emolumentos notariais previstos no art. 5.º da Tabela de 
Emolumentos do Notariado aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de 
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Novembro, cobrados relativamente a uma escritura pública de cessão de 
quotas de sociedade comercial, têm a natureza de impostos e, a serem -no, 
aquela Portaria enferma de inconstitucionalidade orgânica e material, por 
violação dos arts. 103.º, n.º 3, e 165.º, n.º 1, da C.R.P., para além de ser 
ilegal por violar o art. 10.º, alínea c), da Directiva n.º 69/335/CEE.

4 – Relativamente à questão de violação de direito comunitário, 
decidiu -se no acórdão proferido neste processo em 16 -6 -2004, aguardar 
pela decisão que viesse a ser proferida no pedido de reenvio prejudicial 
para o T.J.C.E. formulado no processo n.º 1331/03.

O T.J.C.E., no acórdão de 7 -9 -2006, proferido no seu processo n.º 
C -193/04, cuja cópia se encontra junta aos autos, 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 85/303/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.

Como tem vindo a ser entendido pacificamente e é corolário da obri-
gatoriedade de reenvio prejudicial (prevista na última parte do art. 234.º 
do Tratado de Roma) quando se suscitem questões sobre a interpretação 
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.

5 – A Recorrente suscita também a questão da inconstitucionalidade 
do art. 5.º da referida Tabela de Emolumentos do Notariado por os 
referidos emolumentos terem a natureza de imposto e, por o serem, a 
sua criação por diploma não legislativo e não emanado ou autorizado 
pela Assembleia da República violar o disposto nos arts. 103.º, n.º 3, e 
165.º, n.º 1, alínea i) , da CRP.

Sobre esta questão se tem vindo a pronunciar esta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, bem como o Tribunal Constitucional (vide 
Ac. no 115/02, de 12/3, junto aos autos), cuja jurisprudência vamos 
seguir de perto.

A primeira questão aqui a tratar prende -se com a natureza dos emo-
lumentos em causa – se são de qualificar como taxas ou como impostos 
– e, simultaneamente, abordar -se -á a questão da inconstitucionalidade 
das normas aplicadas no acto da liquidação.

A este propósito, tem vindo esta Secção do STA a entender de forma 
pacífica e reiterada que os emolumentos notariais 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 correspecti-
vidade 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 relação 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 correspectividade perceptível. Desproporção que se não mede, 
só, por referência ao custo instantâneo do concreto serviço individua-
lizado, 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).

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator por 

vencimento) — Pimenta do Vale — Jorge de Sousa (vencido conforme 
declaração junta).

Voto de vencido
Votei vencido quanto à questão da inconstitucionalidade do art. 5.º 

da referida Tabela de Emolumentos do Notariado por entender que os 
referidos emolumentos têm natureza de imposto e, por o serem, a sua 
criação por diploma não legislativo e não emanado ou autorizado pela 
Assembleia da República viola o disposto nos arts. 103.º, n.º 3, e 165.º, 
n.º 1, alínea i), da CRP.

Aquele art. 103.º, n.º 3, estabelece que «os impostos são criados por 
lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias 
dos contribuintes».

O art. 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP, na redacção vigente em 1998, 
estabelece que faz parte da reserva relativa de competência legislativa 
da Assembleia da República a «criação de impostos e sistema fiscal e 
regime geral das taxas e demais contribuições financeiras a favor das 
entidades públicas».
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Assim, se o tributo em causa tiver a natureza de imposto, a sua criação 
pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, será formal e organica-
mente inconstitucional, por se tratar de diploma não autorizado pela 
Assembleia da República (como também não foi autorizado o Decreto-
-Lei n.º 245/85, de 8 de Maio, ao abrigo do qual foi emitida aquela 
Portaria) e sem natureza legislativa.

Assim, a solução da questão em apreço depende dos conceitos cons-
titucionais de imposto e de taxa.

A distinção constitucional entre os conceitos de imposto e de taxa 
tem por base o carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático dos tri-
butos, sendo qualificáveis como impostos os que têm aquela primeira 
característica e como taxas, os que têm as últimas.

Como tem vindo a ser pacificamente aceite, 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 compor-
tamento dos particulares, como está hoje expressamente estabelecido 
no n.º 2 do art. 4.º da L.G.T.

No caso dos emolumentos cobrados pela celebração de uma escri-
tura só é de aventar a hipótese de enquadramento naquela primeira 
situação.

Uma retribuição exigida por ocasião da prática de um acto que num 
serviço público cujo montante não varia em função do custo o serviço 
prestado, de que aparece formalmente como contraprestação, não pode 
ter, por sua própria natureza, carácter remuneratório do serviço prestado, 
pelo próprio facto de o factor de que depende a sua variação não ter 
qualquer relação com o custo deste serviço.

Assim, é indiferente, para efeito de atribuir natureza remuneratória 
aos emolumentos em causa, que na fixação da tabela das imposições a 
cobrar tenha sido ponderada a globalidade dos custos de funcionamento 
e de investimento do serviço encarregado dessa operação, pois, nessa 
hipótese, cada uma das liquidações de emolumentos calculada em função 
do valor do acto continuará a não estar conexionada com o custo do 
respectivo serviço e mesmo que, eventualmente, pudesse ocorrer, num 
ou noutro caso, por coincidência dificilmente verosímil, uma exacta 
correspondência entre a complexidade e onerosidade do serviço prestado 
e o valor do acto que é objecto da escritura.

Não altera esta conclusão sobre não natureza de taxa do tributo em 
causa, a eventualidade de lhe estar subjacente uma hipotética intenção de 
repartição proporcional do custo global dos serviços de notariado pelos 
utentes, pois, sendo essa repartição feita com base no valor dos actos e 
não na efectiva onerosidade do serviço prestado a cada um, tal seria o 
reconhecimento de que o exigido a cada um deles não tinha qualquer 
relação com o respectivo serviço.

Por outro lado, a qualificação de um tributo como taxa ou imposto e 
a apreciação da sua compatibilidade com os princípios constitucionais, 
como questões de direito tributário e constitucional que são, não podem 
estar dependentes da prova produzida em cada processo, pois o tributo 
em causa, previsto numa única disposição legal, não pode ser umas vezes 
taxa, sujeita ao princípio da legalidade administrativa, e noutras imposto 
sujeito ao princípio da legalidade tributária de reserva de lei formal e, 
para além disso, para efeitos de apreciação da constitucionalidade não 
relevará a desproporção relativa à aplicação da norma num determinado 
caso concreto, mas sim a idoneidade abstracta da norma para evitar, na 
generalidade dos casos, essa desproporção.

Assim, impõe -se a conclusão de que os emolumentos previstos no 
referido art. 5.º da Tabela de Emolumentos do Notariado não têm na-
tureza remuneratória, em face da evidente falta de ligação entre o seu 
montante e o custo do serviço prestado, independentemente de este 
montante, por puro acaso, poder coincidir com esse custo.

Aliás, a Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, ao impor um limite 
máximo ao valor dos emolumentos notariais (art. 22.º da Tabela de 
Emolumentos do Notariado), acaba por reconhecer que o aumento 
do valor do acto não provoca uma aumento dos custos, nem é critério 
adequado de repartição dos custos a sua variação com o valor do acto.

Trata -se antes de tributos cobrados com base na capacidade contri-
butiva indiciada pelo valor do acto que é objecto da escritura, como o 
podem ser outros tributos, como o imposto do selo, a sisa e o imposto 
municipal sobre as transacções de imóveis.

Por outro lado, sendo cobrados, simultaneamente, os emolumentos 
fixos previstos no art. 4.º da mesma Tabela, será de concluir que serão 
esses emolumentos, os do art. 4.º, que têm o carácter de contrapartida 
do serviço prestado.

Com efeito, se o acto não tiver valor determinado, são apenas esses 
os emolumentos que são cobrados, o que leva a concluir que bastarão 
como remuneração do serviço prestado, pois não haverá explicação 
razoável para os interessados em actos sem valor determinado serem 
dispensados de pagarem o custo do serviço de que beneficiam.

Aliás, será esta a única interpretação constitucionalmente aceitável, 
pois não sendo menor o custo do serviço pelo facto de o acto que é 
objecto da escritura não ter valor determinado, a dispensa de pagamento 
integral dos custos de um serviço público derivada da falta deste valor 
seria um benefício sem justificação razoável, incompaginável com o 
princípio constitucional da igualdade.

Nesta perspectiva, os emolumentos previstos no art. 5.º não terão 
sequer o carácter de bilateralidade típico das taxas, por não serem eles 
que visam remunerar o custo do serviço, antes serão receitas unilate-
ralmente impostas.

Sendo assim, estes emolumentos terão a natureza de verdadeiros 
impostos, pois são prestações coactivas, sem carácter de sanção, exi-
gidas por um ente público com vista à realização de fins públicos e 
não a contrapartida de uma actividade do Estado ou outro ente público 
especialmente dirigida ao respectivo obrigado. (1)

Tendo estes emolumentos, previstos no art. 5.º da Tabela de Emolu-
mentos do Notariado, a natureza de impostos, esta norma será organi-
camente inconstitucional, por emitida pelo Governo ao abrigo da sua 
competência legislativa própria, em matéria incluída na reserva relativa 
de competência legislativa da Assembleia da República [arts. 103.º, n.º 2, 
e 165.º, n.º 1, alínea i), da C.R.P., na redacção de 1997).

Porém, mesmo que entendesse aqueles emolumentos, cumulati-
vamente com os previstos no art. 4.º, nos casos em que podem ser 
cobrados, visam ser uma contrapartida do serviço prestado (de que 
estarão dispensados os interessados em escrituras de actos sem valor 
determinado), não se chegará a conclusão diferente, no que concerne 
às exigências constitucionais.

Com efeito, sendo certo que se os emolumentos previstos no referido 
art. 5.º tiverem carácter remuneratório, não terão o carácter unilateral 
próprio dos impostos, também não é menos certo que sendo calculados 
com base na capacidade contributiva dos cidadãos serão qualificáveis 
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como um tributo de tipo misto, constituindo o que na doutrina fiscal 
francesa se denomina «taxas fiscais», conceito utilizado para designar 
«contribuições em que o Estado apreende a capacidade contributiva dos 
cidadãos, e que funcionam assim como repartidores dos custos gerais 
do funcionamento da administração pública». (2)

Estas «taxas fiscais», por serem exigidas independentemente de terem 
como contrapartida algo de minimamente equivalente, sendo fixadas 
apenas com base exclusivamente na capacidade contributiva revelada 
pelos sujeitos passivos, constituem limitações do direito de propriedade 
análogas às próprias dos impostos, pelo que estariam também sujeitas 
às regras constitucionais relativas a estes (3), inclusivamente no que 
concerne à reserva relativa de competência legislativa da Assembleia 
da República.

Concluo, assim, que o referido artigo 5.º da Tabela de Emolumentos 
do Notariado, aprovada pela Portaria n.º 996/98, é materialmente in-
constitucional, pelo que a liquidação impugnada, que se baseou nessa 
norma, enferma de erro sobre os pressupostos de direito, que constitui 
ilegalidade que justifica a sua anulação. — Jorge de Sousa.

(1) Neste sentido, entre muitos outros, os doutos acórdãos de 17 -7 -86 (recurso n.º 18020, 
sumariado no “Boletim do Ministério da Justiça”, n.º 361, página 579), de 29 -11 -89 (proferido 
no recurso n.º 5623, publicado em “Apêndice ao Diário da República” de 30 -4 -92, página 
1212) e de 29 -1 -92 (recurso n.º 13593, publicado em “Apêndice ao Diário da República” de 
30 -12 -93, página 97 e na “Revista de Legislação e Jurisprudência”, ano 126, página 170, 
com comentário concordante do Prof. TEIXEIRA RIBEIRO).

(2) Neste sentido, pode ver -se JOSÉ XAVIER DE BASTO e ANTÓNIO LOBO XAVIER, 
em Revista de Direito e Estudos Sociais, ano XXXVI, página 23.

(3) Neste sentido, podem ver -se os Autores citados, na referida Revista, página 26.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

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 461/06 -30.
Recorrentes: Frederico Alexandre Rodrigues Lima e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Frederico Alexandre Rodrigues Lima e Alexandre Amaro Sousa 
Guimarães Martins, melhor identificados nos autos, não se conformando 
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou 
improcedente a impugnação judicial que deduziram contra o despacho 
de indeferimento do Subdirector Geral da Direcção de Serviços de Jus-
tiça Tributária, datado de 3/3/03, que considerou como não efectuado o 
pagamento da totalidade dos montantes referentes à cobrança do IRS, 
relativo ao exercício de 1996, dela vieram interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

I. A impugnação judicial é, efectivamente, o meio processualmente 
adequado para alcançar o fim pretendido pelos impugnantes, ora re-
correntes;

II. A causa de pedir no caso sub judicio, traduz -se na errada liquidação 
do tributo em causa e em que o pedido é a declaração de nulidade do 
despacho de 03/03/03 do Sub Director -Geral da Direcção de Serviços 
de Justiça Tributária (Direcção Geral dos Impostos – DGCI – Ministé-
rio das Finanças) José Rodrigo de Castro, em substituição do Senhor 
Director Geral.

III. Uma vez que tal despacho, ao indeferir o peticionado pelos im-
pugnantes, ora recorrentes – que pugnam pela inclusão dos juros de 
mora e juros compensatórios, ao abrigo do DL nº 284 -A/2002 de 14 
de Novembro, no cálculo do referido tributo – está a confirmar a liqui-
dação do tributo anteriormente efectuada pelos competentes órgãos 
tributários.

IV. Por sua vez, a liquidação do tributo, consiste na operação efec-
tuada pelos serviços tributários, que culmina na fixação do “quantum 
global”, a exigir aos contribuintes para que seja considerada totalmente 
extinta a sua divida.

V. Assim, e dando por assente o teor do art. 99º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, que esclarece os fundamentos da 
Impugnação Judicial, os quais se referem aos vícios do acto de liqui-
dação, traduzidos em ilegalidade;

VI. Forçoso será concluir que o pedido efectuado pelos ora recorren-
tes, em sede de Impugnação Judicial, encontra -se ajustado à finalidade 
para a qual a lei criou o respectivo processo.

VII. Pois, acção dos impugnantes, ora recorrentes, traduz -se na im-
pugnação de acto tributário, reportado à liquidação de tributo, sindicável 
através da Impugnação Judicial, nos termos do disposto na alínea a) do 
artº 97º do C.P.P.T..

VIII. Violou, pelo exposto, a sentença recorrida os comandos legais 
ínsitos nos arts. 97º nº 1 a), 99º e 124º, todos do C.P.P.T..

IX. Bem como violou o disposto nos arts. 98º nº4 do CPPT e 97º nº3 da 
LGT, uma vez que, mesmo a considerar -se que o meio processualmente 
adequado à pretensão dos impugnantes, ora recorrentes, seria o recurso 
contencioso, sempre teria os presentes autos de Impugnação Judicial 
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que ser convolados em processo de recurso contencioso, atento o facto 
do acto administrativo em causa ser nulo.

X. Donde decorre que a petição inicial sempre teria sido apresentada 
em tempo útil, e o recurso contencioso não se mostraria extemporâneo, 
nos termos do disposto no art. 134º do CPA.

XI. Pelo que deverá a sentença recorrida ser revogada, e substituída 
por outra que venha a conhecer do mérito da Impugnação Judicial.

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 3ª das suas alegações, 
os recorrentes questionam matéria de facto.

Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), 
tendo respondido, apenas, os recorrentes, nos termos que segue:

1. Veio o digno magistrado do MP alegar, que a matéria posta à sin-
dicância desse douto tribunal visava questão de facto e não de direito, 
pelo que não poderia o presente recurso ser submetido à muito douta 
apreciação desse Supremo Tribunal, mas antes ao TCA competente.

2. Ora, com o devido respeito por entendimento contrário, não se 
vislumbra qualquer resíduo de matéria fáctica posta a apreciação, pois 
a pretensão dos impugnantes não se enquadra numa perspectiva fáctica, 
até porque a factualidade é reduzida e encontra -se fixada.

3. Mais, se “não há rasto” do requerimento que deu lugar à prolação 
do despacho impugnado e se o mesmo não faz parte integrante destes 
autos, tal apenas se deve a lapso da administração fiscal e tributária, 
pelo que não se pode nesta fase pôr em causa a sua existência, já que 
efectivamente deu causa ao referido despacho.

4. Pelo que temos um despacho que foi objecto de impugnação judi-
cial, por se achar que o mesmo foi proferido em violação do art.º 16°, 
n° 1, al. b) e 19° do D.L. 191/99 de 5 de Junho, estando por conseguinte 
ferido de ilegalidade e ainda de nulidade, isto na tese defendida pelos 
ora recorrentes.

5. Quanto à restante matéria fáctica, alegada na impugnação judicial, 
será oportuno recordar que a mesma nunca foi propriamente julgada, 
já que nos presentes autos proliferam entendimentos de jaez excessiva-
mente formalistas, fundados na lei adjectiva e nunca numa perspectiva 
de cognição do mérito da causa.

6. Pelo que a única questão que se entende resolver nesta fase é saber 
se o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga andou bem ao decidir a 
inadequação do meio processual, o que no nosso entender é uma questão 
iminentemente jurídica.

7. Aliás, limita -se o recurso apresentado a tecer os argumentos rele-
vantes que sustentem a opção efectuada de impugnar judicialmente e 
de não interpor recurso contencioso.

8. Pede -se apenas a este tribunal superior que venha apreciar nesse 
domínio a decisão recorrida, que não conheceu do mérito da causa, e 
consequentemente da factologia discordante do despacho.

9. Pelo que deve esse supremo tribunal ser considerado compe-
tente!

10. Mais, pese embora, os recorrentes depreenderem os argumentos 
aduzidos pelo Meritíssimo juiz a quo, bem como os ora reiterados pelo 
digno Magistrado do MP, é no entanto de realçar que a linha que separa 
o âmbito da impugnação judicial e do recurso contencioso é, no caso 
vertente, muito ténue, razão da presente discórdia.

11. Efectivamente adopta a sentença recorrida, sustentada pelo MP 
uma visão excessivamente restritiva do acto de liquidação do tributo, 
numa perspectiva meramente técnica e burocrática, e não numa pers-
pectiva ampla, mas ainda assim normativamente contextualizada, visada 
pelo contribuinte.

12. Até porque, uma análise exacerbadamente restritiva do direito não 
promove as sentenças mais justas, nem defende os direitos do contri-
buinte, pelo que se propugna que o STA se considere competente para 
julgar a questão decidenda, e ainda que considere que o meio próprio 
para recorrer do despacho, sob foco, é a impugnação judicial!

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento 
oficioso.

2 – 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).

3 – Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica -se 
que, nas conclusões das suas alegações, os recorrentes referem que:

“III. Uma vez que tal despacho, ao indeferir o peticionado pelos 
impugnantes, ora recorrentes – que pugnam pela inclusão dos juros 
de mora e juros compensatórios, ao abrigo do DL nº 284 -A/2002 de 
14 de Novembro, no cálculo do referido tributo – está a confirmar a 
liquidação do tributo anteriormente efectuada pelos competentes órgãos 
tributários...”.
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Ora, como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu 
douto parecer, nesta conclusão das suas alegações, “os Recorrentes 
sustentam que o despacho recorrido recaiu sobre o requerimento di-
rigido à Administração Fiscal em que pediam a não inclusão de juros 
de mora e compensatórios na liquidação do IRS/1996  - sendo que é 
nessa afirmação que fundamentam o entendimento de que a causa 
de pedir da petição inicial é a “errada liquidação do tributo” (cfr. a II 
conclusão) e, consequentemente, a bondade do meio processual usado: 
a impugnação judicial.

Sucede, porém, que aquela afirmação de facto (a da 3ª conclusão) 
não a estabeleceu o Mmº Juiz “a quo” nem, por qualquer forma, a 
considerou na decisão  - sendo certo que do teor do dito requerimento 
não há rasto nos autos”.

Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que os 
recorrentes não cingiram 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 hierárquicamente 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).

4 – Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, 
sendo competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte 
(Secção do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, nº 3 do CPPT).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 100 euros e 
a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 
Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Nulidade, Inexistência de facto 
tributário.

Sumário:

 I — A impugnação judicial é o meio processual adequado 
para obter a anulação de um acto praticado pela ad-
ministração tributária ou a declaração da sua nulidade 
ou inexistência.

 II — Se o fundamento for a nulidade, a impugnação judicial 
pode ser deduzida a todo o tempo.

 III — Porém, se os impugnantes apenas fundamentam a sua 
pretensão na ilegalidade do acto impugnado, porquanto, 
em seu entender, inexiste facto tributário, tal vício, a 
verificar -se, conduz à anulação do acto impugnado e 
não à sua nulidade.

 IV — Daí que, nessas circunstâncias, o prazo de que dis-
punham para impugnar tal acto de liquidação era o 
de 90 dias contados a partir do termo do prazo para 
pagamento voluntário do imposto que lhe foi legalmente 
notificado, sendo a impugnação apresentada para além 
deste prazo manifestamente extemporânea.

Processo n.º 490/06 -30.
Recorrentes: Joaquim Pedro Milho Vaia e mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Joaquim Pedro Milho Vaia e mulher Manuela Maria Passos Milho 
Vaia, residentes na Fuzeta, Olhão, vieram impugnar judicialmente a 
liquidação de IRS, referente ao ano de 2003, com fundamento na sua 
ilegalidade, por inexistência de facto tributário.

Por despacho do Mmo. Juiz do TAF de Loulé foi indeferida liminar-
mente a petição inicial por extemporânea.

Não se conformando com tal decisão, dela vêm agora interpor recurso 
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 - Sendo legalmente admissível – pois que a lei é neste sentido bem 
expressa – a apresentação da impugnação judicial da liquidação respec-
tiva com fundamento na nulidade, a todo o tempo,

2 - Não há assim qualquer fundamento legal ou outro para a rejeição/
indeferimento liminar da p.i.,

3 - Tanto mais que a mesma é manifestamente tempestiva.
4 - Devendo assim ser o douto despacho ora em crise revogado por 

outro que admita a p.i. por tempestiva.
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 – É do seguinte teor o despacho recorrido:
“1. A presente impugnação foi intentada no dia 23 -11 -2005.
Por seu turno, os Impugnantes foram notificados da liquidação impugnada 

para, até ao dia 06 -10 -2004, pagarem voluntariamente o IRS liquidado.
2. O n.° 4 do art.° 140.° do CIRS reza assim:
«Os prazos de reclamação e de impugnação contam -se nos termos 

seguintes:
a) A partir do termo do prazo para pagamento voluntário do imposto, 

nos casos em que da liquidação final resulte imposto a pagar.».
Por sua vez, além do mais que não cabe aqui referir, o art.° 102. ° do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário dispõe o seguinte:
«1. A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a 

partir dos factos seguintes.
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tribu-

tárias legalmente notificadas ao contribuinte.»
E o n.º 1 do art.° 20.° do mesmo diploma legal estatui como abaixo 

se transcreve:
«Os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial 

contam -se nos termos do artigo 279.º do Código Civil»
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Finalmente, o referido art.° 279.° do Código Civil reza assim:
«À fixação do termo são aplicáveis, em caso de dúvida, as seguintes 

regras:
a) Se o termo se referir ao princípio, meio ou fim do mês, entende-

-se como tal, respectivamente, o primeiro dia, o dia 15 e o último dia 
do mês; se for fixado no princípio, meio ou fim do ano, entende -se, 
respectivamente, o primeiro dia do ano, o dia 30 de Junho e o dia 31 
de Dezembro;

b) Na contagem de qualquer prazo não se inclui o dia, nem a hora, se 
o prazo for de horas, em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo 
começa a correr;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, 
termina às 24 horas do dia que corresponda, dentro da última semana, 
mês ou ano, a essa data; mas, se no último mês não existir dia corres-
pondente, o prazo finda no último dia desse mês,

d) É havido, respectivamente, como prazo de uma ou duas semanas 
o designado por oito ou quinze dias, sendo havido como prazo de um 
ou dois dias o designado por 24 ou 48 horas;

e) O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere -se para o 
primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados são equiparadas as férias 
judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo».

Daqui se conclui, portanto, que o prazo para o contribuinte impugnar 
judicialmente a liquidação corre continuamente (neste sentido, de resto, 
se pronuncia o Cons.° Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e 
de Processo tributário, anotado, página 457).

Ora, conforme atrás referimos, no caso sub iudicio o prazo de paga-
mento voluntário do imposto terminava no dia 23 -11 -2005. E começou 
então a correr o prazo de 90 dias para o acto poder ser judicialmente 
impugnado.

Porém, a presente impugnação foi intentada no dia 06 -10 -2004 e, 
por conseguinte, fora de tempo.

O direito de acção caduca se não for exercido atempadamente, como 
se vê do art.° 298 °, n.° 2 do Código Civil.

A relação tributária versa sobre direitos indisponíveis (art. n.°2 e 
36.°, n.°2 da Lei Geral Tributária).

A caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal se for estabe-
lecida em matéria subtraída à disponibilidade das partes (art ° 333 °, 
n.°1 do Código Civil).

Resta, assim, decidir em conformidade com o atrás referido.
3. Face ao exposto, porque extemporânea, indefiro liminarmente a 

petição inicial.
Custas pelos Impugnantes (art ° 446 °, n. 1 e 2 do Código de Pro-

cesso Civil).”.
III – A presente impugnação judicial foi indeferida liminarmente 

por extemporânea uma vez que foi deduzida para além de 90 dias 
contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário de 
que os impugnantes dispunham, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
art.º 102.º do CPPT.

Alegam os impugnantes que a impugnação podia ser apresentada a 
todo o tempo com fundamento na nulidade da liquidação que se impugna, 
sendo, por isso, a mesma manifestamente tempestiva.

Contudo, não lhes assiste razão.

A impugnação judicial é o meio processual adequado para obter a 
anulação de um acto praticado pela administração tributária ou a decla-
ração da sua nulidade ou inexistência (art.º 124.º, n.º 1 CPPT).

Assim, na impugnação judicial são apreciados os vícios que afectam 
a validade do acto impugnado, admitindo -se no art.º 99.º CPPT que seja 
fundamento de impugnação qualquer ilegalidade que afecte a validade 
ou a existência daquele acto.

Constitui ilegalidade e, consequentemente, vício do acto administra-
tivo qualquer ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis.

Em regra, os vícios do acto impugnado são fundamento da sua anu-
labilidade, só implicando a sua nulidade quando se verifique num acto 
a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver 
lei que expressamente preveja esta forma de invalidade (art.ºs 133.º, 
n.º 1, e 135.º do CPA).

Para além dos actos a que faltem os elementos essenciais, são ainda nulos 
os actos previstos no n.º 2 do art.º 133.º do CPA e em legislação especial.

Nos termos do n.º 3 do art.º 102.º do CPPT, se o fundamento for a 
nulidade, a impugnação judicial pode ser deduzida a todo o tempo.

Só que, no caso em apreço, não vem imputado ao acto impugnado (o 
acto de liquidação de IRS do ano de 2003) nenhum vício que implique 
a sua nulidade.

Com efeito, os impugnantes apenas fundamentam a sua pretensão na 
ilegalidade do acto impugnado, porquanto, em seu entender, inexiste 
facto tributário.

Tal vício, a verificar -se, conduz à anulação do acto impugnado e não 
à sua nulidade.

De resto, os impugnantes terminam mesmo pedindo a procedência da 
presente impugnação, com a consequente anulação da liquidação em causa.

E, assim sendo, o prazo de que dispunham para impugnar tal acto de 
liquidação era o de 90 dias contados a partir do termo do prazo para paga-
mento voluntário do imposto que legalmente lhes foi notificado, conforme 
o previsto na alínea a) do n.º1 do art.º 102.º do CPPT, e não a todo o tempo, 
conforme alegam, com base no n.º 3 do mesmo preceito legal.

Ora, terminando o prazo de pagamento voluntário em 6/10/2004 (v. 
doc. de fls. 2 dos autos), a apresentação da impugnação judicial em 
23/11/2005 (v. carimbo de fls. 4) é manifestamente extemporânea.

Razão por que o recurso não pode, por isso, proceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes deste Su-

premo Tribunal em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, 
o despacho impugnado.

Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 

Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição. Contribuição autárquica. Proprietário. Cláusula 
de reversão. Transacção judicial.
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Sumário:

 I — A contribuição autárquica é devida pelo proprietário 
do prédio em 31 de Dezembro do ano a que a mesma 
respeitar.

 II — Existindo embora uma cláusula de reversão, segundo 
a qual o incumprimento do contrato celebrado entre 
a Câmara Municipal do Porto e o oponente implica 
automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as 
benfeitorias nele existentes, o proprietário do prédio 
à data de 31 de Dezembro de 1999 não deixa de ser 
o oponente, apesar de alegadamente ter existido esse 
incumprimento.

 III — Isto se, apesar do incumprimento, a Câmara, em tran-
sacção judicial, renuncia à cláusula de reversão con-
vencionada, comprometendo -se o oponente a ceder 
em propriedade, à Câmara, uma parcela de terreno e 
construção existente no mencionado prédio.

Processo n.º 509/06 -30.
Recorrente: Martinho Tavares.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr: Lúcio Barbosa.

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

1.MARTINHO TAVARES, identificado nos autos, opôs -se, junto do 
então Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, a uma execução que 
lhe foi instaurada.

Alega que não é devedor do imposto de contribuição autárquica, que 
lhe foi liquidado.

O Mm. Juiz do TAF do Porto julgou a oposição improcedente.
Inconformado, o oponente trouxe recurso para este Supremo Tri-

bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

O tribunal recorrido julgou erradamente a oposição deduzida, atendendo a 
no caso concreto o oponente, ora, recorrente não ser proprietário dos terrenos 
em apreço no ano a que se reporta o imposto em discussão nos autos.

A ilegitimidade referida resulta do facto da cláusula de reversão 
inserta no contrato de compra e venda em apreço, que configura uma 
condição resolutiva, ter produzido efeitos aquando a verificação do não 
cumprimento do prazo de conclusão da obra, uma das condições gerais 
e especiais de venda.

Tal cláusula tem de ser interpretada no sentido acima exposto, sob 
pena de violação dos critérios legais de interpretada previstos nos arti-
gos 236º a 238º do Código Civil e do princípio da boa fé dominante no 
nosso ordenamento jurídico.

Face ao exposto deve revogar -se a decisão recorrida, julgando pro-
cedente a presente oposição como é de direito e justiça.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o Tribunal é hierarquicamente 

incompetente par conhecer do recurso.

As partes nada disseram.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2.É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Foi instaurada execução fiscal contra o oponente por dívida pro-

veniente de contribuição autárquica referente ao ano de 1999, liqui-
dada com referência a 1/2 dos valores patrimoniais dos artigos urbanos 
nºs 7010 e 7032, da Freguesia de Santo Ildefonso, Porto, no valor global 
de € 47.240,72;

2. O oponente foi citado para a execução em 19/8/2002;
3. A oposição foi deduzida em 18/9/2002,
4. Através de escritura de compra e venda com permuta entre a Câmara 

Municipal do Porto e Martinho Tavares e “Euro -Jafipe – Investimentos 
e Participações, Ld”, celebrada em 26/12/1993, no Cartório Privativo do 
Município do Porto, a Câmara Municipal do Porto vendeu, em comum e 
em partes iguais, ao executado e à referida sociedade comercial e estes 
adquiríramos seguintes prédios destinados a construção, mais conhecido 
por “Terreno da Pedreira da Trindade”:

1. Terreno destinado a construção, com a área de 6,884 m2, sito na 
Rua Alferes Malheiro, Santo Ildefonso, Porto, descrito na CRP do Porto 
sob a ficha 263/130993 omisso à matriz;

2. Terreno destinado a construção, com a área de 476m2, sito na Rua 
dos Heróis Mártires de Angola, Cedofeita, Porto, descrito na CRP do 
Porto sob a ficha 263/130993, omisso à matriz;

5. Ao terreno referido em 4.1 viria a ser atribuído o artigo matricial 
7010 e ao referido em 4.2 o artigo 7032;

6.Tais terrenos foram posteriormente anexados, por junção, e 
encontram -se actualmente inscritos na matriz predial respectiva sob 
o artigo 7169;

7. Da referida escritura de compra e venda faziam parte integrante 
as condições gerais e especiais de venda em hasta pública dos referidos 
terrenos, as quais incluíam a seguinte cláusula:

“A falta de cumprimento pelo adjudicatário de qualquer das condições 
de venda, implica automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as benfeitorias nele 
existentes sem que haja obrigação, por parte do Município, de restituir 
mais de 80 % das importâncias que lhe tenham sido pagas”;

8. Através da celebração do referido contrato, o oponente e a Euro-
-Jafip obrigaram -se a construir no denominado terreno “Pedreira da 
Trindade” um prédio urbano com as características e nos prazos previstos 
nas condições gerais e especiais de venda;

9. Em 30/7/1992, foi dado início à construção da obra nos terrenos 
objecto da citada escritura, a qual deveria estar concluída em 30/7/1995, 
ou seja 3 anos depois;

10.Tal prazo foi prorrogado até 30/7/1996, a pedido do oponente;
11. O oponente e a sociedade Euro -Jafip não cumpriram o prazo de 

conclusão da obra;
12. Em 1997, o Município do Porto instaurou uma acção declarativa 

ordinária contra o oponente e mulher, Euro -Jafip, e Caixa Geral de 
Depósitos que correu termos no 7º Juízo Cível da Comarca do Porto, 
sob o nº 61/97, com vista à restituição dos terrenos e respectivas ben-
feitorias;

13. Em 24/10/2001, o oponente, e a Câmara Municipal do Porto 
transigiram no referido processo, tendo tal transacção sido homologada, 
por sentença;
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14. O oponente requereu revisão dos actos tributários de liquidação 
com referência aos anos de 1998, 1999 e 2000 e aos artigos matriciais 
7010 e 7032 (actual 7169), a qual, por despacho de 4/6/2004, foi in-
deferida;

15. Através de ofício datado de 14/11/2003 da Câmara Municipal do 
Porto foi informado que “a autarquia deteve o “uso e fruição” de parte 
do edifício denominado Pedreira da Trindade, pisos 1 e 2, a que corres-
ponderam, respectivamente, áreas aproximadas de 4553 m2 e 4185 m2, 
desde Dezembro de 2000 até ao dia 1 de Janeiro de 2002”;

16. A partir de meados de 1996 até Janeiro de 2002, o oponente não 
efectuou qualquer operação relativamente ao prédio que estava, em 
construção nos terrenos adquiridos à CMPorto;

No Jornal “Público” de 2/11/2000 foi publicado o artigo que consta 
do documento de fls. 129 dos autos;

No “Jornal de Notícias” de 19/11/2000 foi publicado o artigo que 
consta do documento de fls. 130 dos autos;

No “Comércio do Porto” de 29/1/2002 foi publicado o artigo que 
consta do documento de fls. 131 dos autos.

3. Logra prioridade o conhecimento da questão prévia suscitada 
pelo MP.

Convém assim saber se este Supremo Tribunal é competente, em 
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

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 então.
Dispõe o artº 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 artº 41º, 1, al. a) do referido ETAF.

Pois bem.
No seu douto parecer, o EPGA escreve o seguinte:
“… Como se constata das conclusões das suas alegações de recurso o 

recorrente Martinho Tavares, vem pôr em causa os juízos de apreciação 
da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando clara divergência 
nas ilações de facto retiradas do probatório e afirmando factos que o 
Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.

“É o que se apura nomeadamente do confronto das conclusões do 
recurso, em que o recorrente refere que “o tribunal recorrido julgou erra-
damente a oposição deduzida, atendendo a no caso concreto o oponente, 
ora, recorrente não ser proprietário dos terrenos em apreço no ano a que 
se reporta o imposto em discussão nos autos» e que «a ilegitimidade 
referida resulta do facto da cláusula de reversão inserta no contrato de 
compra e venda em apreço, que configura uma condição resolutiva, ter 
produzido efeitos aquando a verificação do não cumprimento do prazo 

de conclusão da obra, uma das condições gerais e especiais de venda” 
com o teor da decisão recorrida em que se julgou que os proprietários 
do terreno no mês de Dezembro do ano a que respeita a Contribuição 
Autárquica em causa eram o oponente e a JAFIP, já que ainda não havia 
operado a cláusula de reversão do referido terreno (cf. fls. 159).

Ou seja o recorrente assenta as suas conclusões na afirmação de um 
facto  – que não era proprietário dos terrenos em apreço  - facto este 
que a sentença recorrida não estabeleceu, ali se afirmando, bem pelo 
contrário que era um dos proprietários, pois que à data a que se reporta 
o imposto em causa ainda não havia operado a cláusula de reversão do 
referido terreno”.

Que dizer?
Pois bem.
Não cremos, ao contrário do que sustenta o Ilustre Magistrado, que 

se surpreenda aqui antinomia na matéria de facto, na medida em que 
saber se o oponente era proprietário, face à existência de uma cláusula 
de reversão, é uma ilação de direito, que não de facto.

Assim sendo, improcede a questão prévia suscitada pelo EPGA.
4.Importa pois apreciar o mérito do recurso.
A questão a decidir é saber se o recorrente é o sujeito passivo da CA, 

respeitante ao ano de 1999.
A solução para esta questão é simples, como a seguir se demons-

trará.
Nos termos do artº 8º, nº 1, da CA “a contribuição é devida pelo pro-

prietário do prédio em 31 de Dezembro do ano a que a mesma respeitar”, 
acrescentando -se no nº 4 deste preceito que “presume -se proprietário ou 
usufrutuário para efeitos fiscais, quem como tal figure ou deva figurar 
na matriz na data referida no nº 1 ou, na falta de inscrição, quem em tal 
data tenha a posse do prédio”.

Para fundamentar a sua não sujeição a CA, o recorrente defende 
que não era então o proprietário, face à existência de uma cláusula de 
reversão.

Será que a dita cláusula tem algo a ver com a questionada proprie-
dade do prédio?

Para responder a esta questão, suscitada pelo recorrente, importa 
precisar os termos da transacção judicial, a que se refere o ponto 13 
do probatório.

Pois bem.
Na cláusula 6ª do termo de transacção, estipulou -se que “o Município 

do Porto renuncia à cláusula de reversão convencionada e incidente sobre 
a totalidade do prédio … autorizando expressamente o cancelamento do 
registo provisório inscrito pela apresentação nº 1, de 199901 -13”.

E já na cláusula 3.1. se acordou que “o Município do Porto obriga -se 
a aceitar de Martinho Tavares e Mulher e estes obrigam -se a ceder em 
propriedade, livre de qualquer ónus ou encargo, e entregar -lhe após 
destaque a efectuar dentro do prazo de três meses a contar da sentença 
homologatória desta transacção uma parcela de terreno e construção 
existente no mencionado prédio …”.

Resulta daqui que a cláusula de reversão, face ao alegado incum-
primento, não operou nos termos descritos pelo oponente, sendo ine-
quivocamente este o proprietário do prédio à data de 31 de Dezembro 
de 1999.

Demais que, como é óbvio, se o recorrente “cede em propriedade”, é 
porque reconhece expressamente que a propriedade é sua.
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Assim, face àquela cláusula inserta no termo de transacção, a in-
terpretação da vontade negocial das partes não pode ter o significado 
propugnado pelo oponente, pelo que não resultam violados os preceitos 
dos artºs. 236º a 238º do CC, como defende o recorrente nas respectivas 
alegações.

O recorrente era inequivocamente o proprietário do prédio em questão 
na data de 31 de Dezembro de 1999.

A pretensão do recorrente está pois inexoravelmente votada ao in-
sucesso.

5. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. «Taxa de conservação de esgotos» de 
Lisboa. Validade legal e constitucional. Sinalagma. Justiça 
e proporcionalidade.

Sumário:

 I — A «taxa de conservação de esgotos» prevista no ar-
tigo 77.º do Regulamento Geral das Canalizações e 
Esgotos da Cidade de Lisboa, aprovado pelo edital 
n.º 145/60, na redacção do edital n.º 76/96, tem legi-
timação na Lei das Finanças Locais [artigos 4.º, n.º 1, 
alínea h), e 12.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 1/87, de 6 de 
Janeiro] — por isso que goza de inteira validade legal 
e constitucional.

 II — E, revestindo carácter bilateral e sinalagmático, e não 
se desvendando «desproporção intolerável» na sua 
percentagem e ou modo de apuramento, não viola essa 
taxa os princípios constitucionais da justiça e da pro-
porcionalidade.

Processo n.º 566/06 -30.
Recorrente: SOLTEJO — Sociedade Hoteleira do Tejo L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Soltejo, Sociedade de Hotelaria do Tejo, S.A” vem interpor 

recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, de 
17/2/06, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira 
contra a liquidação da taxa de conservação de esgotos relativa ao ano 
de 2000, no montante de 8.516.474$00, constante da factura/recibo 
nº 20010292993, emitida pela Câmara Municipal de Lisboa – cf. fls. 121 
e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 165v. a 167.

a) A taxa a cobrar por um ente publico é um preço autoritariamente 
estabelecido embora pela sua natureza não sujeito aos mecanismos da 
oferta e procura, mas cujo valor deve respeitar um critério de recipro-
cidade face ao valor da contrapartida recebida pelo particular.

b) A tarifa de conservação estabelecida pelo art.º 77º. do Edital 145/60, 
ao ser calculada com base no valor patrimonial do prédio e não nos efec-
tivos encargos que os Serviços Municipais têm de suportar ao operar as 
obras de conservação da rede de esgotos, deixa de se configurar como 
uma taxa para se revelar um verdadeiro imposto.

c) Na redacção do artº. 4.° da Lei Geral Tributária, são os Impostos, e 
não as Taxas, que “assentam essencialmente na capacidade contributiva, 
revelada nos termos da Lei através do rendimento ou da sua utilização 
e do património”.

d) Diversamente, o carácter sinalagmático da taxa, exige, que perante 
a prestação do sujeito passivo, seja contraposta uma prestação indivi-
dualizada do ente público.

e) Esta prestação do ente público, ao contrário do que vem sendo 
superiormente entendido, sempre estará na base da quantificação do 
valor da prestação a pagar pelo sujeito passivo.

f) Devendo o montante da taxa, corresponder (na integra) ao custo do 
bem ou serviço integrador da contraprestação do ente público.

g) O tributo liquidado e cobrado a título de taxa de conservação, ao 
ser calculado sobre o valor patrimonial dos prédios, e, não serviço efec-
tivamente prestado, para além de contrariar a equivalência desejável 
entre as duas prestações; propicia a ocorrência de situações em que o 
montante da taxa liquidada, será marcadamente superior ao serviço pres-
tado, e, como tal, o tributo liquidado e cobrado pela Câmara Municipal 
de Lisboa deixa de se configurar como taxa e passa a assumir contornos 
de verdadeiro imposto, já que, conforme referido supra, ao ser manifes-
tamente superior ao serviço prestado, pressupõe uma certa capacidade 
contributiva, característica essencial desses mesmos impostos.

h) A receita em causa foi criada por deliberação da Assembleia Muni-
cipal de Lisboa, que, ao estabelecer um verdadeiro imposto, é nula.

i) Podemos concluir que o montante liquidado e cobrado pela Câmara 
Municipal de Lisboa a título de “TAXA DE CONSERVAÇÃO DE 
ESGOTOS” não é devido, por ser aquele acto de liquidação ilegítimo, 
dada a ilegalidade e inconstitucionalidade do preceito de que resulta a 
criação da receita respectiva, as normas da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais que estabelecem o pagamento da taxa referida 
 - vício que aqui se argui para todos os efeitos.

j) O acto em causa viola frontalmente os princípios da legalidade, da 
justiça e da proporcionalidade, por exigir à impugnante o pagamento de 
tributo não previsto na Lei.

k) É assim manifesto que o acto reclamado enferma de ilegalidade por 
violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios 
constitucionalmente consagrados.

l) Deve assim e em consequência, conceder -se provimento ao presente 
recurso, revogando -se a Sentença recorrida, com as legais consequências, 
qual seja julgar ilegal e inconstitucional bem como anulado, o acto de 
liquidação e cobrança tempestivamente impugnado.

1.3 O recorrido Município de Lisboa contra -alegou e produziu as 
seguintes conclusões – cf. fls. 183 a 188.
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1. O presente recurso tem como fundamento a ilegitimidade por 
ilegal e inconstitucional, da tarifa de conservação de esgotos prevista 
nos artigos 75° e 77° do Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto 
da Cidade de Lisboa.

2. Alega a recorrente, em suma, que a tarifa em causa consubstancia 
um imposto por o respectivo valor não equivaler ao serviço prestado 
pela autarquia subjacente à relação jurídico -tributária que determina a 
cobrança de tal taxa.

3. Não havendo tal equivalência de valores considera o recorrente 
não se encontrar verificada a reciprocidade entre valor da taxa e serviço 
prestado pela entidade pública, característica essencial para a classifi-
cação como taxa do tributo em causa.

4. Tal argumentação levaria à conclusão de que estamos perante um 
imposto e não uma taxa e como tal sujeito aos imperativos constitu-
cionais contidos nos nºs 2 e e 3 do artigo 103° e na alínea i) do nº 1 do 
artigo 165° da Constituição da República Portuguesa.

5. O recorrido discorda totalmente de tal caracterização do tributo 
em causa.

6. Na realidade, é já sobejamente discutida tanto pela doutrina como 
pela jurisprudência, a dicotomia taxa/imposto mormente tendo em conta 
as exigências constitucionais previstas para os impostos.

7. Temos então que, dentro da categoria dos tributos, “a taxa é uma 
prestação tributária (ou tributo) que pressupõe, ou dá origem a, uma 
contraprestação específica, resultante de uma relação concreta (que 
pode ser ou não de benefício) entre o contribuinte e um bem ou um 
serviço público”.

8. Trata -se pois de uma prestação exigida ao contribuinte que tem 
como contrapartida determinada actividade de uma entidade pública, 
actividade essa que é individualizável na esfera jurídica do contribuinte.

9. Esta natureza sinalagmática das taxas é o que as distingue dos im-
postos em que a contraprestação se traduz num benefício generalizado 
que aproveita a todos em geral, não sendo exigível que ao contribuinte 
que efectivamente suporta a respectiva carga tributária seja atribuída 
uma contraprestação específica ou individualizada.

10. Quanto aos seus fundamentos, a taxa poderá assumir três catego-
rias principais que o legislador tributário consagrou no nº 2 do artigo 4° 
da Lei Geral Tributária. Assim, quanto ao tipo de contrapartida a que 
correspondem, as taxas podem assentar 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.

11. No caso concreto da taxa de conservação de esgotos, estamos, 
então perante uma taxa que assenta na prestação de um serviço público 
que é afinal o da conservação da rede geral de esgotos que vai aproveitar 
ao imóvel propriedade do respectivo beneficiário.

12. Já por diversas vezes se pronunciou a nossa jurisprudência sobre 
o caso concreto das taxas de conservação de esgotos cobradas pelas 
diversas autarquias.

13. Assim, o Supremo Tribunal Administrativo proferiu o Acórdão 
nº 57719 no qual se refere que “A “taxa” de conservação de esgotos 
prevista no dec -lei 31.674, de 22/11, na portaria 11.338 de 08/05/46 e no 
Regulamento de Canalizações e Esgotos da cidade de Lisboa, constante 
do Edital n° 60/90, da C.M.L. não é um imposto mas uma verdadeira 
taxa (ou tarifa), nada obstando o art. o 95.° da dita Portaria que não 
individualiza as receitas afectas às respectivas despesas.

14. Relativamente à invocação por parte do recorrente de que a taxa de 
esgotos se trata de um verdadeiro imposto por não respeitar o princípio 
da proporcionalidade entre o seu valor e o benefício da contraprestação 
da entidade pública também no mesmo aresto (e a propósito da taxa de 
conservação de esgotos cobrada no Município de Lisboa) se entende 
que “Na verdade, e desde logo, a taxa não tem praticamente qualquer 
relevo quando comparada com o valor do prédio, sobretudo atenta a 
mais -valia resultante da existência da rede de esgotos e sua conservação, 
acarretando custos elevadíssimos e atento o disposto no n. 2 do art. 12º 
referido no sentido de a tarifa fixada não dever ser inferior aos encargos 
de exploração e administração e reintegração dos equipamentos e con-
siderada até a própria inflação. “Não se vê, pois, aí, como seria mister, 
a existência de uma desproporção intolerável entre os bens opostos 
no concreto tipo de taxa... tanto mais que falta um valor de referência 
que permita afirmar que é a nova taxa a desproporcional, por excesso 
e não a antiga, por defeito, relativamente à utilidade proporcionada ao 
sujeito passivo”.

15. Na verdade, a respeito do valor dos serviços prestados pela enti-
dade pública em causa, refere -se no Acórdão nº 652/2005 do Tribunal 
Constitucional que “a leitura do Decreto -Lei nº 207/94, de 6 de Agosto, 
que aprova o regime de concepção, instalação e exploração dos siste-
mas públicos e prediais de distribuição de água e drenagem de águas 
residuais, revela esses outros encargos, com evidente expressão econó-
mica, que não se reconduzem ao mero custo do fornecimento da água. 
Estabelece, designadamente, que cabe à entidade gestora dos sistemas 
públicos, nomeadamente aos municípios (artigo 4°, nº 2), providenciar 
pela elaboração dos estudos e projectos dos sistemas públicos; promo-
ver o estabelecimento e manter em bom estado de funcionamento e 
conservação os sistemas públicos de distribuição de água e de drena-
gem e desembaraço final de águas residuais e de lamas; submeter os 
componentes dos sistemas de distribuição de água e de drenagem de 
águas residuais, antes de entrarem em serviço, a ensaios que assegurem 
a perfeição do trabalho executado; garantir que a água distribuída para 
consumo doméstico, em qualquer momento, possua as características 
que a definam como água potável e, ainda, promover a instalação, subs-
tituição ou renovação dos ramais de ligação (artigo 4°, nº 3, alíneas b), 
c), d), e) e h)). Tais encargos, sendo necessários para a prestação dos 
serviços em causa, para a garantia da sua continuidade e qualidade, são 
diversos do mero valor, v.g., da água fornecida”.

16. No sentido da não inconstitucionalidade das taxas devidas pela 
conservação das redes de esgotos o Tribunal Constitucional, tem en-
tendido que tais taxas não se encontram feridas de qualquer inconsti-
tucionalidade.

17. Pelo exposto e pela jurisprudência dominante quer do Supremo 
Tribunal Administrativo, quer do Tribunal Constitucional, se conclui 
que a taxa de conservação de esgotos não se caracterizando como um 
imposto, não se encontra ferida de inconstitucionalidade conforme 
pretende fazer crer a recorrente.

18. Mais se refere que, nos termos da alínea l) do artigo 19° da Lei 
nº42/98 de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais) os municípios podem 
cobrar taxas por conservação e tratamento de esgotos, improcedendo 
também, assim, a alegação de ilegalidade da taxa em causa.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado improcedente com 
as devidas legais consequências.
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1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer seguinte 
– cf. fls. 198.

A jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC) e do STA tem 
sustentado, sem divergência, com excelência de argumentação que nos 
dispensamos de reproduzir, o entendimento de que:

a) a prestação devida às Câmaras Municipais pela conservação da 
rede de esgotos configura um tributo com a natureza de taxa

b) o critério de quantificação deste tributo estabelecido no Regula-
mento Geral das Canalizações e Esgotos da cidade de Lisboa, constante 
do Edital n° 60/90, CML (aplicação do coeficiente de 0,25 % ao valor 
patrimonial do prédio) não ofende os princípios constitucionais da 
igualdade e da proporcionalidade, na vertente da proibição do excesso 
(acórdãos TC nºs 652/2005 e 52/2006; acs. STA  - secção de Contencioso 
Tributário 29.03.95 processo n° 18725, 25.11.98 processo nº 22593, 
22.05.2002 processo nº 26472, 31.03.2004 processo n° 1921/03).

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, e da contra -alegação, bem 

como do parecer do Ministério Público, a questão essencial que aqui se 
coloca é a de saber da natureza jurídica do tributo liquidado em causa 
(taxa ou, diferentemente, imposto) e da sua conformidade com a lei e a 
Constituição, nomeadamente com os seus princípios da legalidade, da 
justiça e da proporcionalidade.

2.1 Em matéria de facto, na sentença recorrida está assente o seguinte 
– cf. fls. 121 a 128.

1. Com respeito ao ano de 2000, a CML emitiu, em 01/10/2001, em 
nome do ora Impugnante, o aviso/recibo n° 20010292993, referente à 
Taxa de conservação de esgotos incidente sobre o prédio melhor iden-
tificado neste recibo, no montante total de 8.516.474$00 (cfr. cópia do 
referido recibo junta aos autos a fls. 9 e cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido);

2. A liquidação acima identificada tinha como data limite do pa-
gamento o dia 31/10/01 (cfr. cópia do acto contestado, a fls. 23 dos 
autos);

3. A presente impugnação deu entrada em Tribunal no dia 5/12/01, 
conforme teor do carimbo aposto na p.i.

Factos Não Provados
Dos factos constantes da impugnação, não se comprovaram os que 

não constam do probatório.
2.2 Em matéria de direito, a sentença recorrida, acolhendo aquela 

que julgamos ser a boa doutrina e jurisprudência pertinentes ao caso, 
expende do modo que segue.

Sobre a qualificação da taxa de conservação de esgotos como uma 
taxa ou um imposto, já a jurisprudência dos Tribunais Superiores se 
pronunciou inúmeras vezes, sendo aí apreensível a definição, pacifica-
mente aceite, de ambos os conceitos, a qual se recupera aqui (vide, ac. 
do STA, de 31/03/04, rec. n° 1921/04).

Assim: “A definição de imposto é pacífica.
Teixeira Ribeiro, in Lições de Finanças Públicas, 5ª Edição, a 

págs. 258, define -o como uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, 
sem o carácter de sanção, exigida pelo Estado com vista à realização 
de fins públicos.

Diogo Leite de Campos, no seu Direito Tributário, a págs. 22, define -o 
como uma prestação patrimonial, integrada numa relação obrigacional, 
imposta por lei a um sujeito, a favor de uma entidade que exerça funções 
públicas, com o fim de satisfazer os seus objectivos próprios, e sem 
carácter de sanção.

Nuno de Sá Gomes, no seu Manual de Direito Fiscal, Volume I, 1995, 
a págs. 59, define -o como prestação patrimonial definitiva positiva e 
independente de qualquer vínculo anterior, definitiva e unilateralmente 
ou não sinalagmática, estabelecida pela lei a favor de entidades que 
exerçam funções públicas e para satisfação de fins públicos, que não 
constituam sanção de actos ilícitos.

Com este último Autor, podemos dizer que se trata de:
a) uma prestação patrimonial positiva;
b) independente de qualquer vínculo anterior;
c) definitiva;
d) unilateral ou não sinalagmática;
e) estabelecida por lei;
f) a favor de entidade que exerça funções públicas;
g) para satisfação de fins públicos;
h) que não constitua sanção ou prevenção de actos ilícitos.
E como definir a taxa?
O conceito de taxa tem sido objecto de longa elaboração doutrinal 

e jurisprudencial.
Teixeira Ribeiro, na Revista de Legislação e Jurisprudência, n. 112, 

pág. 294, define -a como a quantia coactivamente paga pela utilização 
individualizada de bens semi -públicos, ou como o preço autoritariamente 
fixado de tal utilização.

E o parecer da Procuradoria -Geral da República, de 15 de Dezembro 
de 1992, in Diário da República, 2ª Série, de 4/6/93, reproduzindo 
o Parecer n. 64/80, bem como o Acórdão deste STA, de 10/2/83 (in 
Acórdãos Doutrinais, n. 257, pág. 579), defendem ser a taxa o preço 
autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens 
semi -públicos, tendo a sua contrapartida numa actividade do Estado 
ou de outro ente público, especialmente dirigida ao obrigado ao pa-
gamento.

Segundo Alberto Xavier, in Manual de Direito Fiscal, págs. 42 e 
43, as taxas individualizam -se, no terreno mais vasto dos tributos, por 
revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, 
deriva funcionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações 
em que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade 
pública, ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção 
de um limite jurídico à actividade dos particulares.

Para Sousa Franco, in Finanças Públicas e Direito Financeiro, 
págs. 491 e ss., a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pres-
supõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de uma 
relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre o contribuinte 
e um bem ou serviço público.

Em suma, temos como elementos essenciais do conceito de taxa: 
prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado 
ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individu-
alizada, pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi-
-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente 
dirigida ao mesmo contribuinte  - Acórdão do STA de 2/3/94  - rec. 17.363 
 - in Ap. DR de 28/11/96, págs. 794 e ss.”.
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Ora, posto isto, e pondo em cotejo as definições atrás expostas, de-
vemos concluir que a denominada “taxa de conservação de esgotos” é 
uma taxa e não um imposto. Na verdade, nesta taxa há uma utilização 
individualizada de bens públicos ou semi -públicos, característica deste 
conceito, no seu carácter sinalagmático, não unilateral. Há, na verdade, 
entre o contribuinte e a Câmara Municipal uma relação entre a taxa paga 
e o serviço de saneamento prestado. Como se escreveu no Acórdão do 
STA de 1994 (rec. n. 17.363), in Ap.  - DR de 28/11/96, pág. 794 e ss., 
“a referida prestação, atinente à conservação da rede geral de esgotos, 
tem, assim, a natureza de uma taxa, por se tratar, como o próprio nome 
indica, de uma prestação pecuniária autoritariamente imposta, sem 
carácter de sanção, pela Câmara Municipal, e a pagar a esta, com rela-
ção ao serviço recebido: a dita conservação, em benefício dos prédios 
respectivos e seus proprietários”.

(…) será que o facto de ela [a taxa] ser liquidada com base no valor 
patrimonial do prédio, e não com base no custo efectivo do serviço 
prestado, lhe retira o carácter de sinalagmaticidade próprio da taxa e a 
transforma num imposto sobre o património?

Cremos que não.
Com efeito, e quanto ao argumento de o critério para o cálculo desta 

taxa, tendo por base o valor patrimonial dos prédios, não apresentar 
qualquer relação com os encargos suportados pelo Município, dir -se -á 
que esta circunstância não põe em causa o carácter sinalagmático atrás 
referido para qualificar as taxas, por oposição aos impostos. Na verdade, 
tal relação sinalagmática não implica, de todo, uma equivalência econó-
mica das contraprestações, mas antes uma equivalência jurídica e esta 
é inegável que existe no caso da taxa de conservação de esgotos, pois 
são os proprietários dos prédios quem retira vantagem directa do facto 
dos seus prédios disporem da rede geral de esgotos em bom estado de 
conservação e manutenção, independentemente do grau, maior ou menor, 
de utilização que dêem ao prédio em causa (neste sentido, também, o 
ac. do TCA  -Sul, de 9/11/04, rec. n° 852/03).

Por outro lado, como refere o acórdão referido no parágrafo prece-
dente, “(...) a aplicação do coeficiente constante de 0,25 % ao valor 
patrimonial do imóvel implica que o valor da taxa devida será tanto 
maior quanto maior for este valor, como factor de multiplicação. E, 
sendo assim, o que se pode concluir, desde logo, é que fica respeitado 
o princípio da proporcionalidade, numa das vertentes em que se pode 
equacionar o seu conteúdo: o de impor uma ponderação, entre si e sem 
excesso, dos interesses relevantes  - no caso, de um lado o interesse 
em o imóvel ficar servido da rede pública de esgotos e, do outro, o da 
autarquia em ver comparticipados os encargos inerentes à manutenção 
dessa mesma rede.

É que influindo na determinação do valor patrimonial, circunstâncias 
como o tipo, dimensão e localização do imóvel, então, quanto maior 
for o seu valor patrimonial, maior será, tendencialmente, a sobrecarga 
por ele aduzida ao colector geral de esgotos (desde logo, porque um 
imóvel de menor valor patrimonial, por contraposição com um outro 
de maior valor, terá, presumivelmente, menor capacidade de suporte 
de pessoas ou estará inserido em zona menos densamente povoada; e 
se maior é a sobrecarga, maior serão, consequentemente os encargos 
com a manutenção e conservação, quando não, mesmo, com o reforço 
das infra -estruturas). Por isso, o cálculo da quantia da taxa a pagar pela 
ligação à rede de esgotos, em função do valor patrimonial dos imóveis, 

afigura -se como uma forma que contempla a correcta ponderação dos 
interesses relevantes.

Assim, é de concluir que não ocorre a violação do referido princípio 
constitucional da proporcionalidade, com base na argumentação da 
recorrente, ou seja, na falta da alegada correspectividade que teria de 
existir entre a taxa e o benefício da utilização do bem e é, também, de 
concluir que não existe qualquer degeneração do tipo tributário em causa 
de tarifa ou taxa para imposto”.

Consequentemente, a sua fixação poderia ter sido definida, como 
foi, ao abrigo dos poderes tributários atribuídos às autarquias locais, 
por força do nº 4 do 238° da CRP, sendo que, ao abrigo do artigo 16°, 
d) da Lei 42/98, de 6/8, que aprovou a LFL, constituem receitas dos 
municípios o produto da cobrança de taxas, tarifas e preços resultantes 
das prestações de serviços pelo município, estipulando o artigo 19°, 1) 
do referido diploma que os municípios estão autorizados a cobrar taxas 
pela conservação e tratamento de esgotos. Com efeito, os municípios 
podem cobrar taxas de conservação e tratamento de esgotos, compe-
tindo à Assembleia Municipal estabelecer taxas municipais e fixar os 
respectivos quantitativos, sob proposta ou pedido de autorização da 
Câmara Municipal (art° 19°, 1 da Lei 42/98, de 6/8 e 53°, 2 a) e e) da 
Lei nº 169/99, de 18/9).

Face ao que ficou dito, fácil é concluir que o tributo impugnado, 
como taxa que é, não está, contrariamente ao que defende o Impug-
nante, sujeito ao princípio constitucional da legalidade tributária de 
reserva de lei formal da Assembleia da República ou de decreto -lei do 
Governo emitido a coberto de autorização legislativa do Parlamento, 
não se vislumbrando, pois, a alegada violação dos artigos 165°, n° 1, 
al. i) e 103° da CRP.

2.3 No caso sub judicio, a liquidação em causa foi operada ao abrigo 
do artigo 77.º do Edital 145/60, conformemente, aliás, ao que se retira 
do que foi dito na conclusão b), anotada supra no ponto 1.2 – o que, de 
resto, nenhum interveniente processual põe em questão, embora isso não 
esteja assente, mas apenas implícito, na sentença recorrida.

A ora recorrente conclui, como se viu, que «A tarifa de conservação 
estabelecida pelo art.º 77º. do Edital 145/60, ao ser calculada com base 
no valor patrimonial do prédio e não nos efectivos encargos que os Ser-
viços Municipais têm de suportar ao operar as obras de conservação da 
rede de esgotos, deixa de se configurar como uma taxa para se revelar 
um verdadeiro imposto».

A questão foi já objecto de reiterada pronúncia, uniforme e pacífica, 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo – cf., por todos, e 
por mais recente, o acórdão desta Secção, de 28 -9 -2006, proferido no 
recurso n.º 605/06, e que, por merecer a nossa concordância, vamos 
seguir em alguns passos.

A questão crucial a enfrentar é a de saber da natureza jurídica da de-
nominada «Taxa de Conservação de Esgotos», prevista no Regulamento 
Geral das Canalizações de Esgotos da Cidade de Lisboa, aprovado por 
deliberação camarária de 22/6/1960.

A propósito de situações essencialmente semelhantes, o Tribunal 
Constitucional tem firmado jurisprudência uniforme no sentido da qua-
lificação do tributo referido como taxa, e não como imposto (Acórdão 
do Tribunal Constitucional de 652/2005, de 2 -11 -2005, Diário da Re-
pública, II Série, de 5 -1 -2006, acompanhado no acórdão n.º 52/2006, 
de 17 -1 -2006).
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O Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 76/88, de 7 -4 -88, processo 
n.º 2/87, entendeu que se trata de taxas, dizendo que «a tarifa, no campo 
das finanças locais, não se delineia como uma figura tributária em abso-
luto nova, como uma espécie de tertium genus entre a taxa e o imposto; 
ela, de facto, e sob todos os aspectos, apresenta -se como uma simples 
taxa, embora taxa sui generis cuja especial configuração lhe advém 
apenas da particular natureza dos serviços a que se encontra ligada: a 
taxa diferencia -se da tarifa pública na medida em que o serviço a que 
corresponde o pagamento da taxa é efectuado pela administração do 
Estado no desempenho das suas funções institucionais fundamentais 
e em ordem à realização dos fins estaduais primários», concluindo 
que «tarifa, se ao nível da lei ordinária pode ter significação própria, 
não releva, porém, numa perspectiva constitucional, como categoria 
tributária autónoma» e que, nesta «óptica, ela constitui apenas uma 
modalidade especial de taxa e nada mais». [Esta jurisprudência foi se-
guida nos acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 1139/96, de 6 -11 -96, 
processo n.º 573/96, e n.º 1140/96, de 6 -11 -96, processo n.º 569/96): 
o tributo liquidado terá suporte jurídico nos referidos arts. 4.º, n.º 1, 
alínea h), e 12.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 1/87 – actualmente nos 
arts. 16.º, alínea d), e 19.º, alínea l) da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto 
– pois não há qualquer obstáculo constitucional à criação de taxas pelos 
municípios, estando mesmo expressamente prevista a possibilidade de 
as autarquias locais cobrarem receitas pela utilização dos seus serviços 
(art. 238.º, n.º 3, da CRP)].

A ora recorrente conclui também que «o acto em causa viola frontal-
mente os princípios da legalidade, da justiça e da proporcionalidade, por 
exigir à impugnante o pagamento de tributo não previsto na Lei».

Mas não é assim.
O Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto da Cidade de Lis-

boa foi aprovado em Reunião de Câmara de 22 -6 -1960 e por Despacho 
do Ministro das Obras Públicas, de 12 -9 -1960 e publicitado pelo Edital 
n.º 145/60, publicado Diário Municipal n.º 7649 de 24 -9 -1960. Aquele 
Regulamento foi alterado pelo Edital n.º 60/90, publicado no Diário 
Municipal n.º 15933, de 7 -8 -1990 e pelo Edital n.º 76/96, publicado no 
Boletim Municipal n.º 130 de 13 -8 -1996, em vigor desde 1 -9 -1996.

E os artigos 4.º, n.º 1, alínea h), e 12.º, n.º 1, alínea b), da Lei das 
Finanças Locais (Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro) estabelecem que são 
receitas do municípios «o produto da cobrança de taxas ou tarifas 
resultantes da prestação de serviços pelo município» e que estas tari-
fas respeitam, entre outras, às actividades de «ligação, conservação e 
tratamento de esgotos».

A “taxa de conservação de esgotos” da Câmara Municipal de Lis-
boa em questão tem, portanto, legitimação legal na apontada Lei das 
Finanças Locais.

A ora recorrente alega ainda a violação no caso dos princípios da 
justiça e proporcionalidade.

O n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa 
estabelece uma regra de conduta para a actividade administrativa do 
seguinte modo.

Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constitui-
ção e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito 
pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da 
imparcialidade e da boa -fé.

O art. 77.º do referido Regulamento, na redacção dada pelo Edital n.º 
76/96 estabelece, nos seus n.ºs 1 e 2, que «a tarifa de conservação, de 0,25  % 
do valor patrimonial do prédio é devida pelo proprietário do mesmo ou, 
no caso de usufruto, pelo usufrutuário, em 31 de Dezembro do ano a que 
respeitar» (n.º 1) e que «a tarifa de conservação é anual, sendo devida a 
partir do ano imediato ao da ligação do prédio à rede geral de esgotos».

Sendo a taxa caracterizada, por contraposição ao imposto, pela sua 
natureza bilateral, por via da circunstância de ter origem num vínculo 
sinalagmático, tal implica a existência de uma especial relação entre a 
prestação e a contraprestação, a qual relação especial há de ser aferida 
por um critério de justiça, que, na situação, e a nosso ver, se confunde 
com um critério de proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade, tal como é entendido pelo nosso Tri-
bunal Constitucional, equivale a um princípio de proibição do excesso, 
reservando -se o juízo de inconstitucionalidade apenas para os casos de 
“desproporção intolerável” ou “violadora do princípio da confiança que 
vais ínsito na ideia de Estado de direito”.

Este entendimento é perfilhado, entre muitos outros, pelo acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 640/95, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 20 -1 -1996 – pelo qual foi apreciada a conformidade à 
Constituição dos aumentos das portagens da ponte sobre o Tejo operadas 
pela Portaria n.º 351/94 de 3 -6.

Neste acórdão do nosso Tribunal Constitucional fala -se de que (tam-
bém no campo do aumentos de taxas) não podem ser postergados certos 
princípios constitucionais de incidência genérica, como os da igualdade 
e da proibição do excesso ou da proporcionalidade, cabendo saber se foi 
ou não estabelecido “um tratamento manifestamente injusto, flagrante e 
intoleravelmente inaceitável num Estado de Direito democrático”.

O princípio da proporcionalidade é, assim, entendido como um limite 
ao excesso ou ao arbítrio.

No caso em apreço, estamos perante uma situação em que a correspec-
tividade assenta certamente na prestação concreta de um serviço público 
– pois é evidente a existência de uma contrapartida do Município de Lisboa 
relacionada com a taxa referida, pois, sendo facto notório que as redes de 
esgotos exigem manutenção, a actividade de conservação constitui uma 
actividade permanente dos serviços camarários, que é contrapartida dessa 
taxa. Essa relação sinalagmática entre o benefício recebido e a quantia 
paga não implica uma equivalência económica rigorosa entre ambos, mas 
não pode ocorrer uma desproporção que, pela sua dimensão, demonstre 
com clareza que não existe entre aquele benefício e aquela quantia a 
correspectividade ínsita numa relação sinalagmática.

No que concerne ao cálculo do montante do tributo ser baseado no valor 
patrimonial dos imóveis, trata -se de uma forma de determinação desse 
montante que não se demonstra ser desajustada para repartir os encargos 
da conservação da rede de esgotos pela generalidade dos munícipes, pois 
tendencialmente os valores patrimoniais mais elevados corresponderão a 
imóveis de maior dimensão, habitados por maior número de utentes.

De todo o modo, não tendo sido esboçada uma qualquer demonstra-
ção dos custos da actividade de conservação de esgotos e do montante 
global cobrado pela Câmara Municipal de Lisboa à generalidade dos 
munícipes, não pode considerar -se demonstrada desproporção entre o 
montante cobrado e os custos da conservação, que possa afectar o juízo 
sobre o carácter sinalagmático desproporcional da relação estabelecida 
entre a Câmara Municipal de Lisboa e os seus munícipes.
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Devemos, então, para concluir – e em resposta ao thema decidendum 
– dizer do nosso entendimento de que a natureza jurídica do tributo 
liquidado em causa é a de taxa, que não a de imposto, e que essa taxa 
goza de inteira legitimação legal e constitucional, nomeadamente não 
ofende os princípios da legalidade, da justiça e da proporcionalidade.

Pelo que bem andou a sentença recorrida ao ter laborado e decidido 
na base de tal entendimento.

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

I. A “taxa de conservação de esgotos” prevista no artigo 77.º do 
Regulamento Geral das Canalizações e Esgotos da Cidade de Lisboa, 
aprovado pelo Edital n.º 145/60, na redacção do Edital n.º 76/96, tem 
legitimação na Lei das Finanças Locais (artigos 4.º, n.º 1, alínea h), 
e 12.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro) – por isso que 
goza de inteira validade legal e constitucional.

II. E, revestindo carácter bilateral e sinalagmático, e não se desven-
dando “desproporção intolerável” na sua percentagem e ou modo de 
apuramento, não viola essa taxa os princípios constitucionais da justiça 
e da proporcionalidade.

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

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Efeitos do processo de falência na execução fiscal. Questão 
nova. Legalidade da liquidação. Oposição. Impugnação.

Sumário:

 I — Os artigos 180.º, n.os 1 e 6, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, e 154.º, n.º 3, do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de 
Falência são disposições literalmente contraditórias 
que devem ser harmonizadas.

 II — Tal harmonização consegue -se operando um entendi-
mento restritivo daquela última disposição legal, sempre 
sem prejuízo da sua ratio, no sentido de que aquele n.º 3 
não se aplica ao processo de execução fiscal que, assim, 
pode sempre ser instaurado.

 III — Os recursos destinam -se a reapreciar questões já decidi-
das pelos tribunais a quo, que não meio de obter novas 
pronúncias sobre matérias novas, suprimindo, por tal 
via, o respectivo grau de jurisdição — artigos 676.º e 
690.º do Código de Processo Civil.

 IV — O contribuinte pode reagir contra a execução fiscal, 
atentos os fundamentos do procedimento/processo em 
questão, através de reclamação graciosa, impugnação 
judicial ou oposição à execução.

 V — O artigo 204.º, n.º 1, do CPPT apresenta uma lista 
taxativa dos fundamentos da oposição à execução, nos 
termos da qual a ilegalidade da liquidação da dívida 
exequenda só é fundamento da oposição à execução 
nos casos em que a lei não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, já 
que, na fase administrativa da execução fiscal, aquela 
ilegalidade pode ser atacada através de outros meios, 
sejam estes administrativos (reclamação graciosa) ou 
contenciosos (impugnação judicial).

Processo n.º 625/06 -30.
Recorrente: Massa Falida Sociedade de Construções Amadeu Gau-

dêncio, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Massa falida da Sociedade de Construções Amadeu Gaudêncio, S.A., 
vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 
que julgou improcedente a oposição judicial que deduzira no âmbito do 
processo de execução fiscal n.º 3.263.200.501.002.589.

Fundamentou -se a decisão em que “embora a sociedade tenha sido 
declarada falida, ela mantém personalidade jurídica e nada obsta a que 
a execução fiscal em apreço tenha sido instaurada, tanto mais que a 
dívida em causa se venceu após a declaração de falência” e em que 
“qualquer ilegalidade do acto tributário, integrada por vício que afecte a 
sua validade e que determina, consoante a gravidade, a sua inexistência 
jurídica, nulidade ou anulabilidade, é fundamento de impugnação judicial 
e não de oposição à execução”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
 - A Recorrente “SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMADEU 

GAUDÊNCIO, SA.”, foi declarada falida por Douta Sentença proferida 
em 22 de Março de 1995, transitada em julgado.

 - Ao contrário do que resulta da Douta Sentença recorrida, às socie-
dades comerciais declaradas falidas, não são aplicáveis as disposições 
que regulam a liquidação de sociedades previstas no Código das So-
ciedades Comerciais.

 - Às sociedades comerciais declaradas falidas, aplicam -se as normas 
previstas no Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa 
e de Falência, as quais regulam a tramitação processual e substantiva 
da respectiva liquidação.

 - As normas incertas no Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração de Empresa e de Falência, são normas especiais, sobrepondo -se 
às demais normas gerais.

 - A declaração de falência priva a falida do poder de disposição dos 
seus bens e do poder de gestão dos seus negócios, o que implica a perda 
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ou diminuição da personalidade jurídica da falida, restringindo -a aos 
actos necessários à sua liquidação.

 - Decorrente da declaração de falência, a sociedade declarada falida, 
cessou toda a sua actividade, despediu os seus trabalhadores, encerrou 
as unidades fabris, industriais e administrativas, tendo cessado a pros-
secução do seu objecto social e consequentemente, a obtenção do lucro, 
base de imposto, nomeadamente IRC.

 - Assim sendo, a Massa Falida, como património autónomo resultante 
da declaração de falência, deixou de ser sujeito passivo de IRC, o que 
resulta do artº 2° do CIRC, já que aí não é feita qualquer alusão às 
sociedades declaradas falidas ou às Massas Falidas.

 - O artº 180° n° 1 do CPPT, dispõe que, proferido o despacho judicial 
de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada 
a falência, serão sustados todos os processos de execução fiscal que se 
encontram pendentes e todos os que vierem a ser instaurados contra a 
empresa, logo após a sua instauração.

 - O n° 1 do artº 180° do CPPT, não faz depender a sustação dos pro-
cessos de execução fiscal que forem instaurados depois de proferido 
o despacho de prosseguimento da acção de recuperação, ou depois de 
declarada a falência, do facto de se tratarem de créditos vencidos antes 
ou depois de proferidos tais despachos.

 - O n° 6 do artº 180° do CPPT, dispõe que os créditos vencidos após 
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação de empresa, seguirão os seus termos normais até à extin-
ção da execução, sendo certo que o prosseguimento aqui previsto, terá 
necessariamente que conjugar -se com as disposições do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência.

 - O n° 6 do artº 180°. do CPPT, terá que ser objecto de interpretação 
restritiva, aplicando -se apenas às empresas em Processo Especial de 
Recuperação de Empresa, depois de verificados os pressupostos da 
sua aplicação estabelecidos no n° 2 do artº 29° do CPEREF, não sendo 
aplicável aos Processos Especiais de Falência, nomeadamente às empre-
sas, depois de proferida a respectiva declaração de falência, e de terem 
encerrado toda a sua actividade, não tendo sido objecto de qualquer 
acordo extraordinário de credores ou concordata particular nos termos 
dos art°s. 231° e segs. e 240° e segs. do CPEREF.

 - Tal facto, resulta do próprio confronto entre o n° 6 do artº180° do 
CPPT, com o artº 29° e 154° n° 3 do CPEREF.

 - O n° 1 do artº 29° do CPEREF, aplicável às Empresas em Processo 
de Recuperação de Empresa, prevê a sustação imediata de todas as 
execuções instauradas contra a empresa em recuperação, depois de 
proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação de 
empresa, à semelhança do n° 3 do artº 154° do CPEREF, que impõe 
que a declaração de falência da empresa obsta à instauração ou prosse-
guimento de qualquer execução contra a falida, independentemente da 
natureza dessa mesma execução.

 - No entanto, o n° 2 do artº 29° do CPEREF, estabelece a possibilidade 
de cessação da suspensão das execuções estabelecida no n° 1, depois do 
termo do prazo máximo estabelecido para a deliberação da assembleia 
de credores, ou antes disso, até ao trânsito em julgado da decisão que 
homologue ou rejeite a providência de recuperação aprovada, declare 
findos os efeitos do despacho de prosseguimento ou determine a extinção 
da instância, ao contrário do artº 154° do CPEREF, relativa ao Processo 
Especial de Falência propriamente dito, e aplicável à empresa falida, e 

nomeadamente à liquidação de sociedades declaradas falidas, em que 
não está previsto, não sendo, possível fazer cessar a possibilidade de 
instauração de novas execuções contra a falida, inviabilizando -se ainda 
a possibilidade de cessação dos efeitos da suspensão dessas execuções.

 - A impossibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer 
execução contra a falida, resulta do disposto no n° 3 do artº 154° do 
CPEREF, sendo esta uma norma especial com prevalência sobre as de-
mais normas gerais, pelo que a instauração, desta ou de qualquer outra 
execução, constitui uma violação à referida disposição legal.

 - O n° 3 do artº 154° do CPEREF, não faz depender a instauração ou 
o prosseguimento de execuções contra a falida, do facto de se tratarem 
de créditos vencidos antes, ou depois da declaração de falência, o que 
se compreende, porquanto, a declaração de falência da sociedade, tendo 
como resultado a dissolução imediata da empresa, equivalente à morte 
das pessoas singulares, deixou de ser sujeito passivo de imposto, não 
sendo admissível, nem compreensível a instauração de novas execuções 
visando a cobrança de impostos, nomeadamente IRC do ano de 2000, já 
que, a sua tributação incide sobre o lucro da empresa resultante do exer-
cício normal e regular da actividade da empresa, o que não é admissível 
e aplicável à falida/Recorrente, já que cessou toda a sua actividade após 
a declaração de falência proferida em Março de 1995.

 - Assim sendo, não sendo a falida/Recorrente sujeito passivo de 
imposto, nomeadamente IRC, a Administração Fiscal deveria ter -se 
abstido de promover a liquidação do imposto em causa, a qual, para 
além de inconstitucional por violar o n.º 2 do artº 104º da C.R.P., se 
revela ilegal, já que liquidado à revelia das regras de sujeição previstas 
no artº 2° do CIRC, devendo como consequência, ter -se abstido de 
instaurar a execução em causa no presente recurso.

 - A instauração do Processo de Execução Fiscal em crise, visando 
a cobrança de IRC relativo ao ano de 2000, violou o disposto no n° 3 
do artº 154° do Código dos Processos Especiais de Recuperação de 
Empresa e de Falência, sendo certo que após a sua instauração, deveria 
oficiosamente, ter sido ordenada a sua imediata suspensão, declarando -se 
sem efeito os actos processuais executados posteriormente, sufragando 
assim a posição defendida pelo Supremo Tribunal Administrativo, como 
resulta do Acórdão do STA, Recurso n° 5585/5617, in Ac. Doutrinais, 
Ano XXX, n° 360, página 1405).

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, 
revogando -se a Douta Sentença Recorrida que manteve o prossegui-
mento da execução, e ordenando -se como consequência, a sua imediata 
suspensão, fazendo -se assim JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do provimento do recurso, devendo a sentença em crise ser revogada “e 
substituída por acórdão declaratório da procedência da oposição e da 
extinção da execução fiscal”, pois, uma vez que o Código dos Processos 
Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência estabelece, no n.º 3 
do artigo 154.º, que “a declaração de falência obsta à instauração ou ao 
prosseguimento de qualquer acção executiva contra o falido…”, “a inter-
pretação razoável do [n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário] (…) é a de que só será viável o prosseguimento 
dos processos de execução fiscal por créditos vencidos após a declaração 
de falência (…) se forem penhorados bens não apreendidos naqueles 
processos e falência”, o que não acontece no caso dos autos.
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E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:

1.
A execução fiscal n.º 3263200501002589 foi instaurada em 7/2/2005, 

contra Soc. Construções Amadeu Gaudêncio, SARL, por dívida de IRC 
do ano de 2000, no montante de € 356.581,34.

2.
Em 5/11/2004, foi a sociedade supra referida citada na pessoa do 

administrador judicial.
3.

A sociedade executada foi declarada falida por sentença proferida 
em 22 de Março de 1995, no âmbito do Processo Especial de Falência 
n.º 4335/93, a correr termos na 2.ª Secção da 5.ª Vara Cível da Comarca 
de Lisboa, tendo a sentença sido publicada na III Série do Diário da 
República do dia 20 de Abril de 1995.

Vejamos, pois:
I. QUANTO À INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO:
Nos termos do n.º 1 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, “proferido o despacho judicial de prosseguimento da 
acção de recuperação da empresa ou declarada falência, serão sustados 
os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os 
que de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo 
após a sua instauração”.

Disposição que, todavia, se não aplica “aos créditos vencidos após 
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção 
da execução” – n.º 6.

Por sua vez, o artigo 154.º, n.º 3, do Código dos Processos Especiais 
de Recuperação de Empresa e de Falência, estabelece que “a declaração 
de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção 
executiva contra o falido”.

Tratando -se de disposições literalmente contraditórias, há que procurar 
harmonizá -las, tendo nomeadamente em conta a unidade do sistema 
jurídico, elemento primacial da interpretação jurídica (artigo 9.º, n.º 1, 
do Código Civil).

O que se conseguirá operando um entendimento restritivo daquela 
última disposição legal, sempre sem prejuízo da sua ratio.

Assim, aquele n.º 3 não se deve aplicar aos processos de execução 
fiscal.

Na verdade, aquela proibição surge paralelamente à avocação, pelo 
Tribunal judicial, de todos os processos de execução fiscal pendentes 
e sua apensação ao processo de falência ou recuperação – dito ar-
tigo 180.º, n.º 2.

Como refere JORGE DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado, p. 818, nota 6: “Tal apensação, para além de assegu-
rar a reclamação dos créditos que são objecto dos processos de execução 
(caso em que a devolução deveria ocorrer logo que não pudessem ser 
reclamados os créditos), tem como principal finalidade assegurar que 
nestes processos não sejam tomadas decisões que possam ter interferên-
cia no processo de falência ou de recuperação de empresa”.

Ora, tal desiderato compagina -se perfeitamente com a instauração 
da execução envolvendo a sua imediata sustação, para apensação ao 
processo de falência.

Ou seja: em vista do auspício legal, a subordinante não é a instauração 
da execução mas, antes, a sua apensação, nos sobreditos termos.

Sentido que deve entender -se igualmente concretizado no referido 
n.º 6: tratando -se “de créditos vencidos após a declaração de falência”, 
a execução poderá ser instaurada e prosseguir mas apenas “se forem 
penhorados bens não apreendidos naqueles processos de falência ou 
recuperação”.

Cfr. JORGE DE SOUSA, cit., nota 5 in fine.
É que, não se tratando de bens integrantes da massa falida, não sai 

prejudicada aquela finalidade.
Assim, é possível legalmente a instauração da execução fiscal, após 

a declaração de falência, mas para imediatas sustação e avocação pelo 
Tribunal judicial e apensação àquele processo – artigos 180.º, n.os 1 e 
2, do CPPT, e 154.º, n.º 3, do CPEREF – ou, tratando -se de créditos 
vencidos após a declaração de falência, prosseguindo a execução mas 
apenas se forem penhorados bens ali não apreendidos.

Nos autos, como resulta do probatório, trata -se de IRC do exercício 
de 2000 e, assim, de crédito vencido após a declaração de falência pelo 
que, nos sobreditos termos, é correcta a instauração da execução e 
subsequente citação, só podendo, todavia, prosseguir com as restrições 
à penhora, antes enunciadas.

II. QUANTO AO MAIS:
Nas conclusões do recurso é também alegado que “não sendo a falida/

Recorrente sujeito passivo de imposto, nomeadamente IRC, a Adminis-
tração Fiscal deveria ter -se abstido de promover a liquidação do imposto 
em causa, o qual, para além de ser inconstitucional, por violar o n.º 2 
do artigo 104.º da CRP, se revela ilegal, já que liquidado à revelia das 
regras de sujeição previstas no artigo 2.º do CIRC (…)”.

 - Quanto à “inconstitucionalidade” do acto de liquidação:
Apenas as normas legais podem ser sujeitas a um juízo de inconsti-

tucionalidade, o que sucederá quando o seu conteúdo for contrário ao 
de uma norma da Constituição.

Já os actos administrativos, e em particular o acto de liquidação, não 
podem ser sujeitos a um juízo de inconstitucionalidade mas, antes, de 
violação de lei constitucional, acarretando a sua nulidade (se, no ponto, 
ofender o conteúdo essencial de um direito fundamental – alínea d) do 
n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo) ou anulabilidade 
(como regra geral).

Ora, a invocada “inconstitucionalidade” não se fundamenta na nuli-
dade do acto tributário, o que, nos termos do artigo 134.º do CPA, seria, 
até, do conhecimento oficioso do Tribunal.

Mas, antes, na sua anulabilidade, já que são anuláveis os actos ad-
ministrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas 
aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção – artigo 135.º 
do CPA  -, designadamente por padecerem de vício de violação de lei 
constitucional, desde que não ofendam o conteúdo essencial de um 
direito fundamental, nos preditos termos.

E, assim sendo, essa anulabilidade teria que ser invocada perante os 
tribunais – artigo 136.º, n.º 2, do mesmo diploma  -, o que a recorrente 
não fez na sua petição inicial nem foi objecto de pronúncia judicial 
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na instância, que, aliás, não vem arguida de nulidade por omissão de 
pronúncia.

Na verdade, o invocado artigo 104.º, n.º 2, da Constituição – no sentido 
de que “a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu 
rendimento real” – não dispõe sobre direitos fundamentais – hoc sensu 
 -, dentro ou fora do catálogo.

E, como é sabido e a jurisprudência vem insistentemente reafirmando, 
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 este Supremo Tribunal Administrativo não pode conhecer 
esta questão.

 - Quanto à ilegalidade do acto liquidação:
A recorrente deduziu oposição à execução e pretende discutir, nessa 

sede, a legalidade do acto de liquidação.
Dispõe o artigo 204.º, n.º 1, alínea h), do CPPT, que a oposição só 

poderá ter como fundamento a “ilegalidade da liquidação da dívida 
exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação 
ou recurso contra o acto de liquidação”.

Limitação que bem se compreende já que a legalidade da liquidação 
da dívida exequenda deve ser atacada através de outros meios previstos 
na lei, sejam estes administrativos (reclamação graciosa) ou contenciosos 
(impugnação judicial) – artigos 70.º e 99.º do CPPT.

Daí que só nos casos em que “a lei não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação”, poderá a oposição 
ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda 
– cfr. alínea h) do n.º 1 deste artigo 204.º.

De outro modo: o nosso legislador operou uma separação nítida entre 
os fundamentos da impugnação judicial e os da oposição à execução; 
uma, a primeira, em termos de apreciação da correspondência do tributo 
com a lei, relativamente ao momento em que foi praticado o acto tribu-
tário; a “outra, respeitante aos fundamentos supervenientes que possam 
tornar ilegítima ou injusta a execução, por falta de correspondência 
com a situação material subjacente no momento em que se adoptam 
as providências de subrogação em que a execução se traduz  - e que é a 
oposição à execução fiscal”.

“Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer prevalecer 
a relação subjante, a verdade material, sobre a abstracção própria do 
acto tributário. Mas, no caso da impugnação a abstracção destrói -se pela 
invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição, pela invocação 
da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na sua função de 
título executivo”.

Cfr. ALBERTO XAVIER, Conceito e Natureza do Acto tributário, 
pp. 589/90.

Todavia, tal separação não é absoluta, tendo a lei autorizado, a título 
excepcional, a apreciação da legalidade do acto tributário, no próprio 
processo de execução, “em casos que reputa de gravidade bastante para 
impedir a sua produção nos termos normais”  - cfr. alíneas a), g) e i) do 
artigo 204.º do CPPT, o que não é todavia o caso dos autos.

Assim, a impugnação judicial refere -se à legalidade da liquidação da 
dívida  - artigo 99.º do CPPT  - e a oposição à execução só consente os 
fundamentos taxativamente indicados na lei  - seu artigo 204.º.

Sendo que a liquidação, em sentido amplo, é o conjunto de todas 
as operações destinadas a apurar o montante do imposto, nas quais 
se incluem a identificação do contribuinte, a determinação da matéria 
colectável e da taxa aplicável, a aplicação desta àquela (que constitui a 
liquidação em sentido estrito) e as eventuais deduções à colecta.

Pelo que a discussão da submissão, ou não, da recorrente às regras de 
incidência pessoal do IRC tem que ser efectuada em sede de impugnação 
judicial, que não de oposição à execução.

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

Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — 

Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Caso julgado formal. Limites objectivos.

Sumário:

 I — De harmonia com o disposto nos artigos 672.º e 673.º 
do CPC, o caso julgado formal constitui -se nos precisos 
limites em que se julga.

 II — Assim, um acórdão que, apreciando uma questão pré-
via, ordenou o prosseguimento do processo se a tal 
nada obstasse, não forma caso julgado sobre uma outra 
questão prévia que não foi nele apreciada e obsta a esse 
prosseguimento.

Processo n.º 698/06 -30.
Recorrente: BARTECA — Sociedade de Exploração de Bares, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – BARTECA – SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE BARES, 
LDA, apresentou uma impugnação judicial no Tribunal Tributário de 
1.ª Instância de Faro.

O Meritíssimo Juiz daquele Tribunal convidou a impugnante a apre-
sentar nova petição, onde referisse se já ocorrera a liquidação dos im-
postos em causa e, em caso afirmativo, quando terminou o prazo de 
pagamento e ainda se deduzira reclamação de tais liquidações (fls. 63).

A Impugnante apresentou nova petição inicial (fls. 66 -73), que foi 
liminarmente indeferida por se entender, em suma, que a avaliação indi-
recta da matéria colectável não é susceptível de impugnação contenciosa 
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autónoma, salvo nos casos em que não há lugar a liquidação, e no caso 
foram efectuadas liquidações de I.R.C. e I.V.A (fls. 75 e verso).

A Impugnante interpôs recurso do despacho de indeferimento limi-
nar para o Tribunal Central Administrativo (fls. 80 -86), na sequência 
do que o Meritíssimo Juiz reparou o agravo e admitiu liminarmente a 
impugnação (fls. 119) e foi apresentada contestação.

Posteriormente, o Meritíssimo Juiz proferiu novo despacho convi-
dando a Impugnante a apresentar nova petição inicial, clarificando que o 
objecto da sua impugnação são as liquidações e não o acto de avaliação 
da matéria tributável (fls. 134).

A Impugnante apresentou, então, uma nova petição (fls. 138 -145).
Entendendo que a nova petição não deu cumprimento ao que lhe 

foi solicitado, o Meritíssimo Juiz indeferiu liminarmente a petição 
(fls. 146).

A Impugnante interpôs recurso deste despacho para o Tribunal Central 
Administrativo (fls. 148), que lhe deu provimento, revogando o despacho 
recorrido e ordenando o prosseguimento dos autos, se a tanto nada mais 
obstasse (fls. 164 -176).

O processo baixou, então, ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Loulé, que sucedeu na competência do Tribunal Tributário de 1.ª Ins-
tância de Faro.

A Meritíssima Juíza proferiu despacho manifestando o entendimento 
de que havia cumulação ilegal de pedidos, à face do art. 104.º do CPPT, 
por ter sido feita cumulação de impugnação de liquidações de IVA e 
IRC, e de que era aplicável subsidiariamente o regime previsto no art. 4.º 
do CPTA para a ilegal cumulação de pedidos. Na parte decisória deste 
despacho, não se admitiu a cumulação de pedidos referida e ordenou-
-se a notificação da Impugnante para, no prazo de 10 dias, indicar o 
pedido que pretendia ver apreciado no processo, sob a cominação de, 
não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos 
(fls. 187 -188).

Na sequência da notificação deste despacho, a Impugnante veio 
«indicar o pedido que pretende ver apreciado no processo, que é: 
 - Liquidação de IRC e IVA relativo ao exercício de 1998».

A Meritíssima Juíza proferiu, então, a decisão recorrida, em que rea-
firmou a não admissão da cumulação de pedidos e absolveu a Fazenda 
Pública da instância quanto a todos os pedidos.

A Impugnante, inconformada com esta decisão, interpôs recurso para 
o Tribunal Central Administrativo Sul, em requerimento em que incluiu 
as respectivas alegações.

Pronunciando -se sobre o requerimento de interposição de recurso, a 
Meritíssima Juíza entendeu admitir o recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo por, em seu entender o recurso ter fundamento exclusivo 
de direito.

Este despacho foi notificado à Impugnante, que nada veio dizer.
A Impugnante concluiu as suas alegações, da seguinte forma:
A) O douto acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 

Sul, em 10 de Maio de 2005, fundando -se na violação do caso julgado 
anterior, ordenou o prosseguimento dos autos.

B) O douto despacho de fls. 187 e 188 que fixou o prazo de 10 dias 
para a respectiva resposta foi, atempadamente cumprido pelo recor-
rente.

C) A douta sentença ora proferida violou o disposto no art. 254º do 
Cód. Proc. Civil.

D) A douta sentença recorrida não cumpriu o decidido pelo douto 
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 10 de Maio de 
2005.

E) A douta sentença recorrida violou caso julgado anterior.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso e, por via dela, 

revogar -se a douta sentença proferida, prosseguindo os autos os seus 
demais trâmites legais, obedecendo -se ao douto Acórdão proferido em 
10 de Maio de 2005 pelo Tribunal Central Administrativo Sul, assim 
se fazendo Justiça!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 

nos seguintes termos:
Âmbito do recurso:
1. Violação de caso julgado anterior (despacho de reparação de agravo 

que recebeu a petição inicial, por considerar que o impugnante pretendia 
insurgir -se contra as liquidações impugnadas invocando como vício a 
forma de determinação da matéria colectável); Violação do disposto no 
art. 254º do Código de Processo Civil.

Fundamentação:
Pese embora assista razão à recorrente quanto à tempestividade do 

seu requerimento (nos termos do artº 254º do Código de Processo Civil 
a notificação presume -se efectuada no 3º dia útil posterior ao do registo), 
em nosso parecer o recurso não deve proceder já que o verdadeiro 
fundamento da absolvição instância é a impossibilidade de cumulação 
de impugnação de impostos de diversa índole.

Ora, no que a esta matéria concerne, o despacho recorrido não padece 
da ilegalidade que lhe é imputada (violação do caso julgado anterior).

Com efeito não ocorre violação do caso julgado porque o despacho 
recorrido (fls. 193 -194) não volta a apreciar a questão decidida no des-
pacho de reparação de agravo, nem, assenta nos mesmos fundamentos.

Assim o despacho recorrido tem como fundamento a violação do dis-
posto no art.º4º - do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
enquanto que o despacho que deu causa ao indeferimento liminar da peti-
ção inicial e ao subsequente acórdão do Tribunal Central Administrativo 
de fls. 164 e segs., tinha como base a impossibilidade de impugnação 
contenciosa autónoma de actos de avaliação indirecta.

O despacho recorrido apreciou, pois, uma questão que, obstando 
à decisão de mérito da causa, deveria ter sido objecto de apreciação 
preliminar, e não foi.

E fê -lo numa altura oportuna, porquanto, de acordo com o disposto 
no artº 113º do Código de Procedimento e Processo Tributário o juiz 
poderá conhecer imediatamente do pedido antes da instrução, se a 
questão for exclusivamente de direito, ou poderá abster -se de o fazer 
se estiver em causa, como no caso subjudice, questão que obste ao seu 
conhecimento e que proceda.

O que aliás se compreende, em coerência com o princípio da economia 
processual e com a proibição da prática de actos inúteis, e ainda porque 
o referido artº 113º do Código de Procedimento e Processo Tributário 
constitui disposição equivalente à do artigo 510.º, n.º 1, alínea b) do 
Código de Processo Civil (despacho saneador).

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser 
julgado improcedente, confirmando -se o julgado do Tribunal recorrido.
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As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram di-
zer.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir, à face da situação fáctica 
atrás descrita.

2 – A Impugnante coloca no seu recurso a questão da tempestividade 
da apresentação do documento em que declarou «indicar o pedido que 
pretende ver apreciado no processo, que é:  - Liquidação de IRC e IVA 
relativo ao exercício de 1998», na sequência da notificação para, no prazo 
de 10 dias, indicar o pedido que pretendia ver apreciado no processo, sob 
a cominação de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a 
todos os pedidos (fls. 187 -188).

A tempestividade da apresentação de tal documento, atento o prazo 
de 10 dias que foi fixado, é manifesta, tendo em conta a presunção que 
consta do n.º 3 do art. 254.º do CPC, pois a notificação foi efectuada 
por carta registada expedida em 13 -1 -2006 (fls. 189) e a apresentação 
daquele documento ocorreu em 25 -1 -2006 (fls. 191).

Não foi, porém, por intempestividade da apresentação do referido 
documento que foi decidida a absolvição da instância, fazendo -se no 
despacho recorrido referência à notificação na decisão recorrida apenas 
para efeito de concluir pela formação de caso julgado quanto à questão 
da cumulação ilegal de pedidos.

Por isso, não se vislumbra na sentença recorrida qualquer violação do 
preceituado no art. 254.º do CPC, sendo certo que se tem de considerar 
tempestivo o documento apresentado.

3 – A outra questão colocada no recurso é a de a decisão recorrida 
violar o caso julgado formado sobre o acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul de 10 -5 -2005.

O art. 672.º do CPC define os efeitos do caso julgado formal, esta-
belecendo que «os despachos, bem como as sentenças, que recaiam 
unicamente sobre a relação processual têm força obrigatória dentro 
do processo, salvo se por sua natureza não admitirem o recurso de 
agravo».

O alcance do caso julgado é concretizado no art., 673.º do mesmo 
Código, em que se estabelece que «a sentença constitui caso julgado 
nos precisos limites e termos em que julga: se a parte decaiu por não 
estar verificada uma condição, por não ter decorrido um prazo ou por 
não ter sido praticado determinado facto, a sentença não obsta a que o 
pedido se renove quando a condição se verifique, o prazo se preencha 
ou o facto se pratique».

Da conjugação destas duas regras, conclui -se que o referido acórdão 
do Tribunal Central Administrativo Sul de 10 -5 -2005 formou caso 
julgado nos precisos limites em que julgou, isto é, desde logo, quanto 
às questões que decidiu.

Como bem nota o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, no 
referido acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul não foi apre-
ciada a questão da cumulação ilegal de pedidos como fundamento de 
indeferimento liminar da petição de impugnação, pelo que, não tendo 
sido essa questão objecto de apreciação nem de decisão, não se formou 
caso julgado sobre ela.

Por outro lado, o referido acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo Sul não decide definitivamente o prosseguimento dos autos, 
deixando o que nele se estatui sobre esse prosseguimento dependente 
da circunstância de «a tanto nada mais obstar», o que manifestamente 
deixa claro, que admitiu que pudessem ser ponderados pela 1.ª instân-

cia obstáculos ao prosseguimento da impugnação judicial diferentes 
daquele que apreciou.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, entendendo que havia 
outro obstáculo ao prosseguimento da impugnação judicial, derivado de 
cumulação ilegal de pedidos, pronunciou -se nesse sentido e convidou 
a Impugnante a indicar qual dos pedidos pretendia ver apreciado no 
presente processo, sob a cominação de absolvição da instância.

Assim, é de concluir que não ocorreu violação de caso julgado, nem 
há que fazer qualquer censura à decisão recorrida.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50 %
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Questão de facto. Compe-
tência do Supremo Tribunal Administrativo.

Sumário:

Interposto recurso per saltum para o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de decisão de um tribunal administrativo e 
fiscal de 1.ª instância, invocando nele o recorrente factos 
relativamente aos quais a sentença não fez qualquer juízo 
sobre se os tinha por provados ou por não provados, e 
quer de tais factos retirar efeitos jurídicos favoráveis à 
sua pretensão, o Supremo Tribunal Administrativo não é 
competente para a apreciação do recurso.

Processo n.º 726/06 -30.
Recorrente: ESEGUR — Empresa de Segurança, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. ESEGUR – EMPRESA DE SEGURANÇA, S. A., com sede 

no Prior Velho, Sacavém, Loures, recorre da sentença de 7 de Abril de 
2005 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa II 
que julgou improcedente a impugnação judicial da auto -liquidação de 
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao 
exercício do ano de 1999.

Formula as seguintes conclusões:

«I
O Mmo. Juiz a quo não cuidou de avaliar a ratio especificamente 

densificante do benefício fiscal previsto no artigo 17° do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (previsto na altura no artigo 48° - A), tendo -se li-
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mitado, ao invés, a importar para o domínio fiscal — em matéria de 
benefícios, sujeita a reserva formal de lei — um conceito proveniente 
de um diploma (dos muitos existentes) que rege acerca de incentivos 
financeiros (com âmbito de aplicação e ratio bem circunscritos e diversos 
daqueles referentes ao beneficio fiscal em análise).

II
Ao acorrer a procurar um significado (abstracto), fora do domínio 

fiscal para o conceito de criação líquida de postos de trabalho, sem 
cuidar de averiguar, como se impunha, se, no caso concreto e dentro 
do domínio fiscal é ou não razoável que a criação de emprego estável 
para jovens corresponda a um interesse publico extrafiscal relevante 
e se esse interesse é superior ao da própria tributação que impede, 
o Mmo. Juiz a quo saltou um passo essencial na construção jurídica 
tecida na sentença

III
O conceito de “criação líquida de postos de trabalho” não constitui 

um conceito unívoco, adquirido e firmado no sistema jurídico nem cor-
responde a um “termo próprio de outro ramo de direito” (cf artigo 11º, 
n° 2 da Lei Geral Tributária) nem a uma noção ou juízo já elaborado de 
forma pacífica noutra disciplina, sendo aplicado em diversos contextos 
de forma distinta. A forma de aferir o que é a criação líquida de postos 
de trabalho também aparece diferenciada consoante a ratio e o âmbito 
de aplicação dos diplomas em que tal conceito é utilizado

IV
Decorre do artigo 48° -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais um sentido 

do conceito de criação líquida de postos de trabalho diverso daquele 
que é previsto pelo incentivo financeiro regulamentado pelo Decreto-
-Lei 34/96

V
Enquanto o incentivo financeiro, ao prever a atribuição de apoios 

financeiros à “contratação de jovens à procura de primeiro emprego 
e de desempregados de longa duração” (cf. o respectivo art. 1º), visa 
claramente criar emprego onde ele não existia anteriormente, o benefí-
cio fiscal previsto pelo artigo 48° -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(actual artigo 17°) visa criar emprego estável para jovens, independen-
temente de estes jovens terem anteriormente emprego.

VI
Nos termos do nº 3 do artigo 9° do Código Civil não é permitido 

por lei, presumir que o legislador, em matéria tão sensível como é a 
dos benefícios fiscais, foi imprudente e se esqueceu de definir não só o 
conceito de “criação líquida de postos de trabalho”, como de referir que 
tal beneficio apenas se aplicava a jovens à procura do primeiro emprego 
e a desempregados de longa duração

VII
A orientação de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais no seu despacho de 5.3.1999, transposto para a informação da 
Administração Fiscal n° 861/99, no sentido de que por criação liquida 

de postos de trabalho deverá entender -se a “diferença positiva entre o 
número de contratações efectuadas no exercício e o número de saídas 
de trabalhadores no mesmo exercício, devendo a aferição da mesma 
fazer -se em relação à faixa etária de jovens de idade n superior a 30 
anos” é vinculativa para a Administração Tributária nos termos dos 
artigos 55° do Código de Procedimento e Processo Tributário e 68°, 
nº 4 da alínea b) da Lei Geral Tributária.

VIII
Ao proceder -se a integração analógica de lacuna do 48° -A do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, cometeu -se a violação do artigo 11°, n°4 da Lei 
Geral Tributária.

IX
A contratação de trabalhadores por tempo indeterminado, quer ela 

ocorra ex novo, quer apareça por vontade das partes numa qualquer 
altura da relação de trabalho corresponde a interesse público extrafiscal 
constitucionalmente relevante e visado pelo artigo 48° -A do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (actual artigo 17°).

X
Verificou -se uma efectiva criação líquida de sessenta postos de tra-

balho, ascendendo os encargos correspondentes a 223.014.427$00, e o 
valor do benefício fiscal previsto no sobredito artigo 48° -A, correspon-
dente à majoração de 50 % destes custos, de 11.507.236$00

XI
Tal dedução, considerando o montante a reembolsar de IRC apurado 

por causa de erro na autoliquidação efectuada pela impugnante, origina-
ria uma diferença a seu favor de 39.243.411$00, devendo reconhecer -se 
o direito da recorrente ao reembolso da quantia de 195.745,31 €.

XII
Foram violados os artigos 2°, n° 1 e 48° -A do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (actual artigo 17°), 55° do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, 11º e 68°, n° 4 da alínea b) da Lei Geral Tributária, 9° 
do Código Civil e 3°, 103°, 53º e 58° da Constituição da República 
Portuguesa.

Nestes termos, deverá dar -se provimento ao presente recurso e, em 
consequência revogar -se a decisão recorrida e substitui -la por outra que 
anule parcialmente o acto autoliquidação por erro imputável à recorrente 
e ordene que lhe seja reembolsado o valor de 195.745,31 € (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso se não funda, exclusivamente, em matéria de 
direito, face ao alegado nas conclusão X, pelo que este não é o Tribunal 
competente para dele conhecer.

1.4. Notificada deste parecer, a recorrente defende que a factualidade 
por si afirmada está assente, e que o que acontece é que dela não foram 
retiradas as mesmas conclusões de direito, pelo que o recurso se funda, 
apenas, em matéria de direito, e este é o Tribunal que o deve apreciar.
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1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A sentença recorrida estabeleceu assim o quadro factual pro-

vado:
«1

No ano de 1999, o impugnante, “Esegur – Empresa de Segurança, 
S.A.”, com o n.i.p.c. 503 125 873, era sujeito passivo de LR.C. no regime 
geral de tributação, sendo a empresa dominante de um grupo constituído 
também pela sociedade “Garland – Segurança Electrónica, L.da.” (cfr. 
informação exarada a fls. 58 a 61 do apenso administrativo; documento 
junto a fls.1015 do apenso de reclamação graciosa);

2
Em 31/5/2000, o impugnante entregou junto dos serviços da A. Fiscal 

a sua declaração m/22 individual, respeitante a I.R.C. do exercício de 
1999, tal como a declaração de consolidação respeitante ao grupo eco-
nómico que dominava, nas quais, além do mais, não inscreveu no campo 
234, do quadro 07, “benefícios fiscais”, qualquer montante relativo ao 
beneficio derivado da criação de emprego para jovens, e tendo apurado 
um prejuízo fiscal de € 94.656,68 (cfr. documentos juntos a fls. 9 a 16 
dos presentes autos; documentos juntos a fls. 1016 a 1018 do apenso de 
reclamação graciosa; informação exarada a fis.1013 e 1014 do apenso 
de reclamação graciosa);

3
Em 28/7/2000, com base nas declarações de rendimentos identificadas 

no n°. 2, os serviços da Administração Fiscal procederam à liquidação 
n°.2500047512, na qual se apura o montante total de € 94.656,68 de 
reembolso ao impugnante, o qual surge como sujeito passivo (cfr. docu-
mento junto a fls. 1020 do apenso de reclamação graciosa; informação 
exarada a fls.1013 e 1014 do apenso de reclamação graciosa);

4
Em 31/5/2002, o impugnante apresentou reclamação graciosa, ao 

abrigo do art°.131, do C. P. P. Tributário, dirigida ao Director Distrital de 
Finanças de Lisboa, na qual pede a revisão da autoliquidação identificada 
no n°. 2 em virtude de erro que consistiu na não inscrição, no campo 234, 
do quadro 07, “benefícios fiscais”, de qualquer montante relativo ao 
beneficio derivado da criação de emprego para jovens, e terminando 
com o pedido de reembolso do montante de € 42.218,06 (cfr. documento 
junto a fls.1 e seg. do apenso de reclamação graciosa);

5
Em 1613/2004, a reclamação referida no n°.4 foi deferida parcialmente 

através de despacho, no qual se concorda com informação e pareceres 
prévios, assim se permitindo a dedução ao lucro tributável do ano de 
1999 o montante de € 35.855,50, derivado da criação líquida de seis 
postos de trabalho para efeitos do disposto no art°.48 -A, do E. B. Fis-
cais, tudo conforme documentos juntos a fls. 1036 a 1040 do apenso de 
reclamação graciosa que se dão aqui por integralmente reproduzidos;

6
Em 23/3/2004, o impugnante foi notificado do despacho de deferi-

mento parcial identificado no n°.5 (cfr. documentos juntos a fls.1044 e 
1045 do apenso de reclamação graciosa);

7
Em 5/412004, deu entrada neste Tribunal a impugnação apresen-

tada por “Esegur – Empresa de Segurança, S.A.”, tendo por objecto o 
despacho identificado no n°.5 (cfr. carimbo de entrada aposto a fls.2 
dos autos);

8
Durante o ano de 1999, a empresa impugnante admitiu dezanove 

trabalhadores com idade não superior a trinta anos e ao abrigo da ce-
lebração de contrato de trabalho sem termo (cfr. documentos juntos a 
fls. 43 a 46 dos presentes autos; informação exarada a fls. 1037 a 1039 
do apenso de reclamação);

9
Durante o mesmo ano de 1999, cessaram a sua actividade ao serviço 

da empresa impugnante treze trabalhadores com idade não superior a 
trinta anos (cfr. documentos juntos a fls. 43 a 46 dos presentes autos; 
informação exarada a fls. 1037 a 1039 do apenso de reclamação).

Factos não Provados
Dos factos constantes da presente impugnação, todos objecto de 

análise concreta, não se provaram os que não constam da factualidade 
supra descrita».

3. 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 direito.

O tema merece 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).

Na verdade, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) só é compe-
tente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões 
dos tribunais tributários de 1ª instância se em causa estiver, apenas maté-
ria de direito. Versando o recurso, também, matéria de facto, competente 
é, não já 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 a recorrente, ao alegar, 
na conclusão X, complementada pelos artigos 40 a 42 das alegações, 
que durante o ano de 2000 admitiu, por contrato sem termo, 105 tra-
balhadores de idade não superior a 30 anos, e que, durante o mesmo 
ano, cessou o contrato de trabalho com 45 trabalhadores nas mesmas 
condições etárias, «enuncia factos não contemplados na fundamentação 
da decisão impugnada».
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Contrapõe a recorrente que tais factos foram considerados na sentença, 
ao acolher a factualidade constante do despacho de fls. 1036 a 1040 do 
apenso de reclamação graciosa, não obstante o que lhes não deu relevo 
jurídico. Como assim, não há questões factuais a debater, apenas se 
pondo em causa, no recurso, as conclusões de direito retiradas pela 
sentença da mesma factualidade que invoca a recorrente.

Mas não parece que seja assim.
É certo que, na matéria de facto (vd. ponto 5), a sentença deu por 

reproduzido o despacho que faz fls. 1036 a 1040 do apenso de recla-
mação graciosa.

Mas fê -lo, apenas, para colher, desse despacho, o parcial deferimento 
que recaiu sobre a reclamação apresentada pela agora recorrente. Ou 
seja, a sentença considerou provados os termos em que tal reclamação 
foi em parte indeferida. Mas não fez seus os juízos de facto incluídos 
em tal despacho, não os reafirmou, não os teve, no processo judicial, 
por provados ou não provados.

Como assim, não pode afirmar -se que a sentença, ao decidir como 
decidiu, assentou em que, durante o ano de 2000, a recorrente admitiu, 
por contrato sem termo, 105 trabalhadores de idade não superior a 30 
anos, e que, durante o mesmo ano, cessou o contrato de trabalho com 
45 trabalhadores nas mesmas condições etárias.

Na realidade, a sentença não diz se tal se provou ou não provou.
E, por isso, a recorrente, quando afirma esses factos e deles retira 

conclusões de direito, não controverte, apenas, as que retirou a sentença: 
«enuncia factos não contemplados na fundamentação da decisão impug-
nada», como bem afirma o Exmº. Procurador -Geral Adjunto.

Dizendo de outro modo: o tribunal que apreciar o recurso vai ser co-
locado perante a questão de saber se é ou não verdade que durante o ano 
de 2000 a recorrente admitiu, por contrato sem termo, 105 trabalhadores 
de idade não superior a 30 anos, e cessou o contrato de trabalho com 45 
trabalhadores nas mesmas condições etárias.

E isso implica que o tribunal aprecie matéria de facto, e não apenas 
matéria de direito. Sendo que, como se disse, tão longe não vão os 
poderes de cognição deste Tribunal, limitados à apreciação de matéria 
de direito, já que actua, no caso, como tribunal de revista.

Acrescente -se que, diferentemente do que refere a recorrente, se não 
trata, agora, de saber se os factos assentes são ou não bastantes para a 
decisão do pleito. A suficiência ou insuficiência da factualidade há -de ser 
avaliada pelo tribunal que competente for para conhecer do recurso. Por 
ora, o que está em causa é, tão só, saber se o recurso questiona, apenas, 
matéria de direito, ou se implica, também, a apreciação de matéria de 
facto, por aquela em que a recorrente funda a sua pretensão não ser 
coincidente com a apurada pela instância.

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 matéria, para conhecer do 
recurso, por competente ser o Tribunal Central Administrativo Sul, para 
onde o processo será remetido após o trânsito em julgado da presente 
decisão, conforme requerido a fls. 137.

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 9 UCs 
(nove unidades de conta) e a procuradoria em 1/6 (um sexto).

Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de justiça inicial. Apoio 
judiciário.

Sumário:

O interessado que, citado para uma execução fiscal, requereu 
apoio judiciário na modalidade de dispensa de pagamento 
de taxa de justiça inicial, pode deduzir oposição àquela 
execução sem demonstrar o pagamento da taxa de justiça 
inicial devida, desde que refira ter pedido e ainda não 
obtido apoio judiciário, e o comprove, ao abrigo da norma 
do artigo 467.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, exten-
sivamente interpretada.

Processo n.º 742/06 -30.
Recorrente: Maria Carolina Vieira Gouveia.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. MARIA CAROLINA VIEIRA GOUVEIA, residente em Vila 

Meã, Amarante, recorre do despacho do Mmº. Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Penafiel que, na oposição à execução fiscal que 
contra si reverteu, indeferiu a sua reclamação da recusa da correspon-
dente petição inicial pela secretaria.

Formula as seguintes conclusões:

«1
A Recorrente veio deduzir oposição contra o Processo Executivo 

n°17599199501000390APS que corre os seus termos na Repartição de 
Finanças de Amarante, por dívidas de IVA, Coimas Fiscais, CA e CRSS, 
no montante de 574 362,96 Euros.

2
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel em 

21 -05 -04, recusou a Oposição, por esta “não cumprir o estipulado nas 
alíneas d) e f) do art° 474 do C.P.C.I.”.

3
Consequentemente a Recorrente deduziu em 28/05/2004, reclama-

ção.
4

Da aludida reclamação foi emitido parecer pelo digno Magistrado do 
M° P° no sentido de dar provimento à reclamação em causa.

5
A Meritíssima Juiz que no que concerne à violação da alínea d) do 

artigo 474° do C.P.C. concluiu deferimento da reclamação.
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6

Porém, no que tange à alínea f) do mesmo preceito decidiu pelo seu 
indeferimento, para tanto alegando a factualidade vertida nas alíneas a) 
a f) das alegações supra referenciadas.

7

A Recorrente por não se conformar com a douta decisão de indefe-
rimento veio alegar que,

8

A ora recorrente em 8 -03 -04 foi citada para, querendo, no prazo de 
30 dias a contar da citação, efectuar o pagamento, pedir a divisão em 
prestações nos termos da lei, deduzir Oposição ou requerer a dação em 
pagamento, sob pena de penhora de bens.

9

Acontece que, a Recorrente na maior das brevidades e sem ter con-
tactado com qualquer mandatário, isto é, sem saber se haveria interesse 
e até direito em deduzir a citada Oposição, o que deveria fazer e quais 
os documentos a coligir para o pedido de apoio judiciário e, ainda 
obedecendo ao artigo 26° da Lei n.° 30 -E/2000, de 20 de Dezembro, 
que refere no seu n° 1, que o prazo para a conclusão do procedimento 
administrativo e decisão sobre o pedido de apoio judiciário é de 30 
dias, e no n.° 2, que decorrido o prazo referido no número anterior 
sem que tenha sido proferida uma decisão, considera -se tacitamente 
deferido e concedido o pedido de apoio judiciário, nunca poderia antes 
de 09.04.2004, apresentar nos termos do artigo 474° al. f) do C.P.C, 
documento que atestasse a concessão de apoio judiciário.

10

A Recorrente nunca conseguiria apresentar o documento a atestar a 
concessão de apoio judiciário aquando do fim do prazo para deduzir 
oposição, que seria in casu, 07.04.2004.

11

Ao que acresce, que o Instituto de Solidariedade e Segurança Social, 
nunca obedece ao prazo estipulado, na verdade a Recorrente apresentou 
o pedido da concessão de apoio judiciário na data de 07.04.2004, tendo 
o mesmo sido deferido apenas em 04.06.2004, isto é, quase dois meses 
após o pedido.

12

Assim sendo, a Recorrente por não ter condições económicas, nunca 
poderia deduzir a aludida oposição.

13

De facto, e para permitir que tal não aconteça, a alínea f) do artigo 474° 
do C.P.C, apresenta a excepção do caso previsto no n.° 4 do artigo 467° 
do mesmo diploma.

14
Precisamente o n.° 4 2ª Parte, do artigo 467° do C.P.C, prescreve 

que “se no dia da apresentação da petição em juízo faltarem menos de 
cinco dias para o termo do prazo da caducidade do direito de acção, e o 
autor estiver a aguardar decisão sobre a concessão do benefício de apoio 
judiciário que tenha requerido, deve juntar documento comprovativo 
da apresentação do pedido.”.

15
Ora, foi esse o procedimento da Recorrente, apresentando o dupli-

cado do requerimento do pedido de concessão de apoio judiciário, bem 
como o recibo de entrega de documentos relativos ao mesmo, emitido 
pelo Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto 
— Serviço local de Penafiel, datado de 07.04.04, conforme se indicou 
na Oposição em questão.”.

16
Pelo que, não se percebe que no despacho aqui recorrido conste que, 

e passando a citar “.., nem tampouco é invocada a excepção da parte 
final da al. f) daquele art° 474°”, ora, isso não corresponde à verdade, 
porque a Recorrente ao juntar o duplicado do requerimento do pedido 
de concessão de apoio judiciário estava a agir em conformidade com 
essa excepção.

Termos em que, deverá ser revogado o douto despacho recorrido que 
indeferiu a reclamação apresentada pela aqui Recorrente, ordenando -se 
o recebimento da Oposição ora em questão».

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

parecer que o recurso merece provimento, pois ao caso «há -de aplicar-
-se analogicamente o regime consagrado no nº 4 do artº 467º do CPC 
(…), sob pena de, de outro modo, se negar à oponente, ora recorrente, 
acesso ao tribunal e, assim, ao direito (…)».

1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Maria Carolina Vieira Gouveia, casada, residente em Ataíde, Vila 

Meã, concelho de Amarante, veio deduzir posição contra o Processo 
Executivo n°17599199501000390APS que corre seus termos na Repar-
tição de Finanças de Amarante, por dívidas de IVA, Coimas Fiscais, CA 
e CRSS, no montante de 574 362,96 Euros, pedindo que fosse declarada 
procedente e por provada a peticionada oposição.

A petição foi recusada pela Secretaria deste Tribunal “por não cumprir 
o estipulado nas als. d) e f) do art° 474° do Código de Processo Civil” 
(fls. 186 dos autos).

Desta recusa apresentou Maria Carolina a presente reclamação, de-
fendendo, em resumo, que “no canto superior esquerdo da 1ª folha 
da PI consta a indicação do processo, bem como na mesma folha ao 
centro a indicação de que se trata de um processo de oposição” e que 
juntamente com a PI do processo de Oposição “consta o duplicado do 
requerimento do pedido de concessão de apoio judiciário, bem como 
o recibo de entrega de documentos relativos ao mesmo, emitido pelo 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto – Serviço 
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Local de Penafiel, datado de 7/4/2004”. Por estas razões deve ser deferida 
a reclamação da recusa de recebimento da petição em causa.

Emitiu douto parecer o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, 
com o seguinte teor:

“Salvo melhor entendimento, deve ser dado provimento à reclamação 
em causa.

Assim:
Só por mero lapso, dizemos nós, é que se refere a al. d) do art°474° 

do CPC como fundamento para a recusa da aceitação da petição inicial, 
como se comprova claramente de fls. 4.

Quanto ao outro fundamento da recusa, o da al. f) do citado preceito, 
entendemos que igualmente não procede.

Assim, é verdade que não veio demonstrar a oponente na p. i. o paga-
mento da taxa de justiça; mas também é verdade que o pedido de apoio 
judiciário deu entrada na Segurança Social em 7/5/2004 e apresentada 
cópia com tal p. i..

E ao lhe ser recusada a p. i., com fundamento na al. f) do art° 474° 
do CPC podia a oponente juntar tal documento no prazo estabelecido 
no art° 476° do CPC.

Se a notificação da recusa foi efectuada em 21/5/2004 (cfr. fls. 186) 
tal prazo terminaria a 3/6/2004 a concessão do apoio foi comunicada 
em 4/6/2004 (fls. 189) pareceria que estaria fora de prazo.

Mas, em nosso entender não, porque ao solicitar o apoio judiciário 
em 7/4/2004 (cfr. fls. 59) o mesmo é deferido tacitamente se não houver 
despacho sobre tal pedido, decorridos que fossem 30 dias após a sua 
entrada nos Serviços de Segurança Social.

E, assim sendo, em 7/5/2004, estava deferida a pretensão da reque-
rente, a ora oponente, e antes mesmo da recusa pela Secretaria”.

Cumpre decidir.
Começaremos por analisar o primeiro fundamento invocado para a 

recusa do recebimento da petição inicial (a não indicação da forma de 
processo  - art° 474° al. d) do CPC).

O conhecimento da oposição a uma execução fiscal, como o caso 
dos autos, é da competência dos tribunais da jurisdição fiscal e dentro 
destes aos tribunais de 1ª instância (arts. 1° e 49° n° 1 al. d) do ETAF 
e 97° n° 1 al. o) e 203° e ss. do CPPT).

Nesta consonância a deliberação n° 1313/2004 do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais quanto ao estabelecimento de 
critérios de classificação das espécies de processos na al. a) (respeitantes 
aos Tribunais Fiscais) elenca como a 7ª espécie a “oposição”.

Constando da petição inicial (fls. 1ª) que Maria Carolina Vieira Gou-
veia “vem deduzir oposição..., ao processo executivo supra e à margem 
referenciado” e, constando na margem superior esquerda “Proc. n° 175 
9199501000390APS -Repartição de Finanças de Amarante”, tem de 
concluir -se que em tal petição consta a espécie de processo que vem 
ser intentada.

Não se pode, pois, concluir pela violação da al. d) do art° 474° do 
CPC.

O segundo fundamento para a recusa do recebimento da petição foi 
o não cumprimento do disposto na al. f) deste mesmo preceito, que 
impõe a junção com a petição de documento comprovativo de prévio 
pagamento da taxa de justiça inicial ou o documento que ateste a con-
cessão de apoio judiciário.

No caso dos autos, é verdade que a oponente, porque não pagou 
qualquer taxa de justiça inicial, não podia juntar documento compro-
vativo de tal facto.

O que juntou foi uma fotocópia de um requerimento de concessão 
de apoio judiciário (fls. 59 dos autos), donde consta ter dado entrada 
aquele requerimento nos Serviços da Segurança -Social em 7/4/2004, 
facto este que é referido na petição.

Sucede que a oponente pediu a concessão do apoio judiciário no 
dia em que deu entrada a petição por fax na Repartição de Finanças de 
Amarante (fls. 4 dos autos).

Logo, perante este facto, não podia a oponente, por sua culpa, dar 
cumprimento ao disposto no art° 474° al. f) do CPC, pois aquando da 
entrada da petição não era possuidora nem de um documento nem de 
outro.

Acresce que, ao presente caso, não se pode aplicar o benefício da 
concessão do prazo de 10 dias, referido no art° 476° do CPC, dado que 
tal só é permitido aquando da não junção de documento comprovativo 
de prévio pagamento da taxa de justiça inicial, e não é esta situação a 
que está em causa, nem tampouco é invocada a excepção da parte final 
da al. f) daquele art° 474°.

Assim, por esta razão (violação da al. f) do art° 474° do CPC) indefere-
-se a reclamação apresentada».

3.1. Nos termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 467º do Código de Processo 
Civil (CPC), à petição inicial deve ser junto documento comprovativo 
do pagamento da taxa de justiça inicial.

Exceptuam -se os casos de
1  - o autor ter obtido apoio judiciário;
2  - o autor o ter requerido, ainda sem decisão, desde que
2.1.  - o procedimento tenha carácter urgente ou
2.2.  - seja requerida a citação urgente ou
2.3.  - faltem menos de cinco dias para caducar o direito de acção.
No nosso caso, trata -se de uma petição de oposição à execução fiscal 

apresentada pela ora recorrente quando faltavam menos de 5 dias para 
se esgotar o prazo para a oposição. Nessa petição a recorrente referiu-
-se ao facto de ter requerido apoio judiciário, e juntou documento disso 
comprovativo. Tudo conforme consta do despacho recorrido.

Por isso, tal como aponta o Exmº. Procurador -Geral Adjunto, estavam 
«preenchidos todos os pressupostos de facto para aplicação daquele 
regime» – do nº 4 do artigo 467º do CPC.

3.2. Só que a lei não prevê, expressamente, tal regime para a situação 
em que, tendo o executado requerido mas ainda não obtido apoio judici-
ário, esteja prestes a esgotar -se o prazo para se opor à execução. Como 
se viu, o nº 4 do artigo 467º do CPC só alude aos casos de procedimento 
urgente, de ser requerida a citação urgente, e de faltarem menos de cinco 
dias para caducar o direito de acção.

E é verdade que o prazo para deduzir oposição à execução é enten-
dido pela jurisprudência como processual, e não de caducidade. Porém, 
não deixa de ser igualmente verdade que o seu decurso faz extinguir o 
direito à oposição.

Para os casos «de prescrição e de usucapião», também não contempla-
dos na letra da lei, defende JOSÉ LEBRE DE FREITAS, CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL ANOTADO, volume 2º, pág. 227, que «o regime 
estabelecido para os casos de caducidade eminente do direito do autor 
aplica -se, por interpretação extensiva».
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É, afinal, o mesmo que propõe o Exmº. Procurador -Geral Adjunto 
para o caso em apreciação – com a única diferença de entender que o 
resultado emerge de interpretação analógica e não extensiva.

O ensinamento do Autor citado tem, a nosso ver, a mesma plena 
valia para os casos que aponta – prescrição e usucapião – como para o 
de oposição à execução.

E tratar -se -á, ainda a nosso ver, de uma interpretação extensiva da 
norma, pois que se não está perante um caso omisso mas, apenas, de 
uma redacção que não foi tão longe quanto o pensamento do legislador. 
Ou seja, a extensão do regime a outros casos em que o autor está numa 
situação de urgência – a não entrega da petição será causa de danos, 
e não tem tempo bastante para obter apoio judiciário, nem meios para 
pagar a taxa de justiça inicial – cabe no espírito da lei, embora não esteja 
expressamente contemplada na sua letra.

3.3. Aliás – é, ainda, o Exmº. Procurador -Geral Adjunto que o 
aponta –, esta interpretação da norma é, além do mais, imposta pelo 
texto constitucional. A interpretação literal colocaria a norma do nº 4 
do artigo 467º, quando conjugada com a alínea f) do artigo 474º, ambos 
do CPC, em colisão com o direito de acesso ao direito e aos tribunais 
assegurado pelo artigo 20º da Constituição.

Não dispondo o interessado de meios para pagar a taxa de justiça 
inicial; não decorrendo entre a sua citação para a execução e o termo do 
prazo para deduzir oposição um prazo superior àquele que é atribuído à 
Segurança Social para decidir o pedido de apoio judiciário, ou seja, não 
dispondo o executado nem, em regra, podendo dispor, em tempo útil, 
de documento comprovativo da concessão de apoio judiciário – se lhe 
não fosse aplicável o regime do nº 4 do artigo 467º do CPC, ficaríamos 
perante um caso de denegação de justiça por insuficiência de meios 
económicos, o que é manifestamente repudiado pela apontada norma 
da lei fundamental.

3.4. Acrescente -se, ainda, que a mesma é a solução para quem con-
sidere que a petição de oposição à execução tem a estrutura de uma 
contestação – e é entendimento corrente na jurisprudência que, funcio-
nalmente, a tem. A posição processual do oponente é defensiva, tal qual 
a do réu contestante (na medida em que o oponente não é admitido a 
reconvir, pode até dizer -se que a sua posição é ainda mais puramente 
defensiva do que a do réu na acção).

O artigo 486º -A nº 1 do CPC estabelece que «é aplicável à contesta-
ção, com as necessárias adaptações, o disposto no nº 3 do artigo 467.º, 
podendo o réu, se estiver a aguardar decisão sobre a concessão do bene-
fício de apoio judiciário na modalidade de dispensa total ou parcial do 
prévio pagamento da taxa de justiça inicial, juntar apenas o documento 
comprovativo da apresentação do respectivo requerimento».

3.5. Por último, convoca -se um argumento histórico, aos nossos 
olhos esclarecedor.

Na vigência das anteriores regulamentações legais da assistência 
(depois apoio) judiciária, o respectivo pedido formulava -se no próprio 
processo judicial, e a sua decisão competia ao juiz. Quando assim era, 
a simples apresentação do pedido bastava para que ao requerente não 
fosse exigível qualquer preparo, conforme estabeleciam, sucessivamente, 
os artigos 9º alínea a) do Decreto -Lei nº 562/70, de 18 de Novembro, e 
24º nº 1 do Decreto -Lei nº 387 -B/87, de 29 de Dezembro.

Ora, não se vislumbra nenhum elemento interpretativo que nos faça 
crer que o legislador, ao retirar aos tribunais a tarefa de decidir os 

pedidos de apoio judiciário, confiando -a a outra instituição, tenha pre-
tendido colocar os requerentes numa posição menos favorável do que 
a que tinham antes – obrigando -os, em certos casos, como é o de quem 
pretende obter apoio judiciário com vista a opor -se a uma execução, a 
desembolsar o que, no regime anterior, não tinham que despender. E 
não são as diferenças entre os preparos de então e a taxa de justiça de 
hoje que alteram o essencial, pois para alguém a quem se exige, como 
condição para o recebimento de uma peça processual, um pagamento 
que não pode fazer, por não dispor de meios, tanto monta que se lhe 
chame preparo como taxa de justiça…

Conclui -se, pelo exposto, que a recorrente, ao deduzir oposição à 
execução quando faltavam menos de 5 dias para se esgotar o prazo de 
que para isso dispunha e juntar cópia do pedido de apoio judiciário, 
colocou -se ao abrigo da disposição do artigo 467º nº 4 do CPC, e me-
recia ter escapado à rejeição a que se refere a alínea f) do artigo 474º 
do mesmo diploma.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso jurisdicional, revogar o despacho 
impugnado, deferindo a reclamação do acto da secretaria de recusa de 
recebimento da petição inicial.

Sem custas.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Direito de audição. Dispensa. Fundamentação do acto de 
liquidação.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 2 do artigo 60.º da lei geral tributária, 
a audição é 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».

 II — Tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de 
rendimentos, relativa ao ano de 1998, a venda de um 
prédio e a intenção de reinvestir o respectivo preço, a 
liquidação adicional, efectuada com base na falta de de-
claração, nos dois anos seguintes, desse reinvestimento, 
não precisa de ser precedida da audição do contribuinte 
nos termos dos n.os 1, alínea a), e 2 do artigo 60.º da lei 
geral tributária.

 III — É suficiente, no caso dos autos, afirmar -se que o acto 
de liquidação adicional teve por fundamento «a falta 
de reinvestimento do valor de realização no montante 
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de € 49 879,79 constante do anexo G da declaração 
de rendimentos do referido ano de 1998», já que o 
recorrente, depois de invocar a sua intenção de rein-
vestir o ganho proveniente da transmissão onerosa 
de imóvel destinado a habitação, não podia ignorar 
que teria que demonstrar a realização desse reinves-
timento para se aproveitar da situação de não tribu-
tação prevista no n.º 5 do artigo 10.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 
na redacção dada pela Lei n.º 10 -B/96, de 23 de Março.

Processo n.º 759/06 -30.
Recorrente: Joaquim Paulo de Sousa Pereira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Joaquim Paulo de Sousa Pereira vem recorrer da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou improcedente a 
impuganção judicial que deduzira contra liquidação adicional de IRS, 
relativa ao ano de 1998.

Fundamentou -se a decisão em que, por um lado, “não era devida no 
caso vertente, por expressa dispensa da lei, a audiência prévia”, uma 
vez que, nos termos do artigo 60.º, n.º 2, 1.ª parte, da Lei Geral Tribu-
tária, “é dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com 
base na declaração do contribuinte” e, por outro, que inexiste “falta ou 
insuficiência da fundamentação” do acto de liquidação.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) A douta sentença sob recurso, ao ter como legalmente dispensada 

a audição do recorrente antes da liquidação impugnada, interpretou e 
aplicou erradamente o preceituado no artigo 60.º, n.º 1, al. a), e n.º 2, 
primeira parte, da LGT.

B) A mesma douta sentença, ao ter por não verificado o vício de fun-
damentação da liquidação impugnada, incorre em erro de julgamento.

Nestes termos e nos demais de direito, deve ser concedido provimento 
ao presente recurso, com a consequente revogação da douta sentença 
recorrida e a procedência da impugnação, como é de Justiça.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do provimento parcial do recurso, já que “no caso subjudice não haveria 
lugar à dispensa de audição prévia, mostrando -se preterido o exercício 
do respectivo direito” mas “no mais, e quanto à verificação do vício 
de falta de fundamentação da liquidação impugnada, o recorrente não 
ataca verdadeiramente a decisão recorrida”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
I  - Em 30 de Abril de 1999 o impugnante apresentou a sua declaração 

de rendimentos modelo 3, respeitante ao IRS do ano de 1998, fazendo 
constar do respectivo anexo G a alienação onerosa do prédio “URBANO 
GOVE 1067”, em 7 de Julho de 1998, bem como a intenção de reinvestir 
o preço da venda  - a saber: esc. 10 000 000$00 (fls. 7 e 23 do processo 
administrativo apenso aos autos);

II  - Através do ofício n.° 024 327, de 5 de Junho de 2002, da Direcção 
de Serviços do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, foi 
ordenado à Direcção de Finanças do Distrito do Porto, relativamente 
a seis contribuintes, entre os quais se contava o ora impugnante, que 
provocasse a liquidação adicional de IRS do ano de 1998, mediante o 
preenchimento oficioso e a recolha de declarações oficiosas do tipo 6 
 - “outros”, por se verificar o não reinvestimento integral do valor da 
realização (fls. 16 a 17 do processo administrativo);

III  - Nas declarações de IRS relativas aos anos de 1999 e 2000, com 
base nas quais foi feita a liquidação adicional, não fez constar qualquer 
reinvestimento nem consta o anexo G entre os documentos apresentados 
(fls. 18, 23, 24 e 25 do processo administrativo);

IV  - Em 2002 foi emitida a liquidação adicional n.° 5323202299 
relativa ao IRS de 1998, no montante de € 9 340,60 (fls. 4, verso, do 
processo administrativo);

V  - Que o ora impugnante pagou em 27 de Dezembro de 2002 
no processo de execução fiscal n.° 1767200201503804 ao abrigo do 
Decreto -Lei n.° 248 -A/2002, de 14 de Novembro (fls. 18 do processo 
administrativo);

VI  - E contra a qual não apresentou reclamação graciosa (fls. 18 do 
processo administrativo);

VII  - Em 17 de Outubro de 2002, foi emitida pelo Serviço de Finanças 
de Baião certidão atestando que a liquidação referida supra em IV deste 
probatório “teve por base a falta de reinvestimento do valor de realização 
no montante de 49.879,79 € constante do anexo G da declaração de 
rendimentos do referido ano de mil novecentos e noventa e oito” (fls. 6 
do processo administrativo).

Vejamos, pois:
As questões decidendas são:
I. A de saber se, tendo o contribuinte feito constar na sua declara-

ção de rendimentos, relativa ao ano de 1998, a venda de um prédio 
e a intenção de reinvestir o respectivo preço, a liquidação adicional, 
efectuada com base na falta de declaração, nos dois anos seguintes, 
desse reinvestimento, precisa, ou não, de ser precedida da audição do 
contribuinte nos termos dos n.os 1, alínea a), e 2 do artigo 60.º da Lei 
Geral Tributária; e

II. A de saber se a liquidação adicional se encontra fundamentada.
I. QUANTO À DISPENSA DA AUDIÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do artigo 60.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, encontra -se 

assegurada “a participação dos contribuintes na formação das decisões 
que lhe digam respeito”, através do exercício do direito de audição, 
“sempre que a lei não prescrever em sentido diverso”.

Ora, por força do n.º 2 deste artigo 60.º, a audição é dispensada “no 
caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contri-
buinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for 
favorável”.

Ou seja: o artigo 60.º da LGT, epigrafado “princípio da participação”, 
obriga a administração tributária a ouvir o contribuinte antes de tomar 
decisões que o afectem, sendo que, nos termos do seu n.º 1, por via de 
regra, a participação do contribuinte é assegurada através do exercício do 
direito de audição. Pretendeu, deste modo, o legislador fiscal concretizar 
o princípio constitucional da “participação dos cidadãos nas decisões ou 
deliberações que lhes disserem respeito” (artigo 265.º, n.º 5, da Consti-
tuição), criando uma disposição legal que evita que o contribuinte sofra 
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uma decisão desfavorável da administração tributária sem que tenha 
previamente oportunidade de expor a sua opinião.

Ora, a ratio deste preceito não é prejudicada pela excepção constante 
do n.º 2 do mesmo artigo 60.º da LGT. Aliás, bem se compreende que 
não seja necessária a audição do contribuinte quando “a decisão do 
pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável” (segunda 
parte deste último inciso normativo). E, do mesmo modo, a participação 
do contribuinte também não sai prejudicada, por não poder exercer o 
direito de audição, que é dispensado pela lei, “no caso de a liquidação 
se efectuar com base na declaração do contribuinte” – artigo 60.º, n.º 2, 
primeira parte, da LGT.

É que, nesta última situação, a intervenção da administração tribu-
tária é também realizada de acordo com o declarado pelo contribuinte. 
Daí que a lei “dispense” o direito de audição, já que o conteúdo deste 
direito seria idêntico ao conteúdo da declaração ao abrigo da qual a 
administração tributária age.

Cfr. PEDRO MACHETE, Problemas Fundamentais de Direito Tributário, 
pp. 322 -324, e DIOGO LEITE CAMPOS E OUTROS, Lei Geral Tributária 
anotada, 2.ª edição, p. 254.

Como escrevem estes últimos autores, “nos termos do n.º 2, nos casos 
de liquidação, a audiência poderá ser dispensada se aquela for efectuada 
‘com base na declaração do contribuinte’. Por força do referido reco-
nhecimento constitucional do direito de audiência, a audição não pode 
ser dispensada quando se decidir em sentido divergente da posição do 
contribuinte e em sentido desfavorável em relação a esta posição.

Por isso, aquela fórmula ‘com base na declaração do contribuinte’ deve 
ser interpretada com o alcance de apenas dispensar a audição quando 
a liquidação for efectuada em sintonia com a posição que decorre da 
declaração do contribuinte, nos aspectos factual e jurídico. Consequen-
temente, nos casos em que a liquidação seja elaborada com base nos 
elementos factuais constantes da declaração do contribuinte, mas com 
diferente enquadramento jurídico, não poderá dispensar -se a audição 
do contribuinte antes de efectuar a liquidação”.

Ora, na declaração de rendimentos relativa ao ano de 1998, o recor-
rente declarou a intenção de reinvestir o produto da alienação de um 
imóvel na aquisição de outro.

Sendo que, nos termos do n.º 5 do artigo 10.º do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, na redacção dada pela Lei 
n.º 10 -B/96, de 23 de Março, “são excluídos da tributação os ganhos 
provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação 
do sujeito passivo ou do seu agregado familiar” se – alínea a) – “no prazo 
de 24 meses contados da data da realização, o produto da alienação for 
reinvestido na aquisição de outro imóvel, de terreno para a construção de 
imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel 
exclusivamente com o mesmo destino, e desde que esteja situado em 
território português”.

Assim, para beneficiar da exclusão da tributação, o recorrente deve-
ria demonstrar, “no prazo de 24 meses”, que havia reinvestido o valor 
realizado na venda.

Não bastava, pois, a mera intenção de reinvestir, constante na decla-
ração de rendimentos relativa ao ano de 1998.

Contudo, nas declarações de 2000 e de 2001, o recorrente não de-
monstrou ter efectuado tal reinvestimento, pois que não apresentou o 
competente anexo G, motivando a liquidação adicional.

Que, assim, se efectuou “com base nas declarações do contribuinte” 
de 1999, 2000 e 2001, pelo que, nos termos do artigo 60.º, n.º 2, da LGT, 
não era necessária, por dispensada, a sua audição.

II. QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACTO DE LIQUIDAÇÃO.
Dispõe o artigo 77.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, epigrafado “Fun-

damentação e eficácia”, que “a decisão do procedimento é sempre 
fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de facto e de 
direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera 
declaração de concordância com os fundamentos de anteriores parece-
res, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da 
fiscalização tributária”.

Por outro lado, o n.º 2 do mesmo artigo determina que “a funda-
mentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, 
devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação 
e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da 
matéria tributável e do tributo”.

Exige -se, pois, em geral, a fundamentação dos actos administrativos 
– cfr. art. 124.º do CPA – e tributários.

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 enunciados 
no título II da parte 1.ª da Constituição da República – artigo 268.º da 
Constituição.

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 justi-
ficação, 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.

A violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegali-
dade, fundamento de subsequente anulação, em sede de impugnação 
judicial da correspondente liquidação – artigo 99.º, alínea c), do Código 
de Procedimento e Processo Tributário.

Assim, a fundamentação é um conceito relativo que varia em função 
do tipo legal de acto, visando responder às necessidades de esclareci-
mento do administrado, pelo que se deve, através dela, informá -lo do 
itinerário cognoscitivo e valorativo do acto, permitindo -lhe conhecer as 
razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática e por que 
motivo se decidiu num sentido e não noutro.
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Pelo que um acto está fundamentado sempre que o administrado, 
como destinatário normal, ficar devidamente esclarecido acerca das 
razões que o determinaram estando, consequentemente, habilitado a 
impugná -lo convenientemente, não tendo, todavia, a fundamentação 
de ser exaustiva mas acessível, no sentido de explícita.

Cfr., por todos, o Ac. do STA de 26/05/2004 rec. 742/03.
O dever legal da fundamentação tem, a par de uma função exógena 

 - dar conhecimento ao administrado das razões da decisão, permitindo-
-lhe optar pela aceitação do acto ou pela sua impugnação  -, uma função 
endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de 
forma cuidada, séria e isenta.

Ora, na hipótese sub judice, a liquidação em causa foi efectuada com 
base em documentos fornecidos pelo contribuinte – as suas declarações 
de rendimentos relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000.

Elementos que a Administração aceitou, tomando como válido o 
quantitativo expresso na declaração de 1999 – cfr. ponto I do probatório 
– e procedendo a uma liquidação adicional que “teve por base a falta 
de reinvestimento do valor de realização no montante de € 49.879,79 
constante do anexo G da declaração de rendimentos do referido ano de 
mil novecentos e noventa e oito” – cfr. ponto VII do probatório.

Sustenta o recorrente – 10.ª alegação – que “o único motivo invocado 
para a liquidação é o facto de não se verificar o reinvestimento integral 
do valor de realização, motivo este que, para um qualquer destinatário 
médio, não é apreensível e esclarecedor a ponto de terem -se por satis-
feitas as exigências de fundamentação legalmente estabelecidas”.

Mas, como se afirma na decisão ora em crise, “ao manifestar ex-
pressamente, no anexo G da declaração de rendimentos, a intenção 
de reinvestir, o impugnante sabia que o podia fazer ao abrigo de uma 
determinada norma legal cujos pressupostos de aplicação conhecia. 
Sabia, por via disso, igualmente, as consequências do não reinvestimento 
no prazo legal”. Aliás, no artigo 8.º da petição inicial, o ora recorrente 
afirma que “a liquidação desconsidera a declaração do impugnante no 
que respeita ao reinvestimento, desaplicando o disposto no artigo 10.º, 
n.º 5, do CIRS”, pelo que o Tribunal a quo entendeu que o impugnante, 
ora recorrente, “revela perfeito conhecimento do fundamento de direito 
da liquidação”.

Com efeito, não se vê como seja possível o recorrente não estar ciente 
das razões e factos que deram causa à liquidação, logo em face do res-
pectivo teor: se conhece os pressupostos da não tributação dos ganhos 
provenientes da transmissão onerosa de imóvel destinado a habitação 
– pois que externou, no dito modelo G, a intenção de reinvestir  -, não 
pode ignorar as consequências da falta de reinvestimento no prazo de 24 
meses contados da data da realização – cfr. artigo 10.º, n.º 5, alínea a), 
do CIRS  -, falta que esteve na base da liquidação.

Assim, em termos de fundamentação do acto e dadas as expressas 
circunstâncias em que foi praticado, tem -se a mesma por suficiente 
 - conceito relativo que é, nos apontados termos.

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

Custas pelo recorrente com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — 

Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 15 de Novembro de 2006.

Assunto:

Nulidade do acórdão. Erro. Lapso manifesto.

Sumário:

 I — Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o 
poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa.

 II — É lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir 
nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e 
reformá -la.

 III — A existência de qualquer erro, por lapso manifesto, não 
constitui causa de nulidade da sentença, podendo, no 
entanto, ser rectificado, de acordo com o artigo 667.º 
do CPC, ou originar a reforma da sentença, nos termos 
do artigo 669.º do CPC.

Processo n.º 845/06 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Cruz & Companhia, SA, com sede em Tondela, notificada do 
acórdão de 28/9/06, vem arguir a nulidade do decidido no ponto III 
– 1. -, alegando ter havido manifesto lapso ao referir -se «verifica -se 
que a recorrente foi notificada, a fls. 273, para proceder à autoliquida-
ção da taxa de justiça inicial» porquanto a notificação efectuada pela 
secretaria em 9.8.2006 foi para proceder à autoliquidação da taxa de 
justiça subsequente, conforme documento que junta, e não a inicial; e 
bem, uma vez que a taxa de justiça inicial já havia sido paga e junta aos 
autos aquando do recurso enviado para o TCAN.

Deste modo, conclui ter havido erro no decidido no acórdão, mere-
cedor de reforma e concomitante provimento da arguida nulidade, com 
as legais consequências, como requer.

Notificado o Exmo. Representante da Fazenda Pública junto deste 
Tribunal, nos termos do n.º 1 do art.º 670.º CPC, o mesmo nada disse.

Cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o trecho do acórdão posto aqui em crise:
«III – 1. - Vindo suscitada pela recorrente a nulidade do acto da 

secretaria que lhe exigiu o pagamento da taxa de justiça quando ela já 
havia procedido à sua autoliquidação, importa conhecer previamente 
desta questão.

Compulsados os autos, verifica -se que a recorrente foi notificada, 
a fls. 273, para proceder à autoliquidação da taxa de justiça inicial, 
tendo efectuado o seu pagamento em 14/8/06, conforme comprovativo 
junto a fls. 279.

Posteriormente, foi a recorrente notificada para proceder ao paga-
mento da taxa de justiça subsequente (v. fls. 277), e não tendo sido junto 
o comprovativo do mesmo, foi a recorrente novamente notificada para 
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efectuar o pagamento em falta, acrescido de multa de igual montante, 
nos termos do art.º 690.º -B do CPC (v. fls. 281).

A fls. 283, vem a recorrente, juntando comprovativo deste pagamento 
em 5/9/06, apresentar reclamação com pedido de devolução, alegando 
já ter procedido em 14/8/06 à autoliquidação da taxa de justiça, de que 
juntou comprovativo.

Sucede, porém, que este pagamento é relativo apenas à taxa de justiça 
inicial e não à taxa de justiça subsequente.

Ora, correspondendo a taxa de justiça do processo ao somatório 
das taxas de justiça inicial e subsequente, conforme dispõe o n.º 2 
do art.º 13.º do CCJ, não se vê que à recorrente tenha sido exigida 
qualquer quantia em duplicado, pelo que não há lugar aqui a qualquer 
devolução.

Uma vez que não se vislumbra nenhuma irregularidade ou ilegalidade 
nos actos da secretaria, improcede, assim, a arguida nulidade.».

III – Vem a recorrente arguir a nulidade do decidido no ponto III 
– 1. - do acórdão de 28/9/06 invocando ter havido manifesto lapso, e 
consequente erro no decidido, merecedor de reforma e concomitante 
provimento da arguida nulidade.

Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicio-
nal do juiz quanto à matéria da causa (art.º 666.º, n.º 1 CPC).

É lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, 
esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá -la, nos termos dos 
artigos 667.º, 668.º e 669.º CPC.

Assim, arguida qualquer das nulidades previstas no art.º 668.º CPC, 
é lícito ao juiz supri -la (n.º 4 do art.º 668.º CPC).

Sucede que a recorrente não invoca nenhuma das nulidades aí pre-
vistas.

Antes alega manifesto lapso, que terá conduzido a eventual erro no 
decidido, merecedor, em seu entender, de reforma do acórdão e conco-
mitante provimento da arguida nulidade.

Ora, o lapso manifesto não constitui causa de nulidade da sentença, 
pelo que a arguida nulidade é destituída desde logo de fundamento.

Importa, no entanto, apurar se o apontado lapso se verifica e, caso 
afirmativo, se o mesmo pode ou não ser rectificado ou a decisão refor-
mada nos termos das disposições legais citadas.

É que, para além da rectificação de erros materiais, prevista no 
art.º 667.º CPC, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma 
da sentença quando, não só tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, 
também 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 
(art.º 669.º, n.º 2 CPC).

No caso concreto, a recorrente alega que no acórdão se refere que a 
recorrente foi notificada, a fls. 273, para proceder à autoliquidação da 
taxa de justiça inicial quando na verdade foi notificada sim, em 9/8/06, 
mas para proceder à autoliquidação da taxa de justiça subsequente, e 
não a inicial, a qual já teria pago, inclusive, no TCAN.

Não tem, porém, razão a recorrente como passaremos a demons-
trar.

Na verdade, a recorrente foi não só notificada para proceder à auto-
liquidação da taxa de justiça inicial como foi também notificada para 
proceder à autoliquidação da taxa de justiça subsequente.

O documento de fls. 273 respeita à taxa de justiça inicial como se 
afirma no acórdão, e bem, enquanto o documento referente à taxa de 
justiça subsequente, de que a recorrente exibe cópia, se mostra junto a 
fls. 277, o que é dito também no acórdão.

De resto, não consta dos autos qualquer registo de pagamento de taxas 
de justiça no TCAN, como a secção informa, nem a recorrente o alegou 
anteriormente quando veio suscitar a questão inicialmente.

E, sendo devidas neste Tribunal quer a taxa de justiça inicial quer a 
taxa de justiça subsequente, é natural que a recorrente tenha sido noti-
ficada para proceder à autoliquidação de uma e de outra.

Daí que não se verifique qualquer lapso naquele segmento do acór-
dão a esse respeito nem consequente erro no decidido, merecedor de 
rectificação ou reforma.

Improcede, desta forma, o requerido.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em indeferir a pre-
sente reclamação.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 5 
UCs.

Lisboa, 15 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Ba-
eta de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Imposto sobre sucessões e doa-
ções. Notificação da liquidação. Caducidade. Prescrição. 
Sucessão de prazos prescricionais. Contagem do prazo.

Sumário:

 I — O artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, 
não é organicamente inconstitucional.

 II — O prazo de caducidade do direito de liquidar o imposto 
sobre sucessões e doações é de 10 anos, nos termos do 
disposto no artigo 92.º do CIMSISSD, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 119/94, de 7 de Maio.

 III — Assim, se a notificação da liquidação daquele imposto 
ao contribuinte foi efectuada dentro daquele prazo não 
se encontra preenchido o fundamento de oposição à 
execução fiscal previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea e), 
do CPPT.

 IV — Decorrendo o prazo prescricional de dívida de impostos, 
então, de 20 anos quando entrou em vigor o novo prazo 
de 10 anos, há que aplicar o n.º 1 do artigo 297.º do 
CC, contando -se o novo prazo, se for ele o aplicável, 
só a partir da entrada em vigor da lei que o aprovou e 
não a partir do termo inicial do prazo antigo.
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 V — Tendo o predito Decreto -Lei n.º 119/94, que entrou em 
vigor em 12 de Maio de 1994, alterado para 10 anos 
o prazo de prescrição do imposto sobre sucessões e 
doações, é este o prazo a aplicar, contando -se a partir 
daquela data.

 VI — Assim, não está prescrito o referido imposto, referente 
a 1990, uma vez que esse prazo se interrompeu com a 
instauração, em 3 de Março de 2004, das execuções 
fiscais relativas à cobrança coerciva da dívida em causa 
(cf. artigo 34.º do CPT).

Processo n.º 316/06 -30.
Recorrente: Maria Lucilia Pires Gago Guiomar.
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 Lucília Pires Gago Guiomar, melhor identificada nos autos, 
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
da Loulé que julgou improcedente a oposição às execuções fiscais, 
que a Fazenda Pública contra ela instaurou, para cobrança de imposto 
sucessório e ordenou que as mesmas prosseguissem seus termos até 
final, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes 
conclusões:

1. Entende a Recorrente que no caso vertente ocorreu a prescrição 
da dívida de imposto.

2. Com efeito, em 10.04.1990 e em 26.07.1990, data em que ocorreu 
respectivamente o óbito de Custódio Gago Sequeira e João Gago Se-
queira, vigorava o Código de Processo das Contribuições e Impostos, 
que no artigo 27º, fixava o prazo de vinte anos para as obrigações 
tributárias.

3. Pela Lei n° 37/90, de 10 de Agosto, ficou o Governo autorizado a 
elaborar um Código de Processo Tributário, em substituição do Código 
de Processo das Contribuições e Impostos, estabelecendo a Assembleia 
da República, como sentido e limite de tal autorização legislativa a fixa-
ção de prazo geral de 10 anos para prescrição das obrigações tributárias 
e de cinco anos para caducidade da liquidação de impostos.

4. O Decreto -Lei n° 154/91, de 23 de Abril, ao dispor que os novos 
prazos de prescrição e de caducidade só se aplicam à sisa e ao imposto 
sobre as sucessões e doações após introdução no respectivo Código 
das normas necessárias de adaptação, desrespeita o sentido da referida 
autorização legislativa, padecendo, consequentemente de inconstitucio-
nalidade orgânica por violação do disposto no artigo 165°, n° 1 i) e n° 2 
da CRP e artigo 3° da Lei n° 37/90, de 10 de Agosto.

5. Pelo que, por força do disposto no artigo 297° n° 1 do CC se aplica 
ao caso vertente o novo prazo fixado no artigo 33° do CPT, em virtude 
deste, sendo inferior terminar antes do prazo de prescrição fixado no 
artigo 27° do CPCI que se encontrava a decorrer, encontrando -se, as-
sim, extinta por prescrição verificada em 1 de Julho de 2001, a dívida 
exequenda.

6. No caso vertente, sempre a notificação da liquidação feita em 5 de 
Novembro de 2003 teria sido efectuada para além do prazo de caducidade 
do direito à liquidação.

Encontrando -se a correr, à data da entrada em vigor do CPT, o prazo 
de caducidade de vinte anos fixado no artigo 92° do CIMSSSD, tendo 
este sido fixado em cinco anos, deve aplicar -se à situação vertente o 
novo prazo de caducidade, por este, sendo inferior e iniciando -se a sua 
contagem em 1 de Julho de 2001, terminar, no caso vertente, antes do 
primeiro (o qual só terminaria em 2010).

7. Ora no caso vertente este prazo terminou em 1 de Julho de 1996, 
verificando -se, pois, a caducidade do direito à liquidação de imposto.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de que o recurso não merece provimento, uma vez que e por um lado, 
o artº 4º do Decreto -lei nº 154/91 de 23/4 não é inconstitucional e, por 
outro, a dívida exequenda também não prescreveu, sendo certo também 
que a caducidade não constitui fundamento de oposição à execução 
fiscal, mas sim de impugnação judicial. Mais acrescentando que não é 
possível a convolação da oposição à execução fiscal em impugnação 
judicial, por que e para além do mais invocado, “a eventual convolação 
estar prejudicada pelo decurso do prazo para a dedução da impugnação 
judicial, face ao termo do prazo para pagamento voluntário do imposto 
em 31.12.2003”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
 - Em 26.07.1990 faleceu João Gago Sequeira.
 - Tendo deixado como seus herdeiros a mulher Maria Adélia da Con-

ceição Pires e a sua filha Maria Lucília Pires Gago Guiomar.
 - Para liquidação do respectivo imposto sucessório foi instaurado o 

processo de imposto sucessório 16.490, que correu os seus termos na 
Repartição de Finanças de Tavira.

 - Em 05.11.2003 foi efectuada a respectiva liquidação do Imposto 
sobre Sucessões e Doações, tendo -se apurado um valor de imposto de 
€ 24.958,15 relativamente à Oponente.

 - Em 08.3.2004, a Oponente foi citada do processo de execução fiscal 
nº 1139200401002597, para o pagamento da dívida exequenda no valor 
total de €24.958,15 e de juros no montante de € 880,34, relativamente 
à liquidação de imposto sucessório por óbito de João Gago Sequeira.

 - Em 05.11.2003 foi efectuada a respectiva liquidação do Imposto 
sobre Sucessões e Doações, tendo -se apurado um valor de imposto de 
€ 25.467,88 relativamente à herdeira Maria Adélia da Conceição Pires.

 - A qual havia falecido em 26.2.2001.
 - Tendo concorrido à sucessão de Maria Adélia da Conceição Pires 

a sua filha Maria Lucília Gago Guiomar.
 - Em 03 -03 -2004 foram instauradas as execuções fiscais e, em 

15.3.2004, a Oponente foi citada do processo de execução fiscal 
n.° 1139200401002589, para o pagamento da dívida exequenda no valor 
total de € 25.467,88 e de juros no montante de € 894,14, relativamente 
à liquidação de imposto sucessório por óbito de João Gago Sequeira.

 - Em 10.4.1990 faleceu Custódio Gago Sequeira Júnior.
 - Tendo deixado como seus herdeiros legítimos os irmãos João Gago 

Sequeira, Maria Gago Sequeira e Luísa Gago Sequeira.
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 - Para liquidação do respectivo imposto sucessório foi instaurado o 
processo de imposto sucessório n.° 16.428, que correu os seus termos 
na Repartição de Finanças de Tavira.

 - Em 05.11.2003 foi efectuada a respectiva liquidação do Imposto 
sobre Sucessões e Doações, tendo -se apurado um valor de imposto de 
€ 36.374,99 relativamente ao herdeiro João Gago Sequeira.

 - O qual havia falecido em 26.2.1990.
 - Tendo concorrido à sucessão de João Gago Sequeira a sua mulher 

Maria Adélia da Conceição Pires e a sua filha Maria Lucília Gago 
Guiomar.

 - Em 15.3.2004, a oponente foi citada, na qualidade de herdeira 
do devedor originário João Gago Sequeira, do processo de execução 
fiscal n.° 1139200401002554, para o pagamento da dívida exequenda 
no valor total de €36.374,99 e de juros no montante de € 1.241,30, re-
lativamente à liquidação de imposto sucessório por óbito de Custódio 
Gago Sequeira Júnior.

 - Em 10.4.1990 faleceu Custódio Gago Sequeira Júnior.
 - Tendo deixado como seus herdeiros legítimos os irmãos João Gago 

Sequeira, Maria Gago Sequeira e Luísa Gago Sequeira.
 - Para liquidação do respectivo imposto sucessório foi instaurado o 

processo de imposto sucessório n.° 16.428, que correu os seus termos 
na Repartição de Finanças de Tavira.

 - Em 05.11.2003 foi efectuada a respectiva liquidação do Imposto 
sobre Sucessões e Doações, tendo -se apurado um valor de imposto de 
€ 36.239,62 relativamente à herdeira Maria Gago Sequeira.

 - A qual havia falecido em 28.11.1994.
 - Tendo concorrido à sucessão de Maria Gago Sequeira a sua irmã 

Luísa Gago Sequeira e a sua sobrinha Maria Lucília Gago Guiomar, 
em representação do seu pai João Gago Sequeira (irmão do de cujus), 
falecido em 26.7.1990.

 - Em 15.3.2004, a Oponente foi citada, na qualidade de herdeira de Ma-
ria Gago Sequeira, do processo de execução fiscal nº 1139200401002562 
para o pagamento da dívida exequenda no valor total de € 36.239,62 e de 
juros no montante de € 1.237,25, relativamente à liquidação de imposto 
sucessório por óbito de Custódio Gago Sequeira Júnior.

 - A Oponente nunca foi notificada por carta registada com aviso de 
recepção da liquidação dos referidos impostos sucessórios.

 - Nos autos está certificado que:
No dia 13 de Novembro de 2003, pelas 10.30 horas, Mário Conceição 

Fernandes Rosário, Técnico Administração Tributária Adjunto do Ser-
viço de Finanças de Tavira, deslocou -se à Rua 1º de Maio n.° 53  - Aldeia 
Santa Catarina  - Tavira, afim de notificar a Oponente Maria Lucília Pires 
Gago Guiomar – NIF 120 845 857, na qualidade de representante legal 
de seu pai João Gago Sequeira, como herdeira de Maria Gago Sequeira, 
da liquidação do Imposto sobre Sucessões e Doações n.° 17.640.

Contactada, recusou -se a assinar a recepção da notificação e foi -lhe 
a mesma entregue em mão, tendo -a recebido, sendo que de todos estes 
actos foram testemunhas o Jorge Manuel Dias Reis, Técnico de Admi-
nistração Tributária Adjunto do Serviço de Finanças de Tavira e Isabel 
Maria Engrácia Teresa, Técnica de Administração Tributária Adjunta 
do Serviço de Finanças de Tavira, que se encontravam presentes e com 
aquele assinaram.

3 – A primeira questão que importa aqui conhecer é a de saber se, 
à data em que a oponente foi notificada da liquidação do imposto em 
causa, havia já caducado o direito à liquidação.

Antes de mais, importa referir que a falta de notificação da liquidação 
do tributo no prazo de caducidade constitui fundamento de oposição 
à execução fiscal, nos termos do disposto no artº 204º, nº 1, al. e) do 
CPPT.

Posto isto e passando, então à apreciação da referida questão, objecto 
do recurso, alega a oponente que “no caso vertente, sempre a notificação 
da liquidação feita em 5 de Novembro de 2003 teria sido efectuada para 
além do prazo de caducidade do direito à liquidação.

Encontrando -se a correr, à data da entrada em vigor do CPT, o prazo 
de caducidade de vinte anos fixado no artigo 92º do CIMSSSD, tendo 
este sido fixado em cinco anos, deve aplicar -se à situação vertente o 
novo prazo de caducidade, por este, sendo inferior e iniciando -se a sua 
contagem em 1 de Julho de 2001, terminar, no caso vertente, antes do 
primeiro (o qual só terminaria em 2010)”.

Carece, contudo, de razão.
Tendo o Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 168/02, processo 

nº 449/01, publicado no DR, II Série, de 1/6/02, se pronunciado pela 
constitucionalidade do artº 4º do Decreto -lei nº 154/91 de 23/4, a ques-
tão agora em apreço há -de ser apreciada à luz do disposto no artº 92º 
do CIMSISSD.

Assim, à data em que ocorreu o facto tributário em que se fundamen-
tou a liquidação, sucessão mortis causa (26/7/90 e 10/4/90), vigorava o 
CPCI, diploma este que não estabelecia prazo geral de caducidade do 
direito de liquidar tributos.

Eram os vários códigos (CIC, CIP, CIMV, CCI e CIT) que fixavam 
esses prazos, normalmente, cinco anos.

Todavia, a excepção dizia respeito apenas à sisa e ao imposto sobre 
sucessões e doações.

Em relação a estes impostos, dispunha o artº 92º do respectivo diploma 
legal, na redacção de então, que esse prazo era de vinte anos.

Acontece, porém, que este prazo, com a entrada em vigor do Decreto-
-lei nº 119/94 de 7/5, passou a ser de dez anos.

Dispõe, porém, o artº 297º 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 deste preceito legal ao caso em 
apreço, pela redacção primitiva do predito artº 92º o imposto em causa 
podia ser liquidado até 26/7 e 10/4 de 2011 e em 26/7 e 16/4 de 2004 
se se aplicar o novo regime daquele preceito.

Pelo que e de acordo com o disposto no artº 297º do CC, é este último 
o regime aqui aplicável.

Assim sendo e uma vez que a oponente foi notificada da liquidação 
no dia 13/11/03 (vide probatório), é patente que a mesma ocorreu, ainda, 
dentro do prazo de caducidade do imposto.

Pelo que falecem, assim, as conclusões 6ª e 7ª da motivação do 
recurso da recorrente.

4 – Nas restantes conclusões da sua motivação alega a recorrente que 
o imposto em dívida já prescreveu.
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Já vimos que o artº 4º do Decreto -lei nº 154/91 de 23/4 foi julgado 
organicamente constitucional por acórdão do Tribunal Constitucional 
nº 168/02, processo nº 449/01, publicado no DR, II Série, de 1/6/02, pelo 
que a questão, agora em apreço, há -de ser apreciada à luz do disposto 
no artº 180º do CIMSISSD.

Também já vimos que os factos tributários em causa ocorreram em 
26/7 e 10/4 de 1990 (sucessão mortis causa).

Nesta altura, o prazo de prescrição das dívidas tributárias era de vinte 
anos, contados do início do ano seguinte àquele em que ocorreram os 
factos tributários, previsto no artº 27º do CPCI  - que é manifesto que 
ainda não ocorreu, o que só aconteceria em 2011, mesmo que não se 
verificasse alguma causa interruptiva da prescrição.

Com a nova redacção que foi dada ao artº 180º do CIMSISSD pelo 
Decreto -lei nº 119/94 de 7/5, o prazo de prescrição passou a ser de dez 
anos, nos termos do artº 34º do CPT.

Posteriormente e com a nova redacção que foi dada a este artigo 
pelo Decreto -lei nº 472/99 de 8/11, o prazo de prescrição foi reduzido 
para oito anos nos termos dos artigos 48º e 49º da LGT, aprovada pelo 
Decreto -lei nº 398/98 de 17/12.

Contudo, no artº 5º deste diploma legal estabeleceu -se que, com 
excepção dos impostos abolidos, ao novo prazo de prescrição aplica -se 
o disposto no artº 297º do CC.

Como vimos supra, determina este artigo 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”.

Deste modo, tendo a LGT entrado em vigor em 1/1/99 (artº 6º do 
citado Decreto -lei nº 398/98), é evidente que não ocorreu a prescrição 
à face da nova lei, pois não decorrera mais de oito anos a partir daquela 
data.

Sendo assim, há apenas que apreciar se a prescrição ocorreu à face do 
regime consagrado no artº 34º do CPT, aqui aplicável ex vi do disposto 
no art. 180º do CIMSISSD.

Também aqui, tem vindo este Supremo Tribunal a entender que 
se aplica o regime previsto no artº 297º do CC, o que é aceite pela 
recorrente, já que alega que a dívida se extinguiu por prescrição em 
1/7/01, dia em que se completaram dez anos sobre a data da entrada 
em vigor do CPT.

5 – Posto isto, estabelece o predito artº 34º, nº 1 que “a obrigação 
tributária prescreve no prazo de dez anos, salvo se outro mais curto 
estiver fixado na lei”.

Sendo assim, contados esses dez anos desde a entrada em vigor do 
predito Decreto -lei nº 119/94, o que aconteceu em 12/5/94, o prazo de 
prescrição ocorreria em 12/5/04.

No entanto e como resulta do probatório, importa referir que as exe-
cuções fiscais relativas à cobrança coerciva da dívida em causa foram 
instauradas em 3/3/04.

Ora, com a instauração das referidas execuções e nos termos do nº 3 
do predito artº 34º, interrompeu -se o prazo de prescrição, cessando, 
porém, esse efeito se o processo esteve parado por facto não imputável 
ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se então todo o tempo 
decorrido após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação 

das execuções – o que não é o caso, como, aliás, resulta da análise das 
execuções apensas aos autos.

Deste modo e desde a entrada em vigor do Decreto -lei nº 119/94 até 
àquela data de 3/3/04, vão decorridos 9 anos, 9 meses e 3 dias.

Pelo que o imposto em dívida ainda não prescreveu.
6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 

e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Ba-

eta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Reclamação e graduação de créditos. Direito de retenção 
do promitente -comprador. Artigo 755.º, n.º 1, alínea f), do 
Código Civil. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — O titular de direito de retenção sobre coisa imóvel tem o 
direito de ser pago com preferência aos demais credores 
do devedor, prevalecendo sobre a hipoteca, ainda que 
esta tenha sido constituída e registada anteriormente 
(cf. artigo 759.º do CC).

 II — Os artigos 755.º, n.º 1, alínea f), e 759.º do CC não 
afrontam os artigos 2.º, 18.º e 62.º da Constituição da 
República Portuguesa.

Processo n.º 354/06 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorridos: URBISADO — Urbanização e Empreendimentos do 

Sado, SARL, e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Caixa Geral de Depósitos, SA, melhor identificada nos autos, não 
se conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
que negou provimento ao recurso que interpôs da sentença de verificação 
e graduação de créditos proferida, nestes autos, pelo Tribunal Tributário 
de 1ª Instância de Setúbal, dele vem interpor o presente recurso, formu-
lando as seguintes conclusões:

A) Os créditos de que são titulares João Nascimento Pereira da Mota 
e Manfred Klimcvzak e mulher, em respeito às fracções “T” e “N”, 
respectivamente, do prédio descrito sob o n.º 30.054 na Conservatória 
do Registo Predial de Setúbal, devem ser graduados após o crédito 
hipotecário da recorrente;
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B) Isto porque aqueles, munidos da garantia do direito de retenção, 
são de constituição posterior à entrada em vigor do DL 379/86, de 11/11, 
o qual estabeleceu, de forma generalizada, a atribuição da garantia por 
força da inclusão da alínea f) ao art.755º do CCivil;

C) E porque a constituição (verificada em 1977) das garantias hipote-
cárias da recorrente sobre os citados imóveis é anterior à vigência deste 
novo regime, não se aplica o preceituado no art. 759° do CCivil;

D) Pois a interpretação retroactiva deste preceito origina incons-
titucionalidade, por violação do art. 62°/1 da Constituição, já que o 
novo regime não estabeleceu qualquer compensação para as hipotecas 
constituídas anteriormente;

E) Também por razões de índole constitucional não pode a garantia 
hipotecária da recorrente ser defraudada pelos direitos de retenção 
referidos, já que estes operam de forma oculta;

F) Ou seja, ao credor hipotecário não é dada hipótese de assegurar a 
consistência económica do seu direito, já que os direitos obrigacionais do 
promitente comprador (ou os reais não levados a registo) não merecem 
qualquer tipo de publicidade por via da qual os credores hipotecários 
possam controlar o risco das suas operações;

G) Pelo que os direitos de retenção invocados, e agora em crise, 
actuam de forma oculta, no sentido explanado nos Acórdão do Tribunal 
Constitucional nos. 160/2000, de 22/03, e 354/2000, de 05/07;

H) E, como tal, devem merecer a mesma tutela do princípio da con-
fiança, assegurado constitucionalmente, decorrendo daí que não podem 
preferir às hipotecas constituídas e registadas da recorrente;

I) A decisão objecto deste recurso violou os arts.755º al. f), 759° e 
686° do CCivil, bem como os arts. 18° e 62° da Constituição da Re-
pública Portuguesa.

A recorrida não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fiou a seguinte matéria de facto:
A). Os bens vendidos são os seguintes:
1.º Fracção autónoma designada pela letra “C” do prédio urbano 

inscrito na matriz predial urbana sob o artº. 1714 da freguesia de S 
Julião, concelho de Setúbal sito na Praceta José Malhoa, nºs 4°, 4° -A 
4° -B e 4° -C, em Setúbal e descrito na Conservatória de Registo Predial 
de Setúbal sob o nº 30294, a fls. 26 do Livro B96.Sobre este prédio 
incide, as hipotecas por ordem de registo, sendo certo que os credores 
BNU, UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&I cedera, por escritura realizada 
em 22/01/8), a sua posição preferencial de registo ao Montepio Geral 
— cfr. doc. de fls. 67 a 81 (79):

a) hipoteca do Montepio Geral, através da inscrição datada de 
03/09/80:

b) hipotecas do BNU, UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&I, através da 
inscrição datada de 20/0 9/78.

2° - Fracção autónoma designada pela letra “A” do prédio urbano 
inscrito na matriz predial urbana sob o art. 1690, da freguesia de S. 
Julião, concelho de Setúbal, silo na Praceta José Malhoa, nº 5º, 5° -A 
e 5° -B, em Setúbal, e descrito na Conservatória de Registo Predial de 
Setúbal sob o nº 30295, fls. 27, do Livro B -96. Sobre este prédio incidem 
as hipotecas por ordem de registo, sendo certo que os credores BNU, 
UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&I cederam por escritura realizada em 

22/01/81, a sua posição preferencial de registo ao Montepio Geral — cfr. 
doc. de fls. 67 a 81 (79):

a).  - hipoteca do Montepio Geral, através da inscrição datada de 
03/09/80:

b). - hipotecas do BNU, (JBP, BTA, BESCL , CPP e BB&I, através 
da inscrição datada de 20/09/78.

3.º - Fracção autónoma designada pela letra B do prédio urbano ins-
crito na matriz predial urbana sob o art. 1715, da freguesia de S. Julião, 
concelho de Setúbal, sito na Praceta José Malhoa, n°s 6°, 6° -A -B e C 
em Setúbal, e descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal 
sob o n 030296, fls. 27 do Livro B - 96. Sobre este prédio incidem as 
hipotecas por ordem de registo, sendo certo que os credores BNU, 
UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&I cederam, por escritura realizada em 
22/01/81, a sua posição preferencial de registo ao Montepio Geral - cfr. 
doc. de fls. 67 a 81 (79):

a).  - hipoteca do Montepio Geral , através da inscrição datada de 
03/09/80;

b)  - hipotecas do BNU. UBP, BTA, BESCL CPP e BB&J através da 
inscrição datada de 20/09/78.

4°  - Fracção autónoma designada pela letra E do prédio urbano ins-
crito matriz predial urbana sob o art. 1714, da freguesia de S. Julião, 
concelho de Setúbal, sito na Praceta José Malhoa, nºs 6°, 6° -A -B e C 
em Setúbal, e descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal 
sob o nº 30294, a fls. 27 do Livro B -96. Sobre este prédio incidem as 
hipotecas por ordem de registo, sendo certo que os credores BNU, 
UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&I cederam, por escritura realizada em 
22/01/81, a sua posição preferencial de registo ao Montepio Geral — cfr. 
doc. de fls. 67 a 81 (79):

a).  - hipoteca do Montepio Geral, através da inscrição datada de 
03/09/80;

b).  - hipotecas do BNU, UBP, BTA, BESCL, CPP e BB&J, através 
da inscrição datada de 20/09/78.

5° - Prédio denominado “Montalvão e Quinta da Algodeia” e também 
“Quinta dos Arcos”, sito na freguesia de S. Julião concelho de Setúbal 
inscrito na matriz predial rústica sob o artº. 6, secção “F”, e descrito 
na Conservatória de Registo Predial sob o nº 21735, a fls. 22 do Livro 
B -B72. Sobre este prédio existem as hipotecas do BESCL, BNU. UBP, 
BTA, BBI, CPP.

6° - Prédio denominado “Bela Vista ou Quinta do Retiro”, sito na 
freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artº. 15º, secção “D”, e descrito na Conservatória de Registo 
Predial sob o nº 28237, fls. 20, Livro B90. Sobre este prédio existem as 
hipotecas do BESCL, BNU, UBP, BTA, BBI. CPP.

7º Lote de terreno para construção designado pelo lote 29, a desanexar 
do prédio rústico inscrito sob o artº. 12 da secção “D”, freguesia de 5. 
Julião e descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o 
nº 30.055 fls. 86, Livro B95. Sobe este prédio existem as hipotecas do 
BESCL, BNU, UBP, BTA, BBI, CPP.

8° - Lote de terreno para construção, designado pelo lote 30 a desane-
xar do prédio rústico inscrito sob o artº. 12 da secção “D”, freguesia de 
8. Julião e descrito na conservatória de Registo Predial de Setúbal sob 
o nº 30.056. a fls. 87, Livro B95. Sobre este prédio existem as hipotecas 
de BESCL, BNU, UBP, BTA, BBJ, CPP.
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9° - Lote de terreno para construção designado pelo Lote 31, a desane-
xar do prédio rústico inscrito sob o artº 12 da secção “D”, freguesia de 
S.Julião e descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal, sob 
o nº 30.057, fls. 87, Livro B95. Sobre este prédio existem as hipotecas 
do BESCL BNU, UBP, BTA, BRI, CPP.

10° - Lote de terreno para construção designado pelo lote 32, a desa-
nexar do prédio rústico inscrito sob o artº 12 da secção “D”, freguesia de 
S. Julião, e descrito na Conservatória de Registo predial de Setúbal sob 
o. 30.058, fls. 88 do Livro B95. Sobre este prédio existem as hipotecas 
do BESCL, BNU UBP BTA, BBI, CPP.

11º Fracção autónoma designada pela letra E, do prédio sito na Praceta 
Mário de Sá Carneiro, (antiga Saboeira), em Setúbal, e inscrita na ma-
triz predial urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal sob o 
artº 30.052, a fls. 117, livro B95. Sobre este prédio incidem as hipotecas 
da CGD (22/8/19 77 e 20/2/19 78) e do CRSS (16/4/96).

12° - Fracção autónoma designada pela letra S, do prédio sito na Pra-
ceta Mário de Sá Carneiro, (antiga Saboeira), em Setúbal, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 5. Julião, concelho de Setúbal, sob 
o artº 1550 -S e descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal 
sob o art. 30.052, a fls. 85 do livro B -95. Sobre este prédio incidem as 
hipotecas da CGD (22/8/1977 e 20/2/1978).

13° - Fracção autónoma, designada pela letra A do prédio silo na 
Praceta José Régio, 4, em Setúbal, e inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº. 1549 e des-
crito na conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o nº 30.053, a 
fls. 87, do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

14° - Fracção autónoma designada pela leira A, do prédio silo na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de 5. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº. 1551, e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n°30.054, 
a fls. 86, do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

15° - Fracção autónoma designada pela letra G do prédio silo na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o art. 1551 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n°30.054, 
a fls. 86, do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/19//e 20/2/1978).

16° - Fracção autónoma, designada pela letra I, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho e Setúbal, sob o art. 1551, e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n° 30.054, 
a fls. 86, do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

17° - Fracção autónoma, designada pela letra T, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, 4, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº 1551 e 
descrito na conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n° 30.054, 
a fls. 86, do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978) e o direito de retenção de João Nascimento 
Pereira da Mota.

18° - Fracção autónoma, designada pela letra Q, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 

urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal sob o artº 1551 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o nº 30.054, 
a fls. 86 do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

19° - Fracção autónoma designada pela leira F, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº 1551 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n° 30.054, 
a fls. 86 do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

20° - Fracção autónoma, designada pela letra N, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº. 30.054, 
a fls. 86 do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978) e o direito de retenção de Manfred Klimczak 
e sua mulher.

21° - Fracção autónoma, designada pela letra S, do prédio sito na 
Praceta Mário de Sá Carneiro, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião concelho de Setúbal, sob o artº 30.054, 
a fls. 86 do livro B -95. Sobre este prédio incidem as hipotecas da CGD 
(22/8/1977 e 20/2/1978).

22° - Fracção autónoma, designada pela letra E, do prédio sito na 
Praceta Fernando Pessoa, 4, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de S. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº. 1469, e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o nº 30.047, 
a fls. 82 do livro B -95. Sobre este prédio incide a hipoteca da CGD de 
12/2/1974.

23° - Fracção autónoma designada pela letra B, do prédio sito na 
Praceta Fernando Pessoa, 4, em Setúbal, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de 5. Julião, concelho de Setúbal, sob o artº. 1472, e 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Setúbal sob o n°30.048. 
a fls. 83, do livro B -95. Sobre este prédio incide a hipoteca da CGD 
de 12/2/1974.

24° - 24 kg. de sucata.
Por se encontrar demonstrada e se entender pertinente à decisão a 

proferir, dita -se, ainda e ao abrigo do preceituado no art. 712º do CPC, 
a seguinte factualidade;

B). Reclamaram créditos distintas instituições bancárias, entre as quais 
a “Caixa Económica — Montepio Geral” e a “Caixa Geral de Depósitos” 
em decorrência de contratos de mútuo celebrados com a executada — cfr. 
fls. 64 215 e 625, distintas pessoas singulares e a F. Pública.

C). Das pessoas singulares, João de Nascimento Pereira da Mota, Man-
fred Klimczak esposa Ivone Klimczak, reclamaram créditos decorrentes 
de direito indemnizatório por incumprimento, por parte da executada, 
de contratos promessa de compra e venda de fracções autónomas pe-
nhoradas e vendidas nos autos — cfr. fls. 247 a 267.

D) As restantes pessoas singulares reclamam créditos laborais — cfr. 
fls. 241/242 e 268 a 324.

E) Esmeralda Olívia Mouzinho, em representação da sua filha menor, 
Sandra Luísa Martins, requereu, em 91JAN05, ao abrigo do art° 869º/1 
do CPC, a sustação da graduação de créditos, por referência a fracção 
autónoma vendida e penhorada nos autos, com suporte em contrato 
promessa de compra e venda da mesma, celebrado com a executada, e 
no respectivo direito de retenção — cfr. fls. 325/326.
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F) Para os efeitos referenciados na precedente alínea, aquela reque-
rente alegou ter eito instaurar, contra a executada, no TJSetúbal, a acção 
ordinária n.º 96/88 em que peticionou, além do mais, a condenação da 
última ao pagamento de indemnização de Esc. 5.000. 000$  - cfr. ditas 
fls. 325/32.

G) Em 00DEZ27 a CGD formulou o requerimento que constitui fls. 
1057/1058, que, aqui, se dá por reproduzido para todos os efeitos legais, 
invocando a caducidade da sustação mencionada em E) que antecede 
em virtude da Sandra Martins, não ter feito prova, no prazo de 30 dias, 
da pendência daquela acção ordinária (96/98).

H) Na sequência de diligências efectuadas veio, novamente, sustentar 
a caducidade do direito da Sandra Martins à sustação da graduação 
de créditos, uma vez que tendo -a solicitado em 91JAN05, apenas em 
91FEV06 requereu, na acção ordinária, a intervenção principal provo-
cada de muitos credores, designadamente, da CGD, sendo que a certidão 
demonstrativa da pendência da acção ordinária apenas foi emitida e junta 
a estes autos em 9IFEV08 cfr. fls. 1069, para que se remete.

I) Por despacho de 01JUL03, notificado à CGD foram indeferidos os 
requerimentos que formulou e referidos nas als. G) e H) que antecedem 
— cfr. fls. 1076 e v.

J) Na sequência de despachos de 01DEZ04 e de 02JAN31, foi a re-
querente Sandra Martins notificada para, em prazo de 15 dias informar 
do estado daquela acção ordinária  - cfr. fls. 1080 a 1083 dos autos.

K) Na sequência de requerimento da requerente Sandra, pretendo dar 
satisfação aos despachos referidos na al. que antecede, foi proferido, em 
02ABR22, novo despacho determinando a solicitação ao TJSetúbal, no 
sentido de esclarecer se a acção ordinária referida esteve parada 30 dias 
por inacção da autora cfr. fls. 1111 a 1113.

M) Em resposta em 02JUNI -, o TJSetúbal veio informar que a acção 
ord. não se encontrava parada — cfr. fls. 1133.

N) Em 02JUNI7 foi proferido novo despacho determinante de nova 
solicitação ao TJSetúbal, no mesmo sentido da referenciada em K) que 
antecede, mas com o aditamento que tal eventual paragem se pretende 
reportar não só ao presente mas, também, aos termos passados da mesma 
acção — cfr. fls. 1136.

O) Em resposta à solicitação referida na antecedente alínea, o TJSe-
túbal fez juntar despacho proferido naquela acção ord., do seguinte teor; 
«Informe que em 1997 o processo esteve parado mais de 30 dias por 
facto imputável à autora, tendo ido à conta nos termos do art. 51° nº 2 
b) do C.C.J. em 15/5/97. Só em 14/9/98 a autora voltou a dar andamento 
ao processo.» cfr. fls. 1140 e 1141.

P) Por requerimento consubstanciado a fls. 1160 e que, aqui, se dá 
por reproduzido; para todos os efeitos legais, a reclamante “Caixa Eco-
nómica Montepio Geral” veio solicitar o prosseguimento dos autos com 
desconsideração do requerimento de sustação formulado pela Sandra 
Martins, por entender ter ocorrido a caducidade do respectivo direito, 
face ao teor do despacho referenciado em O).

Q) Os reclamantes João de Nascimento Pereira da Mota, por um lado, 
e Manfred Klimnczack e esposa, por outro gozam, respectivamente, 
de direito de retenção sobre as fracções idfs. Na al. A), nºs 17 e 20, 
judicialmente declarado por decisões do TJSetúbal,  - no caso do João 
Mota, confirmada por Ac. da RE de 90FEV01 datadas de 87JUN29 e 
de 89SET18 — cfr. docs. de fls. 249/260 e 262/26 7.

3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se os créditos 
reclamados que gozam de direito de retenção devem ser graduados de 
forma prioritária em relação aos créditos hipotecários da recorrente, 
constituídos e registados anteriormente.

Desde logo e em primeiro lugar, importa sublinhar que, nas quatro 
primeiras conclusões da sua motivação do recurso, a recorrente questiona 
apenas a aplicação rectroactiva da norma contida no artº 759º do CC, 
necessariamente articulada com o disposto no artº 755º, nº 1, al. f) do 
CC e a sua conformidade com o artº 62º, nº 1 da CRP.

Sendo assim, há que ter por assente, já que tal não vem posto em causa 
pela recorrente, que o crédito em causa existe e o consequente direito 
de retenção, de harmonia com o que vem estipulado nos artºs 442º, nº 3 
do CC, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -lei nº 236/80 de 18/7 
e no predito artº 755º, nº 1, al. f), na redacção dada pelo Decreto -lei 
nº 379/86 de 11/11.

Alega, porém, a recorrente que sendo a constituição da sua garantia 
hipotecária sobre os imóveis citados em A) anterior (1977) à vigência 
do novo regime consagrado por este último preceito legal, o artº 759º 
não seria aqui aplicável, tanto mais que a “interpretação retroactiva 
deste preceito origina inconstitucionalidade, por violação do art. 62º/1 
da Constituição, já que o novo regime não estabeleceu qualquer com-
pensação para as hipotecas constituídas anteriormente”.

Mas, não cremos que lhe assista qualquer razão.
Com efeito, são as normas contidas no artº 759º do CC que estabe-

lecem que o titular do direito de retenção sobre coisa imóvel, enquanto 
não a entregar, “tem a faculdade de a executar, nos mesmos termos em 
que o pode fazer o credor hipotecário, e de ser pago com preferência 
aos demais credores do devedor” (nº 1) e que, neste caso, “o direito de 
retenção prevalece sobre a hipoteca, ainda que esta tenha sido registada 
anteriormente” (nº 2).

Posição esta, aliás, que resulta do próprio preâmbulo dos citado 
Decreto -lei nº 379/86 e que se passa a transcrever, naquilo que é mais 
relevante:

“O legislador de 1980, para o caso de tradição antecipada da coisa 
objecto do contrato definitivo, concedeu ao beneficiário da promessa 
o direito de retenção sobre a mesma, pelo crédito resultante do não 
cumprimento (artº 442º, nº 3). Pensou -se directamente no contrato-
-promessa de compra e venda de edifícios ou de fracções autónomas 
deles. Nenhum motivo justifica, todavia, que o instituto se confine a 
tão estreitos limites.

A existência do direito de retenção nesse quadro não repugna à sua 
índole. Repare -se que, em diversas previsões do artigo 755º, nº 1, do 
Código Civil, desaparece ou dilui -se a conexão objectiva que o prece-
dente artigo 754º pressupõe, em termos gerais, entre a coisa e o crédito. 
Mas será uma garantia oportuna no contrato -promessa e, por isso, de 
conservar? A análise da questão conduziu a uma resposta afirmativa.

Tem de reconhecer -se que, na maioria dos casos, a entrega da coisa 
ao adquirente apenas se verifica com o contrato definitivo. E, quando se 
produza antes, não há dúvida que se cria legitimamente, ao beneficiário 
da promessa, uma confiança mais forte na estabilidade ou concretização 
do negócio.

A boa fé sugere, portanto, que lhe corresponda um acréscimo de 
segurança.
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O problema só levanta particulares motivos de reflexão precisamente 
em face da realidade que levou a conceder essa garantia: a promessa de 
venda de edifícios ou de fracções autónomas destes, sobretudo destinado 
a habitação, por empresas construtoras, que, via de regra, recorrem a 
empréstimos, maxime tomados de instituições de crédito. Ora, o direito 
de retenção prevalece sobre a hipoteca, ainda que anteriormente registada 
(artigo 759º, n.º 2, do Código Civil). Logo, não faltarão situações em 
que a preferência dos beneficiários de promessa de venda prejudique o 
reembolso de tais empréstimos.

Neste conflito de interesses, afigura -se razoável atribuir prioridade à 
tutela dos particulares. Vem na lógica da defesa do consumidor. Não que 
se desconheçam ou esqueçam a protecção devida aos legítimos direitos 
das instituições de crédito e o estímulo que merecem como elementos de 
enorme importância na dinamização da actividade económico -financeira. 
Porém, no caso, estas instituições, como profissionais, podem precaver-
-se, por exemplo, através de critérios ponderados de selectividade do 
crédito, mais facilmente do que o comum dos particulares a respeito das 
deficiências e da solvência das empresas construtoras.

Persiste, em suma, o direito de retenção que funciona desde 1980. No 
entanto, corrigem -se inadvertências terminológiocas e desloca -se essa 
norma para lugar mais adequado, incluindo -a entre os restantes casos 
de direito de retenção (artigo 755º, n.º 1, alínea f))”.

Por outro lado, esta redacção inicial do citado artº 759º nunca foi 
alterada, pelo que não se pode falar aqui de aplicação retroactiva do 
citado preceito.

Para que assim fosse, tornava -se indispensável que o “direito de 
retenção” ali previsto tivesse um conteúdo específico  - o que não acon-
tece. Pelo contrário, naquele preceito legal faz -se referência ao “direito 
de retenção” em abstracto e esse direito resulta para os promitentes-
-compradores por força do disposto no artº 755º, nº 1, al. f) do CC.

Mas será que a aplicação, ao caso em apreço, do predito artº 759º viola 
o princípio constitucional consagrado no artº 62º, nº 1 da CRP?

Como é jurisprudência do Tribunal Constitucional “apesar de o direito 
de propriedade ser um direito de natureza análoga aos direitos, liberda-
des e garantias, nem toda a legislação que lhe diga respeito se inscreve 
na reserva parlamentar atinentes a esse direito, liberdades e garantias, 
apenas fazendo parte dessa reserva “as normas relativas à dimensão 
do direito de propriedade que tiver essa natureza análoga aos direitos, 
liberdades e garantias”, pelo que então se concluiu que já não se incluíam 
“nessa dimensão essencial os direitos de urbanizar, lotear e edificar, pois, 
ainda quando estes direitos assumam a natureza de faculdades inerentes 
ao direito de propriedade do solo, não se trata de faculdades que façam 
sempre parte da essência do direito de propriedade, tal como ele é 
garantido pela Constituição: é que essas faculdades, salvo, porventura, 
quando esteja em causa a salvaguarda do direito a habitação própria, já 
não são essenciais à realização do Homem como pessoa…

Recordada esta orientação, impõe -se a conclusão de que as interven-
ções legislativas questionadas nestes autos, limitadas à introdução de 
uma nova garantia do promitente -comprador beneficiário da tradição 
do prédio ou fracção, embora com eventual reflexo na posição de outros 
credores do promitente -vendedor, não podem ser consideradas como 
atingindo o núcleo essencial do direito de propriedade privada, na dimen-
são que o torna análogo aos direitos, liberdades e garantias, em termos 
tais que justifique a extensão do regime orgânico típico destes.

O direito de propriedade, no sentido amplo que abarca os direitos de 
crédito, está aqui em causa numa dimensão que não é indispensável à 
sua concepção como garantia de “espaço de autonomia pessoal”…ou 
“essencial à realização do Homem como pessoa…” (Acórdão nº 466/04, 
de 23/6/04).

Neste sentido e para além da jurisprudência citada no aresto recorrido, 
pode ver -se os Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 22/04, de 14/1/04 
e desta Secção do STA de 3/5/00, in rec. nº 24.063.

Pelo que falecem, assim, as referidas conclusões das alegações do 
recurso, não se verificando, também, a inconstitucionalidade agora 
arguida.

4 – Nas restantes conclusões, alega, ainda, a recorrente que, “também 
por razões de índole constitucional não pode a garantia hipotecária da 
recorrente ser defraudada pelos direitos de retenção referidos, já que 
estes operam de forma oculta…ou seja, ao credor hipotecário não é 
dada a hipótese de assegurar a consistência económica do seu direito, 
já que os direitos obrigacionais do promitente comprador (ou os reais 
não levados a registo) não merecem qualquer tipo de publicidade por 
via da qual os credores hipotecários possam controlar o risco das suas 
operações…pelo que os direitos de retenção invocados, e agora em crise, 
actuam de forma oculta, no sentido explanado nos Acórdãos do Tribunal 
Constitucional nos. 160/2000, de 22/3, e 354/2000, de 05/07…e como 
tal, devem merecer a mesma tutela do princípio da confiança, assegurado 
constitucionalmente, decorrendo daí que não podem proferir às hipotecas 
constituídas e registadas da recorrente”.

Mais uma vez, carece de razão.
Como resulta do preâmbulo do predito Decreto -lei nº 379/86, “o ob-

jectivo prosseguido pela solução agora impugnada é a tutela da defesa 
do consumidor e das expectativas de estabilização do negócio (muitas 
vezes incidente sobre a aquisição de habitação própria permanente) 
decorrentes da circunstância de ter havido tradição da coisa, através da 
viabilização de ressarcimento adequado e efectivo da frustração culposa 
de tais expectativas” (Acórdão do Tribunal Constitucional nº 356/04, 
de 19/5/04).

Não se trata, assim, de questão idêntica aos casos que foram objecto 
dos acórdãos do Tribunal Constitucional agora invocados pela recorrente, 
que dizem respeito à tutela dos créditos da Segurança Social.

“Com efeito, o direito de retenção, associado à tradição da coisa, 
implica uma conexão com o imóvel ou fracção objecto da garantia 
real que não existe, por via de regra, nos privilégios creditórios gerais” 
(acórdão citado).

Por outro lado, há que ter em linha de conta que, no momento em 
que ao crédito hipotecário da recorrente foi constituído e registado, já 
se encontrava em vigor o regime previsto no predito artº 759º, agora 
impugnado.

“Para além disto, é ainda de referir que a norma em apreciação no 
presente recurso opera meramente uma ponderação adequada do inte-
resse das instituições de crédito detentoras de créditos hipotecários na 
protecção da confiança inerente ao registo predial e do interesse dos 
consumidores na protecção da confiança relativa à consolidação de 
negócios jurídicos, notando -se que os mesmos respeitam, em muitos 
casos, à aquisição de habitação própria permanente.

Nesta perspectiva, também a contenção dos princípios da confiança e 
da segurança jurídica associados ao registo predial, que resulta da atri-
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buição de preferência ao direito de retenção sobre a hipoteca registada 
anteriormente, tem a sua justificação na prevalência para o legislador 
do direito dos consumidores à protecção dos seus específicos interesses 
económicos (associados, em inúmeros casos, à aquisição de habitação 
própria, pelo que é ainda invocável o artigo 65º da Constituição) e à 
reparação dos danos (artigo 60º da Constituição…)” (acórdão citado).

Pelo que, também aqui, não se verifica a inconstitucionalidade da 
norma apreciada.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter o aresto recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 

Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Contribuição autárquica. Proprietário inscrito na matriz. 
Presunção legal. Elisão. Condição resolutiva.

Sumário:

 I — Cumpre ao interessado, inscrito na matriz predial como 
proprietário de um prédio, à data de 31 de Dezembro, 
elidir a presunção de que era, àquela data, o proprie-
tário, e consequente sujeito passivo da contribuição 
autárquica relativa àquele ano.

 II — Resultando a sua qualidade de proprietário de um con-
trato que incluía uma condição resolutiva, para operar 
na falta de cumprimento de obrigação atribuída ao com-
prador, deve entender -se que tal condição não chegou a 
actuar se, em acção intentada nos tribunais judiciais, as 
partes vieram a transaccionar, declarando o beneficiário 
da condição que renunciava «à cláusula de reversão» 
da propriedade do imóvel.

Processo n.º 507/06 -30.
Recorrente: Martinho Tavares.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. MARTINHO TAVARES, residente em Macieira de Cambra, Vale 

de Cambra, recorre da sentença de 28 de Outubro de 2005 do Mmº. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente 
a oposição à execução fiscal instaurada para cobrança de dívida de 
contribuição autárquica relativa ao ano de 2000.

Formula as seguintes conclusões:
«O TRIBUNAL RECORRIDO JULGOU ERRADAMENTE A OPO-

SIÇÃO DEDUZIDA, ATENDENDO A NO CASO CONCRETO O 

OPONENTE, ORA, RECORRENTE NÃO SER PROPRIETÁRIO 
DOS TERRENOS EM APREÇO NO ANO A QUE SE REPORTA O 
IMPOSTO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS.

A ILEGITIMIDADE REFERIDA RESULTA DO FACTO DA CLÁU-
SULA DE REVERSÃO INSERTA NO CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA EM APREÇO, QUE CONFIGURA UMA CONDIÇÃO 
RESOLUTIVA, TER PRODUZIDOS EFEITOS AQUANDO A VERI-
FICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CONCLU-
SÃO DA OBRA, UMA DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 
DE VENDA.

TAL CLÁUSULA TEM DE SER INTERPRETADA NO SENTIDO 
ACIMA EXPOSTO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS CRITÉRIOS 
LEGAIS DE INTERPRETAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 236° 
A 238° DO CÓDIGO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ DOMI-
NANTE NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.

FINALMENTE A ILEGITIMIDADE DO OPONENTE RESULTA 
DOS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA, IGUALDADE QUE NORTEIAM 
O NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO TRIBUTÁRIO, E AINDA 
DO ESTATUÍDO NO ARTIGO 8°, N.° 3 DO CÓDIGO DE CONTRI-
BUIÇÃO AUTÁRQUICA, QUE PRESCREVE QUE NO CASO DE 
PROPRIEDADE RESOLÚVEL, A CONTRIBUIÇÃO É DEVIDA POR 
QUEM TENHA O USO E FRUIÇÃO DO PRÉDIO.

FACE AO EXPOSTO DEVE REVOGAR -SE A DECISÃO RE-
CORRIDA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE OPOSIÇÃO 
(...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emite o 

parecer que a seguir se reproduz:
«Nos presentes autos suscita -se, desde logo, a questão prévia da 

incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das suas alegações de 

recurso o recorrente Martinho Tavares, vem pôr em causa os juízos de 
apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando clara 
divergência nas ilações de facto retiradas do probatório e afirmando 
factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.

É o que se apura nomeadamente do confronto das conclusões do 
recurso, em que o recorrente refere que “O TRIBUNAL RECOR-
RIDO JULGOU ERRADAMENTE A OPOSIÇÃO DEDUZIDA, 
ATENDENDO A NO CASO CONCRETO O OPONENTE, ORA, 
RECORRENTE NÃO SER PROPRIETÁRIO DOS TERRENOS EM 
APREÇO NO ANO A QUE SE REPORTA O IMPOSTO EM DIS-
CUSSÃO NOS AUTOS” e que “A ILEGITIMIDADE REFERIDA 
RESULTA DO FACTO DA CLÁUSULA DE REVERSÃO INSERTA 
NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM APREÇO, QUE CON-
FIGURA UMA CONDIÇÃO RESOLUTIVA, TER PRODUZIDO EFEI-
TOS AQUANDO A VERIFICAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DO 
PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA, UMA DAS CONDIÇÕES 
GERAIS E ESPECIAIS DE VENDA” com o teor da decisão recorrida 
em que se julgou que os proprietários do terreno no mês de Dezembro 
do ano a que respeita a Contribuição Autárquica em causa eram o opo-
nente e a JAFIP, já que ainda não havia operado a cláusula de reversão 
do referido terreno (cf fls. 162).

Ou seja o recorrente assenta as suas conclusões na afirmação de um 
facto – que não era proprietário dos terrenos em apreço — facto este 
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que a sentença recorrida não estabeleceu, ali se afirmando, bem pelo 
contrário que era um dos proprietários, pois que a data a que se reporta 
o imposto em causa ainda não havia operado a cláusula de reversão do 
referido terreno.

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.

Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
14.04.1999, processo 22908, “...tais conclusões versarão matéria exclu-
sivamente de direito se resumirem a sua divergência com o decidido à 
interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qualquer 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 pro-
duzida foi insuficiente quer ainda porque se divirja nas ilações de facto 
que se devem retirar dos mesmos”.

Verifica -se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo já que versando o recurso, também, matéria de facto, será 
competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Norte 
– arts. 280º, nº 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
e 26º alínea b) e 3 alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais».

1.4. O recorrente, notificado deste parecer, nada diz.
1.5. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto estabelecida é a seguinte:

«1.
Foi instaurada execução fiscal contra o oponente por dívida prove-

niente de contribuição autárquica referente à 2ª prestação do ano de 
2000, liquidada com referência a 1/2 dos valores patrimoniais dos artigos 
urbanos nºs 7010 e 7032, da Freguesia de Santo Ildefonso, Porto, no 
valor de € 23.620,36 -

2.
O oponente foi citado para a execução em 4/10/002  - cfr fls 61/62 

dos autos,
3.

A oposição foi deduzida em 4/11/2002  - cfr fls 2 dos autos,

4.
Através de escritura de compra e venda com permuta entre a Câmara 

Municipal do Porto e Martinho Tavares e “Euro – Jafip – Investimentos 
e Participações, Lda” celebrada em 26/12/1993, no Cartório Privativo 
do Município do Porto, a Câmara Municipal do Porto vendeu, em co-
mum e em partes iguais, ao executado e à referida sociedade comercial 

e estes adquiriram os seguintes prédios destinados a construção, mais 
conhecido por “Terreno da Pedreira da Trindade”:

1. Terreno destinado a construção, com a área de 6,884 m2, sito na 
Rua Alferes Malheiro, Santo Ildefonso, Porto, descrito na CRP do Porto 
sob a ficha 263/130993 omisso à matriz;

2. Terreno destinado a construção, com a área de 476 m2, sito na 
Rua dos Heróis Mártires de Angola, Cedofeita, Porto, descrito na 
CRP do Porto sob a ficha 263/130993, omisso à matriz.  - cfr. doc. de 
fls. 18/28  -;

5.
Ao terreno referido em 4.1 viria a ser atribuído o artigo matricial 7010 

e ao referido em 4.2 o artigo 7032  - cfr. fls. 65 e 66;

6.
Tais terrenos foram posteriormente anexados, por junção, e encontram-

-se actualmente inscritos na matriz predial respectiva sob o artigo 7169 
– cfr. fls. 78 e 79;

7.
Da referida escritura de compra e venda faziam parte integrante as 

condições geras e especiais de venda em hasta publica dos referidos 
terrenos, as quais incluíam a seguinte cláusula:

“A falta de cumprimento pelo adjudicatário de qualquer das condições 
de venda, implica automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as benfeitorias 
nele existentes sem que haja obrigação, por parte do Município, de 
restituir mais de 80 % das importâncias que lhe tenham sido pagas” 
– cfr. fls. 22 e 26;

8.
Através da celebração do referido contrato, o oponente e a Euro – Jafip 

obrigaram -se a construir no denominado terreno “Pedreira da Trindade” 
um prédio urbano com as características e nos prazos previstos nas 
condições gerais e especiais de venda – cfr. fls. 18/28;

9.
Em 30/7/1992, foi dado início à construção da obra nos terrenos ob-

jecto da citada escritura, a qual deveria estar concluída em 30/7/1995, 
ou seja 3 anos depois;

10.
Tal prazo foi prorrogado até 30/7/1996, a pedido do oponente – cfr. 

fls. 38/39;
11.

O oponente e a sociedade Euro Jafip não cumpriram o prazo de 
conclusão da obra – cfr. depoimento das testemunhas;

12.
Em 1997, o Município do Porto instaurou uma acção declarativa 

ordinária contra o oponente e mulher, Euro – Jafip e Caixa Geral de 
Depósitos que correu termos no 7° Juízo Cível da Comarca do Porto, 
sob o no 61/97, com vista à restituição dos terrenos e respectivas ben-
feitorias – cfr. fls. 42/51;
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13.
Em 24/10/2001, o oponente e a Câmara Municipal do Porto transi-

giram no referido processo, tendo tal transacção sido homologada por 
sentença – cfr. fls. 52/57;

14.
O oponente requereu revisão dos actos tributários de liquidação com 

referência aos anos de 1998, 1999 e 2000 e aos artigos matriciais 7010 
e 7032 (actual 7169), a qual por despacho de 4/6/2004 foi indeferida 
– cfr. fls. 139/141;

15.
Através de ofício datado de 14/11/2003 da Câmara Municipal do Porto 

foi informado que “a autarquia deteve o “uso e fruição” de parte do 
edifício denominado Pedreira da Trindade, pisos 1 e 2 , a que correspon-
deram, respectivamente áreas aproximadas de 4553 m2 e 4185 m2, desde 
Dezembro de 2000 até ao dia 1 de Janeiro de 2002” - cfr. fls. 141;

16.
A partir de meados de 1996 até Janeiro de 2002,0 oponente não 

efectuou qualquer operação relativamente ao prédio que estava em 
construção nos terrenos adquiridos à CMPorto – cfr. depoimentos das 
testemunhas;

17.
No Jornal “Público” de 2/11/2000 foi publicado o artigo que consta 

do documento de fls. 132 dos autos;

18.
No “Jornal de Notícias” de 19/11/2000 foi publicado o artigo que 

consta do documento de fls. 133 dos autos;

19.
No “Comércio do Porto” de 29/1/2002 foi publicado o artigo que 

consta do documento de fls. 134 dos autos».
3.1. Importa começar pela questão suscitada pelo Exmº. Procurador-

-Geral Adjunto junto deste Tribunal, que questiona a competência para 
apreciar o recurso, por entender que, estando nele em causa matéria de 
facto, competente é, antes, o Tribunal Central Administrativo Norte.

A questão merece 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).

Na verdade, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) só é compe-
tente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões 
dos tribunais tributários de 1ª instância se em causa estiver, apenas maté-
ria de direito. Versando o recurso, também, matéria de facto, competente 
é, não já 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.

Ora, afigura -se que o recorrente, ao afirmar não ter sido o proprietário 
dos prédios que motivaram a liquidação de contribuição autárquica de 
que nasceu a execução fiscal, no ano a que se reporta aquela contri-
buição, e ao afirmar que no contrato que celebrou havia uma cláusula 
que consubstancia uma condição resolutiva, a qual operou «aquando 
da verificação do não cumprimento do prazo de conclusão da obra»; 
enquanto que a sentença julgou ser ele o proprietário ao tempo relevante, 
já que ainda não havia operado a cláusula de reversão, não questiona a 
matéria de facto estabelecida pela instância, antes se limitando a retirar 
da mesma matéria diferentes conclusões de direito.

A questão atinente à propriedade não pode considerar -se de facto, pois 
há -de decidir -se à luz da lei; o contrato a que se refere o recorrente consta 
da matéria de facto assente na instância, incluindo a cláusula de reversão 
a que se refere o recorrente; e a questão de saber se essa cláusula operou 
ou não é matéria a julgar face à factualidade estabelecida, limitando -se, 
neste ponto, o recorrente a afirmar uma consequência jurídica diferente 
da que do mesmo quadro factual retirou a sentença.

Daí que se entenda que este Tribunal não é colocado perante a neces-
sidade de fazer juízos acerca de factos concretos, sendo, deste modo, 
competente para conhecer do recurso.

3.2. No que toca à questão de fundo, o único tema a ajuizar con-
siste em saber se o recorrente, proprietário inscrito na matriz em 31 
de Dezembro de 2000, é ou não o devedor da contribuição autárquica 
relativa a esse ano.

O artigo 8º do Código da Contribuição Autárquica diz -nos, no seu 
nº 1, que «a contribuição é devida pelo proprietário do prédio em 31 de 
Dezembro do ano a que a mesma respeitar» e, no seu nº 4, que «presume-
-se proprietário (…), para efeitos fiscais, quem como tal figure ou deva 
figurar na matriz na data referida no nº 1 (…)».

O presente processo corre nos tribunais tributários, que administram 
a justiça «nos litígios emergentes das relações jurídicas (…) fiscais», 
como estabelece o artigo 1º nº 1 do actual Estatuto dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais (doravante ETAF) e já antes afirmava o artigo 3º 
do anterior ETAF.

Não cabe, consequentemente, e em primeira linha, declarar aqui a 
titularidade do direito de propriedade sobre os prédios em causa, mas 
definir se ao recorrente pode ou não ser legitimamente exigida a contri-
buição autárquica a eles respeitante, no tocante ao ano de 2000.

Para resolver a questão importa, desde logo, atentar em que a Admi-
nistração Fiscal beneficia da presunção decorrente da matriz, ou seja, 
de que o recorrente era, em 31 de Dezembro de 2000, o proprietário 
dos prédios.

Sabido é – estabelece -o o artigo 350º nº 1 do Código Civil – que quem 
tem a seu favor a presunção legal escusa de provar o facto a que ela 
conduz. Não carecendo a Administração de demonstrar o facto presu-
mido, incumbe ao recorrente, que a lei onera com a mesma presunção, 
afastá -la mediante prova em contrário.

Tudo está em ver se o conseguiu.
3.3. Ora, a verdade é que, no contrato entre o recorrente e a Câmara 

Municipal do Porto, se acha incluída uma cláusula segundo a qual «a 
falta de cumprimento pelo adjudicatário de qualquer das condições 
de venda, implica automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
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para a Câmara não só o terreno mas também todas as benfeitorias nele 
existentes sem que haja obrigação, por parte do Município, de restituir 
mais de 80 % das importâncias que lhe tenham sido pagas».

Mas não foi verificado esse incumprimento, mau grado a paragem 
das obras e a não entrega ao Município do prédio que havia de o ser 
– que são factos provados.

Seguro é que as partes nisso não concordaram, pois só isso explica 
que, ainda no decurso do ano de 1997, o Município do Porto tenha 
instaurado uma acção declarativa ordinária contra o oponente e outros 
pedindo a sua condenação «à rescisão do contrato de compra e venda» 
ou «à resolução do dito contrato».

Declarações que o tribunal não chegou a emitir porque, entretanto, 
as partes concluíram uma transacção, em cujos termos, além do mais, 
«o Município do Porto renuncia à cláusula de reversão convencionada».

Esta renúncia não pode interpretar -se senão com o sentido de a cláu-
sula, por expresso acordo dos contraentes, não ter chegado a operar, por 
isso que o Município do Porto a ela renunciou.

O que se não provou nem pode ficcionar -se é que os prédios em causa 
tenham voltado à esfera patrimonial do Município, ainda no decurso 
do ano de 2000, em consequência do incumprimento contratual e ope-
ração da condição resolutiva, e só depois, por força da dita transacção, 
regressado à esfera patrimonial do recorrente…

Ao contrário do que afirma a recorrente, não existiu qualquer «ve-
rificação do não cumprimento do prazo de conclusão da obra». Os 
tribunais não fizeram tal verificação, e as partes, quando do assunto se 
ocuparam, foi nos termos já apontados, claramente demonstrativos de 
que a cláusula de reversão não chegara a actuar.

Não foi, pelo exposto, afastada a presunção favorável à Administra-
ção Tributária, resultante da inscrição do recorrente como proprietário 
na matriz.

Por fim, não sendo o caso de propriedade resolúvel, é irrelevante o 
argumento que o recorrente desse instituto pretende retirar.

No mesmo sentido do presente, e em caso precisamente igual, veja-
-se o acórdão de 15 de Novembro de 2006 deste Tribunal no processo 
nº 509/06.

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 do recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de justiça inicial. Apoio 
judiciário. Indeferimento. Notificação.

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 557/06 -30.
Recorrente: Fernando dos Santos Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. FERNANDO DOS SANTOS COSTA, residente em Santarém, 

recorre do despacho de 10 de Janeiro de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria que indeferiu liminarmente a petição 
de oposição a execução fiscal contra si revertida, depois de inicialmente 
instaurada contra a sociedade Baptista, Lda..

Formula 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° no art° 486° -A 
do CPC aplicável, “ex -vi” art° 28 do CCI 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 
substracto nos art°s 45° do CPPT e art° 3°, nº 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 nº 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;
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5
Doutro passo a entender -se que uma petição de oposição à execução 

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 notificou o para vir aos 
autos sequer para juntar tal documento, em manifesta violação das regras 
dos art°s 80°, n° 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 Lisboa 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 praticadas, 

que acabaram por relevar na Sentença preferida 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°, al. d) do CPTA e art° 474° 
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° 209º do CPPT 
e art° 234°, nº 1 do CPC

12
Não tendo sido recusada a petição de oposição pela Secretaria – 

art° 80, n° 1 al. d) do CPTA – “maxime” 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 artº 475° 
do mesmo diploma;

13
A decisão que se tomou prejudicou de forma grandiosa o oponente, 

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

Termos em que
devem as presentes alegações ser recebidas e de conformidade com as 

mesmas e com as conclusões apresentadas, merecer o presente recurso 
provimento, revogando -se a decisão recorrida que deverá ser substituída 
por despacho ordenando a notificação do oponente para pagar a taxa 
de justiça em causa, seja por via da aplicação ao caso do disposto no 
art° 476° do CPC, seja, como infra também se refere, dentro de um 
quadro em que a oposição se assume como uma estrutura de contestação, 
por via aplicação ao caso do art° 486° -A, prosseguindo -se os ulteriores 
termos do processo de oposição à execução fiscal».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, escrevendo:
«Ao invés do que alega o recorrente entendemos que oposição tem 

efectivamente a estrutura de urna petição inicial, sendo -lhe aplicável o 
disposto nos arts. 474 e segs. do Código de Processo Civil.

Daí que a nosso ver o presente recurso deva proceder, apenas pelas 
razões constantes das suas conclusões 5 e segs.

É que a falta de taxa de justiça inicial não é, nos termos do artº 234º -A 
do Código de Processo Civil, fundamento de indeferimento liminar.

Com efeito, diversamente do anteriormente estatuído, deixou de haver 
uma enumeração taxativa dos pressupostos processuais cuja falta gera 
o indeferimento liminar, mas, em compensação, o indeferimento só se 
dá nos casos extremos em que o pressuposto em falta é absolutamente 
insusceptível de suprimento ulterior, de harmonia com a nova preocupa-
ção de assegurar, sempre que possível, a decisão de mérito – cfr. Lebre 
Freitas, Código de Processo Civil anotado, pag. 399

Ora, no caso, não tendo sido junto documento comprovativo do prévio 
pagamento a taxa de justiça inicial, haveria a secretaria de ter recusado 
a petição inicial, notificando o recorrente, que sempre poderia usar do 
beneficio concedido pelo artº 476º do mesmo diploma legal.

E, não o tendo feito, haveria o tribunal de ordenar essa notifica-
ção».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. É o seguinte o teor do despacho recorrido:
«Nos termos do Art.° 29/4 da Lei nº 34/2004, de 29 de Julho, o inde-

ferimento do pedido de apoio judiciário importa a obrigação do paga-
mento das custas devidas nos termos do Código das Custas Judiciais.

Este pagamento deveria ser efectuado no prazo de 10 dias a contar 
da decisão que indefira, em definitivo, o pedido (Art.° 24/3 da Lei 
n° 34/2004 e 467/5 do CPC.

Mas não foi feito.
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A omissão de pagamento da taxa de justiça dá lugar à aplicação das 
cominações previstas na lei de processo [artº 28 CCJ].

A cominação processual consiste no desentranhamento da petição 
inicial apresentada (Art.° 474/5 CPC).

Mas o desentranhamento não tem qualquer relevância processual 
porque o processo não poderá de modo algum prosseguir.

Tendo ultrapassado a fase da rejeição pela secretaria, cabe indeferi-
mento liminar da mesma douta petição inicial.

Termos em que, nos termos do art.° 474 alínea f) do CPC, em ar-
ticulação com o art. 80 alínea d) do CPTA, indefiro liminarmente a 
petição inicial».

3.1. O agora recorrente deduziu oposição a uma execução fiscal, 
sem comprovar o pagamento da taxa de justiça inicial, mas alegando 
ter requerido a concessão de apoio judiciário, e juntando documento 
disso comprovativo.

A petição não foi rejeitada pela secretaria.
Tendo vindo ao processo informação da Segurança Social, segundo 

a qual o pedido de apoio judiciário fora indeferido, o Mmº. Juiz, após 
se certificar que tal indeferimento não fora impugnado, proferiu o des-
pacho recorrido.

Esse despacho, de indeferimento liminar da petição, assentou, em 
súmula, em não ter sido paga a taxa de justiça inicial «no prazo de 
10 dias a contar da decisão que indefira, em definitivo, o pedido» de 
apoio judiciário.

3.2. Ressalta à vista uma razão por que o despacho impugnado não 
pode subsistir.

É que, nos termos do artigo 467º nº 5 do Código de Processo 
Civil (CPC), 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 Mmº. 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.
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 despacho impugnado, 
para ser substituído por outro que não seja de indeferimento liminar da 
petição pelos fundamentos aqui apreciados.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de justiça inicial. Apoio 
judiciário. Indeferimento. Notificação.

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 558/06 -30.
Recorrente: Fernando dos Santos Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. FERNANDO DOS SANTOS COSTA, residente em Santarém, 

recorre do despacho de 10 de Janeiro de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria que indeferiu liminarmente a petição 
de oposição a execução fiscal contra si revertida, depois de inicialmente 
instaurada contra a sociedade Baptista, Lda..

Formula 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° no art° 486° -A 
do CPC aplicável, “ex -vi” art° 28 do CCI 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 
substracto nos art°s 45° do CPPT e art° 3°, nº 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
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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 nº 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 execu-

ção 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 respec-
tivo 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 notificou o para vir aos 
autos sequer para juntar tal documento, em manifesta violação das regras 
dos art°s 80°, n° 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 Lisboa 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 praticadas, 

que acabaram por relevar na Sentença preferida 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°, al. d) do CPTA e art° 474° 
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° 209º do CPPT 
e art° 234°, nº 1 do CPC

12
Não tendo sido recusada a petição de oposição pela Secretaria – 

art° 80, n° 1 al. d) do CPTA – “maxime” 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 artº 475° 
do mesmo diploma;

13
A decisão que se tomou prejudicou de forma grandiosa o oponente, 

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

Termos em que
devem as presentes alegações ser recebidas e de conformidade com as 

mesmas e com as conclusões apresentadas, merecer o presente recurso 
provimento, revogando -se a decisão recorrida que deverá ser substituída 
por despacho ordenando a notificação do oponente para pagar a taxa 
de justiça em causa, seja por via da aplicação ao caso do disposto no 
art° 476° do CPC, seja, como infra também se refere, dentro de um 
quadro em que a oposição se assume como uma estrutura de contestação, 
por via aplicação ao caso do art° 486° -A, prosseguindo -se os ulteriores 
termos do processo de oposição à execução fiscal».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Mmº. Juiz proferiu despacho sustentando a sua decisão.
1.4. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso merece provimento, escrevendo:
«Ao invés do que alega o recorrente entendemos que oposição tem 

efectivamente a estrutura de urna petição inicial, sendo -lhe aplicável o 
disposto nos arts. 474 e segs. do Código de Processo Civil.

Daí que a nosso ver o presente recurso deva proceder, apenas pelas 
razões constantes das suas conclusões 5 e segs.

É que a falta de taxa de justiça inicial não é, nos termos do artº 234º -A 
do Código de Processo Civil, fundamento de indeferimento liminar.

Com efeito, diversamente do anteriormente estatuído, deixou de haver 
uma enumeração taxativa dos pressupostos processuais cuja falta gera 
o indeferimento liminar, mas, em compensação, o indeferimento só se 
dá nos casos extremos em que o pressuposto em falta é absolutamente 
insusceptível de suprimento ulterior, de harmonia com a nova preocupa-
ção de assegurar, sempre que possível, a decisão de mérito – cfr. Lebre 
Freitas, Código de Processo Civil anotado, pag. 399

Ora, no caso, não tendo sido junto documento comprovativo do prévio 
pagamento a taxa de justiça inicial, haveria a secretaria de ter recusado 
a petição inicial, notificando o recorrente, que sempre poderia usar do 
beneficio concedido pelo artº 476º do mesmo diploma legal.

E, não o tendo feito, haveria o tribunal de ordenar essa notifica-
ção».
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1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. É o seguinte o teor do despacho recorrido:
«Nos termos do Art.° 29/4 da Lei nº 34/2004, de 29 de Julho, o inde-

ferimento do pedido de apoio judiciário importa a obrigação do paga-
mento das custas devidas nos termos do Código das Custas Judiciais.

Este pagamento deveria ser efectuado no prazo de 10 dias a contar 
da decisão que indefira, em definitivo, o pedido (Art.° 24/3 da Lei 
n° 34/2004 e 467/5 do CPC).

Mas não foi feito.
A omissão de pagamento da taxa de justiça dá lugar à aplicação das 

cominações previstas na lei de processo [artº 28 CCJ].
A cominação processual consiste no desentranhamento da petição 

inicial apresentada (Art.° 474/5 CPC).
Mas o desentranhamento não tem qualquer relevância processual 

porque o processo não poderá de modo algum prosseguir.
Tendo ultrapassado a fase da rejeição pela secretaria, cabe indeferi-

mento liminar da mesma douta petição inicial.
Termos em que, nos termos do art.° 474 alínea f) do CPC, em ar-

ticulação com o art. 80 alínea d) do CPTA, indefiro liminarmente a 
petição inicial».

3.1. O agora recorrente deduziu oposição a uma execução fiscal, 
sem comprovar o pagamento da taxa de justiça inicial, mas alegando 
ter requerido a concessão de apoio judiciário, e juntando documento 
disso comprovativo.

A petição não foi rejeitada pela secretaria.
Tendo vindo ao processo informação da Segurança Social, segundo 

a qual o pedido de apoio judiciário fora indeferido, o Mmº. Juiz, após 
se certificar que tal indeferimento não fora impugnado, proferiu o des-
pacho recorrido.

Esse despacho, de indeferimento liminar da petição, assentou, em 
súmula, em não ter sido paga a taxa de justiça inicial «no prazo de 
10 dias a contar da decisão que indefira, em definitivo, o pedido» de 
apoio judiciário.

3.2. Ressalta à vista uma razão por que o despacho impugnado não 
pode subsistir.

É que, nos termos do artigo 467º nº 5 do Código de Processo Civil 
(CPC), 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 Mmº. 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.
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 despacho impugnado, 

para ser substituído por outro que não seja de indeferimento liminar da 
petição pelos fundamentos aqui apreciados.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência territorial. Efeitos da 
declaração transitada em julgado.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 10.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, os processos pen-
dentes nos extintos tribunais tributários de 1.ª instância 
transitaram para os novos tribunais administrativos e 
fiscais, segundo a correspondente área de jurisdição.

 II — O critério de distribuição de processos constante do 
seu n.º 3, baseado nas novas regras de competência 
territorial, apenas se aplica aos Tribunais Tributários 
de Lisboa, Loures e Sintra e Porto e Penafiel respecti-
vamente.

 III — Pelo que um recurso contencioso instaurado no domínio 
da vigência do anterior ETAF, da competência do extinto 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, nunca 
pode transitar para o Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto.

 IV — A norma daquele artigo 10.º é absolutamente impera-
tiva.

Processo n.º 705/06 -30.
Recorrente: Sogrape — Vinhos de Portugal, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho (por vencimento).

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Sogrape – Vinhos de Portugal, SA, vem recorrer da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que se considerou territorial-
mente incompetente para conhecer do mérito de uma impugnação por o 
competente ser o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. A decisão do Tribunal recorrido pela qual se declarou territorial-

mente incompetente foi precedida de decisão transitada do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa pela qual se declarou territorialmente 
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incompetente, definindo como competente o Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto.

2. Sobre esta decisão do TAF de Lisboa formou -se, nos termos do 
artigo 111.º, n.º 2, do CPC (aplicável de harmonia com o artigo 2.º do 
CPPT) caso julgado.

3. Impunha -se, assim, ao Tribunal recorrido acatar tal decisão, sendo-
-lhe vedado declarar -se, também ele, territorialmente incompetente.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso.
E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1. A recorrente interpôs recurso contencioso de actos do Conselho 

Directivo do Instituto do Vinho e da Vinha, o qual deu entrada, em 
04/04/1994, no Tribunal Administrativo de Círculo do Porto.

2. Por decisão proferida em 26/09/1996, aquele Tribunal julgou -se 
incompetente em razão da matéria para conhecer o recurso contencioso e 
competente para esse efeito o Tribunal Tributário de 2.ª Instância, tendo 
ali dado entrada em 27/11/1996 (cfr. decisão de fls. 499 a 500 e termo 
de apresentação e exame a fls. 510 dos autos).

3. Por acórdão de 23/09/1997, o TCA julgou -se incompetente, em 
razão da matéria, para conhecer do recurso, por serem competentes para 
esse efeito os Tribunais Tributários de 1.ª Instância.

4. Por despacho de 28 de Maio de 1998 foram os autos de recurso 
contencioso convolados em processo de impugnação judicial.

5. Na sequência da extinção do Tribunal Tributário de 1.ª Instância 
de Lisboa, foram os presentes autos remetidos, em 05/01/2004, para 
o TAF de Lisboa (cfr. termo de cobrança, remessa e de recebimento a 
fls. 690 e 692).

6. Por despacho de 18/05/2004, o Mmo. Juiz do TAF de Lisboa, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 325/2003, 
de 29 de Dezembro, declarou o TAF de Lisboa incompetente em razão 
do território para conhecer da presente impugnação, tendo considerado 
competente para o efeito o TAF do Porto (cfr. decisão a fls. 64).

7. Transitado em julgado o despacho supra referido, foram os presentes 
autos remetidos a este Tribunal, em 19 de Novembro de 2004 (cfr. termo 
de remessa a fls. 68 dos presentes autos).

Vejamos, pois:
Como resulta dos autos, o Tribunal Central Administrativo julgou -se 

incompetente e radicou a competência no então Tribunal Tributário 
de 1.ª Instância de Lisboa, ao qual cabia efectivamente a competência 
para a apreciação do recurso já que, em Lisboa, tinha sede a autoridade 
recorrida  - artigos 62.º, número 1, alínea e) e 63.º, número 1 do Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.) aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril.

O Decreto -Lei n.º 325/03, de 29 de Dezembro, veio definir a sede, 
organização e área de jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
concretizando o respectivo estatuto.

Dispondo o seu artigo 10.º, epigrafado «Extinção dos tribunais tri-
butários de 1.ª instância e processos pendentes»:

«1  - A entrada em funcionamento dos novos tribunais tributários 
implica a extinção automática dos tribunais tributários de 1.ª instância 
existentes na respectiva área de jurisdição.

2  - Os livros, processos e papéis findos, assim como os que se en-
contrem pendentes em cada tribunal tributário de 1.ª instância à data 
da respectiva extinção, transitam para o novo tribunal tributário da 
correspondente área de jurisdição.

3  - Os processos pendentes nos juízos tributários de Lisboa e Porto 
são redistribuídos pelos Tribunais Tributários de Lisboa, de Loures e 
de Sintra, e do Porto e de Penafiel, respectivamente, de acordo com as 
novas regras de competência territorial.»

Assim, com a entrada em funcionamento dos novos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais, foram automaticamente extintos os tribunais 
tributários de 1.ª instância  - n.º 1.

Transitando os respectivos livros, processos e papéis findos, “assim 
como os que se encontrem pendentes em cada tribunal” extinto para 
os novos tribunais tributários “da correspondente área de jurisdição” 
 - n.º 2.

Trata -se, aqui, de uma norma atributiva de jurisdição, que não de 
competência.

Os processos pendentes transitaram para os novos tribunais “da cor-
respondente área de jurisdição”.

Todavia com uma especialidade  - n.º 3: em Lisboa e Porto, “os proces-
sos pendentes” eram distribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, 
Loures e Sintra, e do Porto e Penafiel, respectivamente, “de acordo com 
as novas regras de competência territorial”.

O que bem se compreende, dada a criação dos novos tribunais de 
Loures, Sintra e Penafiel.

Sublinhe -se que aquele n.º 3 se refere aos processos pendentes e às 
novas regras de competência territorial.

É que o elemento definidor da competência territorial deixou de ser a 
sede da autoridade recorrida, nos ditos termos, sendo, agora, a residência 
habitual ou sede do autor ou da maioria dos autores – artigo 16.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos (C.P.T.A.).

Assim, nos termos do referido artigo 10.º, os processos que, em Lisboa 
e Porto, transitarem dos extintos Tribunais Tributários de 1.ª Instância, 
para os novos Tribunais Administrativos e Fiscais, são distribuídos 
conforme à competência territorial estabelecida no n.º 3.

Pelo que um processo instaurado no domínio da vigência do anterior 
ETAF, da competência do extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância 
de Lisboa, nunca pode transitar para o Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto.

Certo que o artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, que 
aprovou o C.P.T.A. – n.º 1 – veio dispor que este se não aplica aos pro-
cessos pendentes à data da sua entrada em vigor, aliás com as ressalvas 
constantes dos números seguintes.

Todavia, tal disposição não se aplica relativamente à determinação 
da competência territorial por expressamente afastada pelo n.º 3 do 
dito artigo 10.º.

A sua literalidade, a tal propósito, é absolutamente inilidível, pois 
que aí se referem tanto “os processos pendentes” como as “novas regras 
de competência” que só podem ser as constantes dos novos E.T.A.F. 
e C.P.T.A..

Entre duas normas transitórias de resolução de conflitos como são as 
referidas, aquele artigo 10.º é a subordinante já que, como se disse, o 
Decreto -Lei n.º 325/2003 veio definir a sede, a organização e a área de 
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jurisdição dos novos Tribunais Administrativos e Fiscais, estabelecendo 
os respectivos fundamentos.

Por outro lado, e dados os preditos fins em vista, a norma do artigo 10.º 
é absolutamente imperativa, sobrepondo -se, por iguais razões, inclusi-
vamente ao disposto no artigo 111.º, número 2 do Código de Processo 
Civil: como está em causa a aplicação de um regime transitório de 
atribuição de jurisdição e competência, a regra geral do caso julgado 
– nos casos de incompetência relativa  - prevista naquela norma do CPC 
não pode prevalecer.

A esta conclusão se chegou também, ainda que com diferente argu-
mentação, no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, processo 
n.º 0253/05.

Aí se distinguiu os dois regimes de incompetência – absoluta e relativa 
– previstos no CPC, sublinhando -se que a “justificação para a distinção 
(…) assenta na natureza das normas de competência: se a violação é de 
normas de interesse e de ordem pública, a incompetência é absoluta; se 
se trata de violação de meras normas de interesse e ordem particular, a 
incompetência é relativa”.

Ora, “no contencioso administrativo prevê -se no artigo 3.º da LPTA 
que «a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas 
espécies, é de ordem pública e de conhecimento oficioso»”, disposição 
que “tem de ser interpretada como sendo uma manifestação legislativa 
da intenção de aplicar a todos os tipos de incompetência o regime da 
incompetência absoluta”.

Pelo que a regra geral do caso julgado – nos casos de incompetência 
relativa  - prevista naquela norma do CPC não pode prevalecer.

O exposto não contraria o artigo 17.º, n.º 2, alínea a), do CPPT, que 
estatui que “a incompetência relativa só pode ser arguida, no processo 
de impugnação, pelo representante da Fazenda Pública, antes do início 
da produção de prova”, pois uma coisa é a arguição pela parte, outra 
é o conhecimento oficioso, não faltando exemplos legais em que não 
há coincidência, como acontece normalmente em matéria de nulidades 
– cfr. artigos 202.º e 204.º do CPC.

Por outro lado, não é admissível que o momento para arguir a in-
competência seja anterior ao da aplicação do regime que define a área 
de jurisdição e de competência dos novos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, pois que sendo aplicável aos processos pendentes em que já 
tenha sido produzida a prova, nunca seria possível arguir tempestiva-
mente a incompetência de um Tribunal incompetente. Pelo que aquele 
artigo 17.º não é aplicável, dada a predita imperatividade do referido 
Decreto -Lei n.º 325/03.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se a 
decisão recorrida e declarando -se competente o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa.

Custas pela recorrente fixando -se a taxa de justiça em € 120,00 e a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — 
Lúcio Barbosa — Costa Reis (vencido pelas razões que constam do 
voto que junto.).

VOTO DE VENCIDO
1. O presente processo, apesar de ter sido instaurado como recurso 

contencioso de anulação, é, desde a convolação operada pelo despacho 
de 28/05/1998, uma impugnação judicial, pelo que as regras que se irão 

convocar para resolver a questão suscitada neste recurso jurisdicional 
serão as atinentes ao processo de impugnação judicial e não as referentes 
ao recurso contencioso.

Ora, de acordo com tais regras, a incompetência territorial só pode 
ser arguida ““pelo Representante da Fazenda Pública antes do início da 
produção de prova”. – artº 17º, nº2, al. a) do CPPT que, aliás, corresponde 
ao que já se disciplinava no art.° 46.° do CPT.

O que significa, por um lado, que a regra constante do artº.3º. da 
LPTA segundo a qual “a competência dos Tribunais Administrativos, 
em qualquer das suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento 
precede o de qualquer outra matéria” não tem aplicação no caso concreto 
uma vez que a norma do CPPT, porque especial, prevalece sobre a da 
LPTA e, por outro, e concorrentemente, que nem o Sr. Juiz do TAF de 
Lisboa nem a Srª. Juíza a quo podiam suscitar, oficiosamente, a questão 
da competência territorial dos seus Tribunais para conhecer do mérito 
desta impugnação judicial.

No entanto, o Sr. Juiz a quo do TAF de Lisboa suscitou essa questão 
para concluir não só que o seu Tribunal era territorialmente incompe-
tente mas também para declara que essa competência cabia ao TAF 
do Porto.

Decisão que, tendo transitado, determinou a remessa dos autos ao 
Tribunal recorrido.

A Srª Juiz a quo entendeu, porém, que, o preceituado no artº. 3º da 
LPTA prevalecia sobre o disposto no 17.° do CPPT e, nesse convenci-
mento, considerou que a questão da competência territorial para o co-
nhecimento desta impugnação ainda podia ser discutida e, ressuscitando 
essa questão e contrariando o decidido no TAF de Lisboa, concluiu que 
era este quem detinha tal competência. E daí que tenha declarado o TAF 
do Porto territorialmente incompetente.

Mas sem razão
Com efeito, e em primeiro lugar, o disposto no citado artº 3º da LPTA 

só tem plena aplicação quando a questão de competência ainda não foi 
resolvida por decisão já transitada em julgado e, por isso, o mesmo não 
pode ser convocado quando, como é o caso, tal questão já se encontra 
decidida por sentença transitada.

Depois, porque quando está em causa a competência relativa prevalece 
o que se dispõe no artº 17.° do CPPT, o que significa que a Sr. Juíza 
a quo não podia conhecer oficiosamente da questão da competência 
territorial do seu Tribunal.

Finalmente, porque, em obediência aos princípios da segurança jurí-
dica e da celeridade processual, o n.° 2 do art.° 111º do CPC determina 
que “a decisão transitada em julgado resolve definitivamente a questão 
da competência, mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada”.

Por todas estas razões é que a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
vem, afirmando que questão da competência territorial do Tribunal fica 
resolvida logo que transite a decisão que sobre ela se pronunciou e que, 
sendo assim, o Tribunal para onde o processo é remetido em função dessa 
decisão não a pode ressuscitar e, muito menos, decidir em contrário. 
 - vd., entre outros, Acórdãos da 1ª Secção de 7/06/2005 (rec. 138/05) e 
de 30/11/2005 (rec. 974/05).

E isto porque “o legislador entendeu que não devem surgir conflitos 
negativos entre Tribunais a propósito da competência em razão do 
território, ainda que a questão da incompetência tenha sido oficiosa-
mente suscitada (...); «solução a que subjaz a ideia de que os interesses 



1960 1961

assegurados pela repartição do poder jurisdicional em razão do territó-
rio, mesmo quando suficientemente importantes para explicarem uma 
intervenção do juiz “ex officio” não justificam as demoras e transtornos 
que a eclosão de um conflito negativo de competência sempre acarreta» 
(Acórdão do T.C.A. de 18/6/98, p.° 508/97).”  - Acórdão da 1ª Secção 
deste STA de 9/02/2005 (rec. 740/04).

E, porque assim, este Supremo, nas circunstâncias dos autos, tem de 
se limitar a declarar a força do trânsito em julgado da 1ª decisão sem 
qualquer apreciação do seu mérito.

Tanto mais quanto é certo que estando a sentença do TAF do Porto sob 
recurso, e, portanto, não tendo ainda a mesma transitado não se está perante 
um verdadeiro conflito de competência  - já que este apenas se forma quando 
duas decisões transitadas em julgado declaram a incompetência dos seus 
Tribunais  - mas apenas perante um pré -conflito resultante da prolação de 
duas decisões contraditórias, uma já transitada e a outra por transitar.

Face ao exposto, estando resolvida por sentença transitada em julgado 
do TAF de Lisboa a questão da competência territorial, restava à Srª Juíza 
a quo respeitar o decidido, ainda que dele discordasse. Ou seja, o TAF do 
Porto  - para onde estes autos foram remetidos na sequência do trânsito 
daquela sentença  - estava vinculado à decisão relativa à competência 
territorial do Tribunal proferida no TAF de Lisboa sendo -lhe vedado 
declarar -se, também ele, territorialmente incompetente.

Por todas estas razões daria provimento ao recurso e ordenaria a baixa 
dos autos ao TAF do Porto para que, se nada o impedisse, se conhecesse 
do mérito da impugnação.

Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Costa Reis.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação de contribuições da se-
gurança social. Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de 
Março. Violação de lei: ilegalidade e inconstitucionalidade. 
Anulação da liquidação.

Sumário:

 I — O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, 
de 30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto Re-
gulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de ilegalidade 
e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por 
violação do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, e do artigo 112.º, 
n.º 6, da Constituição da República Portuguesa (anterior 
artigo 115.º, n.º 5).

 II — Pelo que, na medida em que se apresente fundada na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquida-
ção de contribuições à segurança social deve ser objecto 
de anulação, por inquinada de vício de violação de lei.

Processo n.º 777/05 -30.
Recorrentes: Ministério Público e A. A. Ferreira, S. A.
Recorrido: 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 Mirandela, de 8 -5 -2005, que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida por “A. A. Ferreira, SA” 
contra «a liquidação feita pelo Centro Regional de Segurança Social de 
Vila Real, no montante de 18.170,06 euros, referente a contribuições 
para a Segurança Social» – cf. fls. 67 e seguintes.

1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 77 a 81.

1.ª - É ilegal o artigo único do Dec. Reg. n.º 9/88 de 03/03, no segmento 
em que, acrescentando um n.º 2 ao artigo 4.º do Dec. Reg. n.º 75/86 de 
30/12, o fez em contrariedade com o estatuído nos artigos 5.º e 6.º do 
Decreto -Lei n.º 401/86 de 02/12.

2.ª - A ilegalidade que se traduz na exclusão pela norma regulamentar 
de algumas entidades patronais e seus trabalhadores do regime legal (de 
Decreto -Lei) que, sem vazios, estabelecia o regime contributivo aplicável 
a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem e respectivas 
entidades patronais.

3.ª - A sentença recorrida, não perfilhando tal entendimento, violou, 
por erro de aplicação e de interpretação, os normativos citados.

4.ª - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue pro-
cedente a acção, naquela parte; seja, tão só anulando -se o acto tributário 
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores 
às previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86 de 02/12.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal teve vista – cf. fls. 97 

verso.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, as questões que aqui 

se põem são as da (i)legalidade e (in)constitucionalidade do n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, por 
violação do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, 
de 2 de Dezembro, e do artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República 
Portuguesa (anterior artigo 115.º, n.º 5).

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. a sentença recorrida, a fls. 67 verso.

1. A Impugnante liquidou e pagou contribuições no montante de 
18.170,06 euros respeitantes ao mês de Novembro de 2001 – fls. 14.

2.2 A liquidação em causa foi operada na base da redacção do Decreto 
Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março – cf. a documentação oficial de 
fls. 23 a 26.

O Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, alargou o âmbito do 
regime geral de segurança social a todos os trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas através da vinculação obrigatória ao regime geral 
dos trabalhadores por conta de outrem ou ao regime dos trabalhadores 
independentes.

Sob a epígrafe de “Regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem”, o artigo 5.º do dito Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 
de Dezembro, estabelece o seguinte.
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1. As contribuições relativas aos trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem são calculadas pela aplicação da taxa global de 29 %, correspon-
dendo 21 % às entidades patronais e 8 % aos trabalhadores, sobre o valor 
da remuneração mínima mensal do sector, proporcional ao número de 
dias de trabalho efectivamente prestado.

2. São abrangidos pelo regime contributivo definido no número ante-
rior os trabalhadores agrícolas referidos nas alíneas a) e e) do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 81/85 e respectivas entidades patronais.

3. A taxa global fixada no n.º 1 será gradualmente atingida até ao ano 
de 1993, em termos a regulamentar.

As referidas alíneas a) e e) do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 81/85 
reportam -se a «trabalhadores agrícolas permanentes, independente-
mente da natureza e dimensão da exploração agrícola» e aos «que, 
sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a 
título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais 
trabalhadores permanentes».

O Decreto Regulamentar n.º 75/86, que veio regulamentar aquele 
Decreto -Lei n.º 401/86, no seu artigo 4.º, sob a epígrafe “Actividades 
equiparadas a actividades agrícolas”, estabeleceu como segue.

Para efeitos do presente diploma as actividades e explorações de silvi-
cultura, pecuária, horto -fruticultura, floricultura, avicultura e apicultura, 
ainda que nelas a terra tenha uma função de mero suporte de instalações, 
são equiparadas a actividades e explorações agrícolas.

O Decreto Regulamentar n.º 9/88 deu nova redacção a este artigo 4.º, 
atribuindo o n.º 1 à redacção inicial e aditando -lhe um n.º 2 com a 
redacção seguinte.

2. Não se consideram explorações agrícolas para os efeitos deste 
diploma as que se destinem essencialmente à produção de matérias-
-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, 
objectivos dessas empresas.

Por outro lado, o artigo 115.º, n.º 5, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção vigente em 1988, quando foi dada a referida 
redacção ao artigo 4.º, n.º 2, do Decreto Regulamentar n.º 75/86, tinha 
a seguinte redacção (esta norma, a partir da revisão constitucional de 
1997, passou a ser o n.º 6 do artigo 112.º).

5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, 
interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus 
preceitos.

O Decreto -Lei n.º 401/86 alargou o âmbito do regime geral da segu-
rança social à generalidade dos trabalhadores que exerciam actividade 
profissional no domínio da agricultura, como se conclui do seu artigo 
1.º que se reporta, expressamente, «todos os trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas».

Através da remissão para as alíneas a) e e) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 81/85, o artigo 5.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 401/86 fixou as taxas 
das contribuições para os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, 
e inclui neste regime contributivo especial:

 - os «trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da 
natureza e dimensão da exploração agrícola»;

 - e os «que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, 
embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 
ou mais trabalhadores permanentes».

Não há, assim, em face desta norma, suporte para excluir deste regime 
especial de tributação quaisquer trabalhadores agrícolas permanentes 
por conta de outrem, com base na natureza da exploração agrícola, pois 
expressamente se refere que a inclusão nesse regime é feita «indepen-
dentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola».

Não se excluem, pois, deste regime especial os trabalhadores de empre-
sas que não se dedicam apenas ao sector primário da produção agrícola mas 
também têm actividade no sector secundário (indústrias transformadoras), 
designadamente aquelas que se dedicam à produção agrícola de matérias-
-primas para o fornecimento e manutenção dessas indústrias.

Como assim, é inequívoco que o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 75/86, introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, ao 
excluir do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 as explorações agrícolas «que 
se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para indústrias 
transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessas empre-
sas», tem um alcance restritivo que não tinha este último diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.º 5 do artigo 115.º 
da Constituição da República Portuguesa, que proíbe que diplomas 
legislativos sejam interpretados ou revogados, em qualquer dos seus 
preceitos, por diplomas de natureza não legislativa e altera a incidência 
subjectiva daquele regime especial de contribuições para a Segurança 
Social sem credencial parlamentar, em matéria que se englobava na 
reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República 
[artigos 168.º, n.º 1, alínea i), e 106.º, n.º 2, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção de 1982].

Conclui -se, deste modo, que ocorreu erro de julgamento na sentença 
recorrida, ao considerar como constitucionalmente admissível a restri-
ção do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 operada por aquele Decreto 
Regulamentar n.º 9/88.

Cf. tudo o que vem de ser dito, textualmente quase, no acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 -11 -2005, 
proferido no recurso n.º 0780/05, o qual, de resto, reflecte o pendor 
da jurisprudência uniforme, pacífica e reiterada do Supremo Tribunal 
Administrativo sobre o tema.

Quer dizer: o artigo único do Decreto Regulamentar n.º 9/88 alterou 
o artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, aditando -lhe o n.º 2 que 
passou a estabelecer não se considerarem «explorações agrícolas» «as 
que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas».

Como se vê, este Regulamento n.º 9/88, sem que tenha alterado as 
taxas contributivas, exclui do universo dos contribuintes uma parte deles, 
que a essas taxas estavam sujeitos: os trabalhadores agrícolas empre-
gados em explorações «que se destinem essencialmente à produção de 
matérias -primas para indústrias transformadoras que constituam, em si 
mesmas, objectivos dessas empresas».

O que aconteceu com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 9/88 
foi, afinal, a alteração do regime contributivo para a Segurança Social 
que até então estava em vigor pelo Decreto -Lei n.º 401/86 – alteração 
de regime que, evidentemente, não pode ser realizada por meio de mero 
diploma regulamentar.
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Cf., por todos, neste sentido, em especial, os acórdãos desta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 12 -1 -2005, e de 26 -1 -2005, 
proferidos, respectivamente, nos recursos n.º 01062/04, e n.º 1066/04.

No caso sub judicio, e consoante suficientemente se retira do proba-
tório, a impugnada liquidação foi operada na base de uma taxa superior 
àquela que deveria resultar da aplicação ao caso do regime contributivo 
decorrente do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86, 
de 2 de Dezembro, e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na redacção anterior ao questionado 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março.

Deste modo, na medida (excessiva) em que foi operada com uma taxa 
superior à que deflui destes referidos dispositivos legais, a liquidação em 
questão sofre de vício de violação de lei, determinante da sua anulação.

Razão por que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o 
não entendeu.

E, então, em jeito de conclusão, podemos assentar que o n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de 
ilegalidade e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por viola-
ção do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, de 
2 de Dezembro, e do artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República 
Portuguesa (anterior artigo 115.º, n.º 5).

Pelo que, na medida em que se apresente fundada na redacção do 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquidação de contribuições à Segu-
rança Social deve ser objecto de anulação, por inquinada de vício de 
violação de lei.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, julgando -se procedente a impugna-
ção judicial, e anulando -se a liquidação impugnada na parte derivada 
da aplicação de taxas superiores às previstas nos artigos 5.º e 6.º do 
Decreto -Lei n.º 401/86 de 2 de Dezembro.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Conservação de esgotos. Taxa. Regu-
lamento Geral das Canalizações de Esgotos da Cidade de 
Lisboa. Constitucionalidade.

Sumário:

 I — Quando não o refira expressamente, a alegação (e res-
pectivas conclusões) do recurso deve ser interpretada 
para se aferir se ela põe em causa a decisão recorrida, 
já que sem este elemento o Tribunal não pode tomar 
conhecimento do recurso.

 II — São elementos essenciais do conceito de taxa: prestação 
pecuniária imposta, coactiva ou autoritariamente, pelo 
Estado ou outro ente público; sem carácter sancionató-
rio; utilização individualizada pelo contribuinte; soli-
citada ou não; de bens públicos ou semipúblicos; com 
contrapartida numa actividade do credor especialmente 
dirigida ao mesmo contribuinte.

 III — A «tarifa de conservação de esgotos» prevista no Regu-
lamento Geral das Canalizações de Esgotos da Cidade 
de Lisboa, constante do edital n.º 76/96, da Câmara 
Municipal de Lisboa, não é um imposto, mas uma taxa, 
não padecendo de qualquer vício de violação de lei 
constitucional.

Processo n.º 803/06 -30.
Recorrente: PORTIS — Hóteis Portugueses, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Portis – Hotéis Portugueses, S.A., vem recorrer da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a 
impugnação judicial que deduzira contra o acto de liquidação e cobrança 
da taxa de conservação de esgotos, relativa ao ano de 2001, no montante 
de € 18.586,50, constante da factura/recibo n.º 20020298627, emitida 
pela Câmara Municipal de Lisboa.

Fundamentou -se a decisão em que “a denominada ‘taxa de conser-
vação de esgotos’ é uma taxa e não um imposto”, atento o seu carácter 
sinalagmático que “não implica, de todo, uma equivalência económica 
das contraprestações, mas antes uma equivalência jurídica” e em que 
“não ocorre a violação do (…) princípio constitucional da proporcio-
nalidade” nem da legalidade tributária, na vertente de reserva de lei 
formal da Assembleia da República ou de Decreto -Lei parlamentarmente 
autorizado.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
 - A taxa a cobrar por um ente publico é um preço autoritariamente 

estabelecido embora pela sua natureza não sujeito aos mecanismos da 
oferta e procura, mas cujo valor deve respeitar um critério de recipro-
cidade face ao valor da contrapartida recebida pelo particular.

 - A tarifa de conservação estabelecida pelo art.º 77.° do Edital 145/60, 
ao ser calculada com base no valor patrimonial do prédio e não nos efec-
tivos encargos que os Serviços Municipais têm de suportar ao operar as 
obras de conservação da rede de esgotos, deixa de se configurar como 
uma taxa para se revelar um verdadeiro imposto.

 - Na redacção do Art.º 4.° da Lei Geral Tributária, são os Impostos, e 
não as Taxas, que “assentam essencialmente na capacidade contributiva, 
revelada nos termos da Lei através do rendimento ou da sua utilização 
e do património”.

 - Diversamente, o carácter sinalagmático da taxa, exige, que perante 
a prestação do sujeito passivo, seja contraposta uma prestação indivi-
dualizada do ente público.
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 - Esta prestação do ente público, ao contrário do que vem sendo 
superiormente entendido, sempre estará na base da quantificação do 
valor da prestação a pagar pelo sujeito passivo.

 - Devendo o montante da taxa, corresponder (na integra) ao custo do 
bem ou serviço integrador da contraprestação do ente público.

 - O tributo liquidado e cobrado a título de taxa de conservação, ao ser 
calculado sobre o valor patrimonial dos prédios, e, não sobre o serviço 
efectivamente prestado, para além de contrariar a equivalência desejável 
entre as duas prestações;

 - propícia a ocorrência de situações em que o montante da taxa liqui-
dada, será marcadamente superior ao serviço prestado, e,

 - como tal, o tributo liquidado e cobrado pela Câmara Municipal de 
Lisboa deixa de se configurar como taxa e passa a assumir contornos 
de verdadeiro imposto, já que, conforme referido supra, ao ser manifes-
tamente superior ao serviço prestado, pressupõe uma certa capacidade 
contributiva, característica essencial desses mesmos impostos.

 - A receita em causa foi criada por deliberação da Assembleia Mu-
nicipal de Lisboa, que, ao estabelecer um verdadeiro imposto, é nula.

 - Podemos concluir que o montante liquidado e cobrado pela Câmara 
Municipal de Lisboa a título de “TAXA DE CONSERVAÇÃO DE 
ESGOTOS” não é devido, por ser aquele acto de liquidação ilegítimo, 
dada a ilegalidade e inconstitucionalidade do preceito de que resulta a 
criação da receita respectiva

 - as normas da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que 
estabelecem o pagamento da taxa referida  - vício que aqui se argúi para 
todos os efeitos.

 - O acto em causa viola frontalmente os princípios da legalidade, da 
justiça e da proporcionalidade, por exigir à impugnante o pagamento 
de tributo não previsto na Lei.

 - É assim manifesto que o acto reclamado enferma de ilegalidade por 
violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios 
constitucionalmente consagrados.

Deve assim e em consequência, conceder -se provimento ao presente 
recurso, Revogando -se a Sentença recorrida, com as legais consequên-
cias. Qual seja julgar ilegal e inconstitucional bem como anulado, o acto 
de liquidação e cobrança tempestivamente impugnado.

E, por sua vez, contra -alegou a Fazenda recorrida:
1ª  - A recorrente não imputa qualquer vício à sentença, mas, tão -só, 

ao acto de liquidação sub judice.
2ª  - Se no recurso para o tribunal superior o recorrente não aponta 

nenhum vício, erro ou ilegalidade à sentença de que recorre, isto equi-
vale a um pedido sem causa de pedir, pelo que se impõe a rejeição do 
presente recurso.

3ª  - O Município, no âmbito da prossecução das respectivas atribuições 
em matéria de saneamento, assegura a conservação em condições de 
funcionamento da rede geral de esgotos.

4ª  - Tal actividade beneficia de forma individualizada, os utilizadores 
de cada prédio ligado à rede geral de esgotos.

5ª  - O facto de um prédio ser ligado à rede de esgotos determina 
que, a partir desse momento, o respectivo proprietário/usufrutuário 
beneficia da prestação do serviço público de manutenção da mesma. 
Aqui reside o sinalagma.

6ª  - Se o prédio se encontra ligado, à rede de esgotos, a falta de utili-
zação do serviço proporcionado pelo Município não afasta a necessidade 
de efectiva conservação da mesma.

7ª  - Para haver contraprestação, basta que se verifique a possibilidade 
da utilização da rede geral de esgotos, serviço que o Município assegura 
com carácter de permanência.

8ª  - A taxa de conservação de esgotos configura uma verdadeira taxa, 
enquadrável no n°. 2, do artigo 4°, da L.G.T., porquanto, por força do 
serviço prestado pelo Município, o proprietário obtém a mais -valia 
traduzida no facto de o seu prédio dispor da rede geral de esgotos 
em bom estado de conservação, o que o valoriza pela comodidade 
que proporciona, quer seja habitado pelo próprio, quer seja arrendado.

9ª  - A noção de sinalagma não pressupõe a existência de uma exacta 
equivalência económica entre as prestações dos sujeitos da relação 
jurídica tributária, porquanto, para haver taxa, basta uma equivalência 
jurídica de prestações.

10ª  - A taxa de conservação de esgotos configura uma verdadeira taxa, 
cuja criação e consequente liquidação e cobrança caiem no âmbito dos 
poderes tributários atribuídos às autarquias locais, por força do n°. 4, 
do artigo 238°, da C.R.P..

11ª  - A liquidação da taxa sub judice encontra suporte legal na 
alínea d), do artigo 16° e na alínea 1), do artigo 19°, da L.F.L., e na 
T.T.O.R.M., sendo a Assembleia Municipal competente para deliberar 
em matéria tributária nos termos da alínea h), do n°. 2, do artigo 53°, 
da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
n°. 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.

12ª  - O acto de liquidação e cobrança da taxa de conservação de 
esgotos sub judice não padece de qualquer vício.

13ª  - Bem decidiu o tribunal «a quo» na douta sentença proferida 
em 7 de Abril de 2006 que deve, assim, manter -se em vigor na ordem 
jurídica, estando isenta de qualquer reparo.

Nestes termos se conclui, invocando o douto suprimento de V.Exªs, 
pela manutenção da douta sentença recorrida, para que assim se faça a 
já costumada JUSTIÇA.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso, devendo a sentença em crise ser mantida 
“por ter feito boa interpretação e aplicação da lei, de resto na linha da 
jurisprudência pacífica da Secção tirada em casos semelhantes”.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1 – Com respeito ao ano de 2001, a CML emitiu, em 01/10/2002, em 

nome do ora Impugnante, o aviso/recibo n.º 20020298627, referente à 
taxa de conservação de esgotos incidente sobre os prédios melhores 
identificados neste recibo, no montante global de € 18.586,50 (cfr. 
cópia do referido recibo junta aos autos a fls. 9 e cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido);

2 – A liquidação acima identificada tinha como data limite do pa-
gamento o dia 31/10/02 (cfr. cópia do acto contestado, a fls. 9 dos 
autos);

3 – A presente impugnação deu entrada em Tribunal no dia 2/12/02, 
conforme teor do carimbo aposto na p.i.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se a Tarifa de Conservação de Es-

gotos, prevista no Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos da 
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Cidade de Lisboa, aprovada por deliberação camarária de 22 de Junho 
de 1960, na redacção que lhe foi dada pelo Edital n.º 76/96, publicado 
no Boletim Municipal de 13 de Agosto, tem natureza de taxa ou de 
imposto.

Mas, antes, importa verificar se este Tribunal deve, ou não, tomar 
conhecimento do recurso.

A Fazenda recorrida sustenta que “a recorrente não imputa qualquer 
vício à sentença, mas, tão -só, ao acto de liquidação sub judice” que 
“não está em causa”, pois “a apreciação directa da legalidade do acto 
de liquidação (…) é o objecto do processo de impugnação judicial e 
da sentença que sobre o mesmo recaia”. Já “o recurso jurisdicional 
visa a apreciação da decisão proferida pelo tribunal a quo, por forma a 
constatar se a mesma merece algum reparo”, sendo que se “a recorrente 
não aponta nenhum vício, erro ou ilegalidade à sentença de que recorre 
[, tal] equivale a um pedido sem causa de pedir”.

Há, pois, que interpretar as alegações de recurso da recorrente.
Sendo que, à luz das mais recentes doutrinas processualistas, se deve 

procurar, sempre que possível, o julgamento de meritis – princípio pro 
accione.

Ora, a recorrente, apesar de não se referir expressamente à decisão 
que coloca em crise, ataca os seus fundamentos de direito – desde 
logo através da alegação de vícios de violação de lei constitucional, 
nomeadamente a natureza jurídica da referida “tarifa” – e conclui peti-
cionando que seja concedido provimento ao recurso, “revogando -se a 
sentença recorrida, com as legais consequências. Qual seja julgar ilegal 
e inconstitucional bem como anulado, o acto de liquidação e cobrança 
tempestivamente impugnado”.

Ou seja, o que a recorrente pretende é que, devido a errada aplicação 
do direito, seja revogada a sentença recorrida.

Pelo que deve este Tribunal tomar conhecimento do presente re-
curso.

Quanto ao mais:
O conceito de taxa tem sido alvo de larga explanação doutrinal e 

jurisprudencial, podendo hoje terem -se por definidos, com suficiente 
base dogmática, os seus elementos essenciais.

Assim, TEIXEIRA RIBEIRO define -a “como a quantia coactivamente paga 
pela utilização individualizada de bens semi -públicos, ou como o preço 
autoritariamente fixado por tal utilização”  - Cfr. Revista de Legislação 
e Jurisprudência 112 -294.

E o parecer da Procuradoria -Geral da República, de 15 de Dezem-
bro de 1992, in Diário da República, II Série, de 4 de Junho de 1993, 
reproduzindo o parecer n.º 64/80, tal como o acórdão deste tribunal, 
de 10 de Fevereiro de 1983 in Acórdãos Doutrinais 257 -579, sustenta 
ser a taxa “o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização 
individual de bens semi -públicos, tendo a sua contra -partida numa 
actividade do Estado ou de outro ente público, especialmente dirigida 
ao obrigado ao pagamento”.

Para ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, pp. 42/43, as taxas 
individualizam -se “no terreno mais vasto dos tributos, por revestirem 
carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, deriva fun-
cionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações em que se 
traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade pública ou 
na utilização de bens do domínio público, ou na remoção de um limite 
jurídico à actividade dos particulares”.

Finalmente, para SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Finan-
ceiro, p. 491 e ss. “a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que 
pressupõe ou dá origem a uma contra -prestação específica, resultante 
de uma relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre o 
contribuinte e um bem ou serviço público, isto é, trata -se de uma re-
ceita pública ligada a relações normalmente de utilidade, entre quem é 
obrigado a pagá -la e um serviço ou bem público”.

Assim, e sem que se entre na análise de casos de fronteira, temos 
com elementos essenciais do conceito de taxa: prestação pecuniária 
imposta coactiva ou autoritariamente; pelo estado ou outro ente pú-
blico; sem carácter sancionatório; utilização individualizada pelo con-
tribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi -públicos; com 
contra -partida numa actividade do credor especialmente dirigida ao 
mesmo contribuinte.

E a tarifa tem uma natureza jurídica próxima da taxa, dado ser igual-
mente fixada coactivamente sem qualquer negociação com o utente, 
diferindo desta por, afinal, não dever ser inferior ao custo do serviço 
prestado, sendo ténue a sua diferença.

Como se refere no acórdão do Tribunal Constitucional de 7 de Abril 
de 1988, in B.M.J. 376 -181, a tarifa, no campo das finanças locais, não 
constitui “uma figura tributária em absoluto nova, como uma espécie de 
tertium genus entre a taxa e o imposto”, apresentando -se, antes, “como 
uma simples taxa” ainda que “sui generis, cuja especial configuração 
lhe advém apenas da particular natureza dos serviços a que se encontra 
ligada”.

Cfr., ainda, SÁ GOMES, Manual de Direito Fiscal, volume 1, p. 77 e 
ALBERTO XAVIER, eadem, volume 1, p. 59 e CASALTA NABAIS, Cadernos 
de Justiça Administrativa, 6 -49.

Ora, o tributo em causa deve, assim, qualificar -se como taxa, dada 
a contra -partida directa do serviço prestado pelo Município ao contri-
buinte: a conservação da rede de tratamento de esgotos à qual os prédios 
se encontram ligados – cfr., ainda, o artigo 4.º da Lei Geral Tributária.

Ou, porventura, como tarifa, como dispõe literalmente o artigo 77.º, 
n.º 1, do Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos da Cidade de 
Lisboa  - “A tarifa de conservação, de 0,25 % do valor patrimonial do 
prédio, é devida pelo proprietário do mesmo ou, no caso de usufruto, 
pelo usufrutuário, em 31 de Dezembro do ano a que respeitar”.

Seja, porém, como for, a distinção não releva para o ponto, como 
se disse.

Argumenta, porém, a recorrente tratar -se de um imposto, por inexis-
tência do mencionado nexo sinalagmático ou benefício individualizado, 
já que a tarifa de conservação ali estabelecida se calcula “com base no 
valor patrimonial do prédio e não nos efectivos encargos que os Ser-
viços Municipais têm de suportar ao operar as obras de conservação 
da rede de esgotos”, o que faz relevar a capacidade contributiva do 
sujeito passivo.

Mas sem razão.
Com efeito, na taxa, tal relação sinalagmática implica apenas uma 

equivalência jurídica das prestações, que não económica. Equivalência 
jurídica que se verifica já que, como se afirma na decisão ora em crise, 
“são os proprietários dos prédios quem retira vantagem directa do facto 
dos seus prédios disporem da rede geral de esgotos em bom estado de 
conservação e manutenção, independentemente do grau, maior ou menor, 
de utilização que dêem ao prédio em causa”.
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E, ainda que se entendesse que as prestações económicas são desi-
guais, tal como pretende a recorrente, o resultado não seria qualificar 
o tributo (a “tarifa de conservação”) como imposto, atenta essa relação 
sinalagmática, mas, antes, como tarifa -preço público – cfr. CASALTA 
NABAIS, Direito Fiscal, 3.ª Ed., p. 31.

A concretização quantitativa da dita tarifa, em “0,25 % do valor pa-
trimonial do prédio”, não pretende expressar a capacidade contributiva 
do proprietário mas apenas estabelecer um critério de remuneração que 
traduza monetariamente o serviço prestado.

Ou de outro modo: o legislador, no uso da sua ampla liberdade de con-
formação legislativa, e dentro dos parâmetros constitucionais, entendeu 
que a utilização (ou a possibilidade de utilização) da rede de esgotos 
devia ser “tarifada”, em vista do respectivo dever de conservação, 
por um quantitativo pecuniário correspondente àqueles 0,25 %. Como 
poderia ter utilizado qualquer outro critério que não ferisse o princípio 
da proporcionalidade.

Em suma: não é a capacidade contributiva do proprietário que é taxada 
mas o serviço prestado pela Administração.

Não é, pois, exacto, ao contrário do que sustenta a recorrente, que 
tal taxa tenha a natureza jurídica de imposto, pelo que se não verifica 
qualquer inconstitucionalidade, nomeadamente por violação do princí-
pio da legalidade tributária, na sua vertente de reserva de lei formal da 
Assembleia da República ou Decreto -Lei parlamentarmente autorizado.

Nem, consequentemente, padece do invocado vício de violação de 
lei a deliberação da Assembleia Municipal de Lisboa.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se 
a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — 

Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Indeferimento 
liminar.

Sumário:

 I — A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento 
facto ou factos susceptíveis de serem integrados em 
alguma das previsões das várias alíneas do n.º 1 do 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

 II — A petição inicial de oposição à execução fiscal que 
manifestamente não contenha algum dos aludidos factos 
deverá ser alvo de indeferimento liminar.

Processo n.º 825/05 -30.
Recorrente: Hospital de Santa Maria.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Hospital de Santa Maria” vem interpor recurso do despacho do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, de 11 -3 -2005, que rejeitou 
liminarmente a presente petição de oposição à execução fiscal, em que 
é executada, sendo exequente a “Câmara Municipal de Lisboa” – cf. 
fls. 28 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente “Hospital de Santa Maria” formula as 
seguintes conclusões – cf. fls. 4.

1º. A douta decisão recorrida viola a alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

2º. Considera que a lei assegura meio judicial de impugnação ou 
recurso – a impugnação judicial – contra o acto de liquidação, meio 
esse que não teria sido utilizado pelo ora recorrente.

3º. Esquece, porém, que a fls. 24 dos autos, se diz que “a ora oponente 
(o Hospital de Santa Maria) apresentou uma impugnação judicial a qual 
foi autuada nos nossos serviços sob o n.º 19267/DOGEC/02, e a correr 
seus termos na 2.ª Secção do Ex -Tribunal Tributário de 1.ª Instância de 
Lisboa, sob o n.º 169/02”. Como ainda não há decisão nessa impugnação 
judicial, o único meio que resta ao Hospital de Santa Maria para se opor 
à execução é oposição à execução.

4º. Há desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental cuja atestação nele se exprime.

5º. Enquanto no aviso/recibo n.º 20020190984 se diz que o valor 
patrimonial do Hospital de Santa Maria seria de € 30.441.587,77, esse 
valor é na realidade de € 23.416.605,98 segundo a Direcção -Geral do 
Património (doc. n.º 4, junto com a oposição), a qual é a única entidade 
que tem legitimidade para avaliar os imóveis constantes do património 
do Estado.

1.3 O recorrido Município de Lisboa contra -alegou, para defender o 
despacho recorrido – cf. fls. 63 a 68.

1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o 
recurso não merece provimento, uma vez que a factualidade articulada 
não integra nenhum fundamento legal de oposição à execução – cf. 
fls. 76.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, e da contra -alegação, 

bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se põe 
é a de saber se o caso é de indeferimento liminar, por a petição inicial 
não conter nenhum motivo (ou causa de pedir) integrante de fundamento 
legal de oposição à execução fiscal. 2.  Devemos convir, desde já, que, 
em casos como o presente, «basta à correcta solução jurídica da causa 
a apreciação da subsunção dos factos articulados na petição ao elenco 
dos fundamentos legais de oposição», conforme diz o Ministério Pú-
blico a fls. 100.

Com efeito, relativamente a despachos (como o presentemente em 
apreço) de indeferimento liminar da petição inicial de oposição à exe-
cução fiscal, por falta de invocação de algum fundamento legal de 
oposição, a questão que se coloca ao Supremo Tribunal Administrativo 
é, em regra, uma questão exclusivamente de direito, e que se traduz em 
saber se os fundamentos invocados na petição inicial podem enquadrar-
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-se, ou não, em qualquer dos fundamentos legalmente admissíveis. Por 
isso, em regra, são irrelevantes as afirmações factuais que o recorrente 
eventualmente faça nas alegações de recurso jurisdicional, uma vez a 
questão a apreciar é apenas a da admissibilidade da petição inicial, em 
face dos próprios termos dessa mesma petição – cf., por todos neste 
sentido, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 13 -10 -2004, proferido no recurso n.º 583/04.

Como é sabido, a oposição à execução fiscal só é permitida nas hipó-
teses e com os estritos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (aplicável ao presente caso) 
– cf. também o artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e ainda 
o artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos. 
Em processo executivo, mormente em oposição à execução fiscal, 
atendendo ao carácter especial e sumário deste instrumento processual, 
não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da liquidação da 
quantia exequenda – cf. a este respeito 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.

É, no entanto, pacífico que a oposição poderá ter por fundamento 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].

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.

Dir -se -á também que a falsidade do título executivo constitui fun-
damento de oposição à execução fiscal, quando possa influir nos ter-
mos da execução – de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [cf. 
também os termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 286.º do Código de 
Processo Tributário]. A falsidade do título executivo pode consistir, 
desde logo, na desconformidade entre a certidão e o original certificado. 
Pode ainda consistir na certificação de um facto que na realidade não 
se verificou – cf. a este respeito Alfredo José de Sousa, e José da Silva 
Paixão, no Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 4.ª 
edição, em anotação 24. ao artigo 286.º.

Segundo José Lebre de Freitas, em A Falsidade no Direito Proba-
tório, 1984, especialmente, pp. 21 a 52, e 212 e ss., a falsidade tanto 
pode ser a falsidade material, gráfica ou documentária (diz respeito ao 
documento em si), como a falsidade ideológica, intelectual ou intrín-
seca (diz respeito ao conteúdo do documento), ambas imputáveis ao 
funcionário documentador.

A falsidade do título executivo – como, de resto, a falsidade em ge-
ral de um documento autêntico – pode consistir na suposição dele; na 
viciação do contexto, data ou assinatura; na suposição de alguma das 
pessoas que nele são mencionadas como partes ou como testemunhas; 
em se mencionar nele, como praticado no acto da celebração algum facto 
que realmente não se verificou; ou, nos termos do n.º 2 do artigo 372.º 
do Código Civil, «quando nele se atesta como tendo sido objecto de 
percepção da autoridade ou oficial público qualquer facto que na re-
alidade se não verificou, ou como tendo sido praticado pela entidade 
responsável qualquer acto que na realidade o não foi».

A falsidade aqui em consideração é apenas a que resulta do título 
executivo, ou seja, do instrumento formal que serve de base ou que 
constitui a causa do pedido de execução; e não a eventual divergência 
com a realidade dos actos ou factos que para ele foram ditados ou que 
dele se fizeram constar.

Cf., a este respeito, por todos, o acórdão da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 4 -6 -2003, proferido 
no recurso n.º 596/03 -30.

A falsidade do título executivo traduz -se, pois, apenas na falta de 
veracidade da atestação firmada no documento, e não na falta de veraci-
dade dos próprios factos ou actos que no título executivo se declararam.

Deste modo, não pode, sob a capa da discussão da falsidade do título 
executivo, apresentar -se o executado a discutir a existência da causa ju-
rídica que se declarou na certidão executiva, passando -se ilegitimamente 
do domínio da falsidade do documento para o domínio da conformidade 
à realidade da declaração que nele foi feita – consoante é, de resto, 
doutrina e jurisprudência correntes.

No caso sub judicio, o despacho recorrido conclui mormente que:
 - «o que o oponente vem questionar é, a pretexto de qualquer dos fun-

damentos invocados, a legalidade da liquidação da taxa de conservação 
de esgotos respeitante ao ano de 2001, no montante de €76.103,97, por 
a mesma ter sido, no seu entendimento, calculada com base num valor 
patrimonial incorrecto.»;

 - «tal conclusão é óbvia mediante a análise das alegações constantes 
da p.i. mas, também, se tivermos presente o pedido formal formulado 
pelo oponente, na presente p.i., o qual, não obstante apresentar uma 
formulação menos clara, se pode entender como pedido de anulação (no 
sentido amplo do termo), atenta a alusão à revisão da taxa contestada 
mas nunca como um pedido próprio da presente espécie processual, a 
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oposição (o qual corresponde, em regra, à extinção total ou parcial da 
execução fiscal).»

E no despacho recorrido expende -se ainda nomeadamente que:
 - «como está bem de ver, tendo em conta o alegado pelo ora oponente 

na p.i, (…) efectivamente o que vem questionado é, do ponto de vista 
do Tribunal, a eventual divergência entre a realidade, no que toca ao 
valor patrimonial do edifício onde está o Hospital Santa Maria, e o acto 
tributário que está subjacente ao título executivo, no caso, o aviso/recibo 
n.º 20020190984, relativo à Taxa de Conservação de Esgotos, do ano 
de 2001, no montante de € 76.103,97.»;

 - «sucede, porém, que tal divergência não constitui falsidade do título, 
integrando, antes, um vício, não do título, mas do acto de liquidação 
subjacente à dívida exequenda, vício que pode afectar a legalidade do 
acto.»;

 - «por ser assim, a apreciação de tal divergência, tendo a ver com a 
legalidade da dívida exequenda, não pode, em princípio, ser apreciada 
em sede de oposição à execução.»;

 - «a mesma conclusão se retira quanto ao alegado fundamento inserido 
na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois, uma vez mais, sublinha-
-se, o que vem questionado é a legalidade da liquidação subjacente à 
dívida exequenda, ou seja, o montante de € 76.103,97 relativo à taxa de 
conservação de esgotos respeitante ao ano de 2001.». Por outro lado, 
na petição inicial, a oponente, ora recorrente pede:

 - que «deverá o valor da taxa anual de conservação de esgotos, 
para o ano de 2001, a pagar pelo ora oponente ser calculado com 
base no Valor Patrimonial correcto do Hospital de Santa Maria que é 
€ 23.416.605,98»;

 - e que, «de qualquer modo deverá ser revisto o cálculo tendente 
a determinar o valor da taxa anual de conservação de esgotos, para o 
ano de 2001, uma vez que para o ano de 2003 (com base num valor 
patrimonial superior) se obtém um valor dessa taxa de conservação de 
esgotos inferior ao primeiro».

Ora, como se vê, a oponente, ora recorrente – ao questionar «o valor 
da taxa anual de conservação de esgotos para o ano de 2001», e, ao pe-
ticionar que seja «revisto o cálculo tendente a determinar o valor da taxa 
anual de conservação de esgotos, para o ano de 2001» –, está claramente 
a pretender pôr em causa a legalidade da dívida exequenda.

E é ainda a legalidade da liquidação da dívida exequenda que a ora 
recorrente continua a querer discutir no presente recurso jurisdicional, 
ao concluir (sob a conclusão n.º 5) que «Enquanto no aviso/recibo 
n.º 20020190984 se diz que o valor patrimonial do Hospital de Santa Ma-
ria seria de € 30.441.587,77, esse valor é na realidade de € 23.416.605,98 
segundo a Direcção -Geral do Património» – apresentando esta alegada 
factualidade como falsidade do título executivo ou, nas suas próprias 
palavras, como «desconformidade entre o título executivo e a base 
fáctico -documental cuja atestação nele se exprime».

Mas não é assim. A pretensão da ora recorrente de ver considerado na 
liquidação um valor (de taxa, ou patrimonial) diferente, pretensamente 
real, em lugar daquele que a Administração Fiscal efectivamente con-
siderou, implica a discussão da legalidade desses valores considerados, 
e por consequência, a legalidade da liquidação assente nesses valores, 
ou seja, a legalidade da liquidação da dívida sob execução – discussão 
de legalidade que, como se viu, não pode ser feita nos presentes autos 
de oposição à execução fiscal.

Aliás, segundo se explica supra na conclusão do presente recurso sob 
o n.º 3, a legalidade da liquidação da dívida exequenda aqui em causa 
já a ora recorrente está a discuti -la no processo próprio de impugnação 
judicial.

Pelo que o presente caso é manifestamente de indeferimento liminar, 
por a petição inicial não conter nenhum motivo (ou causa de pedir) 
integrante de fundamento legal de oposição à execução fiscal.

E, assim, bem andou o despacho recorrido ao indeferir liminarmente 
a petição inicial, sob a invocação de não ter sido alegado nenhum funda-
mento legal de oposição à execução fiscal – de harmonia com o disposto 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 209.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Podemos então concluir que a oposição à execução fiscal só pode 
ter por fundamento facto ou factos susceptíveis de serem integrados 
em alguma das previsões das várias alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

A petição inicial de oposição à execução fiscal que manifestamente 
não contenha algum dos aludidos factos deverá ser alvo de indeferi-
mento liminar.

3.  Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-
-se o despacho recorrido.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Taxa de conservação de esgotos. Impugnação judicial. Pres-
crição. Nulidade do acórdão. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — A falta de pronúncia só se verifica quando o tribunal 
deixa de conhecer de questão que devia ser conhecida, 
sendo que o juiz só tem de conhecer das questões sus-
citadas pelas partes se a sua decisão não se encontrar 
prejudicada pela solução dada a outras questões.

 II — 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.

 III — Antes do CPT, as taxas prescreviam, na falta de lei 
especial, no prazo de 20 anos fixado no artigo 27.º do 
CPCI.
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 IV — Com a entrada em vigor do CPT, o prazo de prescri-
ção passou a ser de 10 anos e, por força da LGT, de 
8 anos.

 V — 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 se completar.

Processo n.º 1099/05 -30.
Recorrente: Interlago — Sociedade Internacional de Gestão e Orga-

nização de Empresas.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Interlago – Sociedade Internacional de Gestão e Organização 
de Empresas, Lda., com sede em Lisboa, não se conformando com o 
acórdão do TCA que lhe negou provimento ao recurso interposto da 
sentença do Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa que julgou 
improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação 
da taxa de conservação da rede geral de esgotos do ano de 1983 e do 
imposto de serviço de incêndios, efectuada pela CML, dele vem recorrer 
para este Tribunal, concluindo as suas alegações requerendo:

1. Que o acórdão recorrido seja julgado nulo por omissão de pro-
núncia, uma vez que não conheceu da questão da prescrição da dívida 
referente à taxa de conservação da rede geral de esgotos do ano de 
1983 (Esc. 96.968) invocada pela ora recorrente nas suas alegações 
de recurso;

2. Se assim não se entender, que se considere extinta a instância, uma 
vez que decorreu o prazo de prescrição da dívida tributária sub judice, 
devendo consequentemente ser declarada a inutilidade superveniente 
da lide;

3. Se assim não se entender – O QUE SÓ POR MERA HIPÓTESE 
ACADÉMICA SE ADMITE E SEM CONCEDER – seja o presente 
recurso considerado procedente, revogando -se o acórdão recorrido e 
anulando -se a dívida liquidada relativamente à taxa de conservação da 
rede geral de esgotos, porquanto:

(i) De facto, a Câmara Municipal de Lisboa (“CML”) deveria ter 
anulado oficiosamente a dívida tributária logo que teve conhecimento 
de que havia sido dado provimento à ora recorrente na reclamação 
ordinária em que se discutia a legalidade da matéria colectável da con-
tribuição predial, nos termos do artigo 4.º do CPCI, e o que mais não 
constitui do que o reconhecimento e aplicação do dever de descoberta 
da verdade material;

(ii) Não o tendo feito, a CML sempre deveria ter convolado o reque-
rimento em que solicitou a revisão oficiosa numa reclamação, a qual 
teria necessariamente que se considerar tempestiva, posto que foi feita 
em Abril de 1987;

(iii) Acresce que a reclamação extraordinária contra a taxa do tributo 
apresentada no prazo de um ano a contar da notificação do Tribunal que 

deu conhecimento à recorrente da não anulação oficiosa pela CML, nos 
termos do parágrafo único do artigo 87.º do CPCI, não devia ter sido 
rejeitada, em virtude do acto de liquidação da taxa de esgotos ser nulo 
e da nulidade ser invocada a todo o tempo;

(iv) Para mais, a recorrente não é obrigada, nos termos dos n.ºs 2 e 
3 do artigo 103.º e do artigo 21.º da CRP a pagar impostos cuja liqui-
dação se não faz na forma prescrita na lei, i.e., calculado com base em 
rendimento colectável inexistente e, por isso, já revisto pelos serviços 
competentes da Direcção Geral dos Impostos.

4. A taxa de conservação da rede geral de esgotos do ano de 1983 
encontra -se prescrita, pelo que, em rigor, se deveria conhecer a pres-
crição oficiosamente e declarar extinta a instância por inutilidade su-
perveniente de lide.

Contra -alegando, vem a CML dizer que:
I – A obrigação tributária em causa, aplicando -se -lhe o prazo de pres-

crição previsto no CPT bem como respectivas causas de interrupção, não 
se encontra prescrita, não sendo também de se lhe aplicar o disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro.

II – Pela mesma razão não existe qualquer fundamento para o conhe-
cimento oficioso da mesma.

III – Não constituindo também a alegada prescrição, por inexistir, 
fundamento para a declaração de extinção da instância por inutilidade 
superveniente da lide.

IV – As reclamações extraordinárias apresentadas pela recorrente 
em 17 de Outubro de 1988 foram extemporâneas, violando o disposto 
quanto ao respectivo prazo de dedução previsto no artigo 87.º do CPCI 
à data em vigor.

V – Consequentemente deverá o presente recurso ser julgado impro-
cedente, mantendo -se a liquidação da taxa de esgotos, encontrando -se 
a recorrente obrigada ao seu pagamento.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso merece provimento, dado ter ocorrido já a 
prescrição da obrigação tributária, o que determina a inutilidade super-
veniente da lide e é causa de extinção da instância.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte matéria de facto:
1. - Pelos competentes serviços da CML foi liquidada em 1985 a taxa 

de conservação da rede geral de esgotos do ano de 1983 no valor de esc. 
96 968$00 e o imposto de serviço de incêndios no valor de esc. 22 176$00 
referente à fracção autónoma localizada na rua Castilho, n.º 75/1.º 
Dt.º - Lisboa e posto à cobrança à boca do cofre em Dezembro de 1985 
– cfr. fls. 17 do processo 101/88RG e 2 e 4 da execução 39604/86.

2. - Para procederem à liquidação referida em 1. - os serviços da CML 
tomaram em consideração o rendimento colectável de esc. 3 232 261$00 
do referido prédio que era o inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de S. Mamede sob o artigo 771 – cfr. fls. 15 a 17 do proc. 101/88RG e 
2 a 4 da Exec. 39604/86.

3. - Tais taxa e imposto estiveram à cobrança voluntária durante todo 
o mês de Dezembro de 1985 – cfr. fls. 17 do proc. 101/88.

4. - A impugnante deduziu reclamação ordinária na RF competente 
contra a liquidação da contribuição predial base do rendimento colectável 
referido em 2. - que veio a ser provida tendo sido fixado o rendimento 
colectável em esc. 2 055 240$00 notificado à impugnante em 18 -03 -1987 
– cfr. fls. 4 a 8 do proc. 101/88RG.
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5. - Não tendo a impugnante procedido ao pagamento voluntário da 
taxa e imposto referidos em 3. - que antecede foi instaurada execução em 
28 -04 -1986 para cobrança coerciva das dívidas exequendas e acrescido 
tendo sido expedido aviso postal para pagamento em 02 -05 -1986 tendo 
a impugnante vindo aos autos com um requerimento em 16 -05 -1986 e 
tendo sido pessoalmente notificada nos mesmos autos em 03 -06 -1986 
– cfr. fls. 5 a 13 do proc. de execução 39604/86.

6. - Em 17 -10 -1988 veio a impugnante reclamar extraordinariamente 
ao abrigo dos artigos 85.º e segts. do CPCI para o Presidente da CML 
contra a liquidação referida em 1. - o que originou os processos admi-
nistrativos 101/88RG e 102/88RG alegando que havia junto ao processo 
de execução fiscal informação a dar conta do rendimento colectável ter 
sido definitivamente fixado em 2 055 240$00 e que os serviços haviam 
informado não ser o processo executivo o meio próprio pelo que ora 
requeria a anulação parcial da liquidação – cfr. proc.ºs 101 e 102/88.

7. - Em tais processos administrativos veio a ser proferida decisão 
final de indeferimento com o fundamento das referidas reclamações 
extraordinárias terem sido deduzidas para além do prazo previsto no 
artigo 87.º do CPCI notificada à impugnante por carta registada enviada 
em 22 -03 -1989.

8. - Em 30 -03 -1989 veio deduzir a presente impugnação judicial contra 
tais despachos de indeferimento – cfr. fls. 2 a 4.

9. - Por despacho proferido a folhas 97 do processo de execução fiscal 
39604/86 em 09 -11 -2001 foi declarada prescrita a dívida relativa ao 
imposto de incêndios no valor de esc. 22 176$00 e extinta a instância 
da execução nesta parte.

III – 1. - A recorrente começa por invocar a nulidade do acórdão 
por omissão de pronúncia uma vez que não conheceu da questão da 
prescrição da dívida da taxa de conservação de esgotos.

Entendemos, porém, que não se verifica a invocada nulidade.
É verdade que, nos termos dos art.ºs 668.º, n.º 1, al. d), e 716.º do 

CPC, o acórdão é nulo quando o tribunal deixe de pronunciar -se sobre 
questão que devesse apreciar, o que está em correspondência directa 
com o dever que lhe é imposto de resolver todas as questões que tiverem 
sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão 
esteja prejudicada pela solução dada a outras (v. n.º 2 do art.º 660.º 
CPC), por tal modo que é a omissão deste dever que concretiza a dita 
nulidade (cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, 
Vol. V, pág. 143).

Assim, a falta de pronúncia só se verifica quando o tribunal deixa de 
conhecer de questão que devia ser conhecida, sendo que o juiz só tem 
de conhecer das questões suscitadas pelas partes se a sua decisão não se 
encontrar prejudicada pela solução dada a outras questões.

Ora, no acórdão recorrido, diz -se designadamente o seguinte:
«Foi perante estes factos que o Mmo. Juiz “a quo” considerando 

prescrita a dívida referente ao imposto de incêndio no montante de 
22.176$00 declarou a instância extinta em relação ao respectivo tributo 
e julgou improcedente a impugnação relativamente à dívida exequenda 
subsistente.

(…)
Por sua vez a recorrente discorda da decisão porque entende que 

também a restante dívida se encontra prescrita e porque diz que tendo 
em 18/4 de 1987 solicitado a revisão oficiosa a CML devia ter convolado 

esse requerimento para reclamação extraordinária o que segundo ela 
determinaria a tempestividade de tal reclamação.

O Mmo. Juiz “a quo” julgou a impugnação improcedente porque 
considerou que sendo as reclamações apresentadas fora do prazo con-
signado no art.º 87.º do CPCI o despacho de indeferimento da AF com 
tal fundamento não pode ser objecto de censura porque legal.

Convencem -nos os fundamentos da decisão recorrida à qual aderimos 
no que concerne à improcedência da impugnação por intempestividade 
da dedução das reclamações extraordinárias.».

O que significa que o acórdão recorrido ao ter aderido aos fundamen-
tos da decisão, no que concerne à improcedência da impugnação por 
intempestividade da dedução das reclamações extraordinárias, impli-
citamente considerou prejudicadas as restantes questões suscitadas no 
recurso, delas não tendo conhecido expressamente.

Daí que não ocorra aqui a alegada nulidade do acórdão por omissão 
de pronúncia.

2. - Quanto à alegada prescrição da dívida respeitante à taxa de conser-
vação de esgotos, começaremos por dizer que, não obstante a prescrição 
não constituir um vício do acto de liquidação, que a torne ilegal, pois 
só prejudica a sua eficácia, não servindo, por isso, de fundamento à 
impugnação judicial do acto de liquidação, “a jurisprudência tem ad-
mitido que no processo de impugnação judicial do acto de liquidação 
se aprecie, oficiosamente, 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 subsistindo, é inconsequente.” (acórdão desta Secção de 9/2/05, 
no processo 939/04, entre muitos outros).

Importa, então, agora ver se a dívida impugnada está ou não real-
mente prescrita.

A dívida em causa respeita a taxa de conservação de esgotos relativa 
ao ano de 1983.

Antes do CPT, as taxas prescreviam, na falta de lei especial, no prazo 
de 20 anos fixado no art.º 27.º do CPCI (v., neste sentido, acórdão do 
STA de 13/3/96, no processo 19659).

Com a entrada em vigor do CPT, o prazo de prescrição passou a ser 
de 10 anos, e, por força da LGT, de 8 anos.

Nos termos do art.º 297.º CC, 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 se completar.

Assim, tendo a LGT entrado em vigor em 1/1/99, é manifesto que, 
face a esta, para ter ocorrido a prescrição teriam de ter decorrido já desde 
essa data mais de oito anos, o que não é o caso.

O prazo de 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 (cfr. o corpo do art.º 27.º 
do CPCI e n.º 2 do art.º 34.º do CPT).

Deste modo, no caso em apreço, tal prazo há -de começar a contar -se, 
pois, em 1 de Janeiro de 1984.
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À data de entrada em vigor do CPT, em 1/7/91 (art.º 2.º do DL 154/91, 
de 23/4), segundo o CPCI, faltava ainda mais tempo para o prazo de 
20 anos se completar do que o novo prazo de prescrição de 10 anos 
previsto no art.º 34.º do CPT.

Razão por que, no caso sub judice, o prazo de prescrição se há -de 
computar nos termos deste diploma.

Por força do n.º 3 do citado art.º 34.º CPT (e também do § 1.º do art.
º 27.º CPCI), 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 de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

O processo de impugnação judicial instaurado na sequência de re-
clamação apresentada da liquidação esteve parado desde 17 de Abril 
de 1990 até 3 de Janeiro de 1994 (v. fls. 21 verso do processo apenso), 
ou seja, por mais de um ano.

Sendo certo que essa paragem não é imputável à impugnante, ora 
recorrente.

Nestes termos, somado o prazo decorrido desde 1 de Janeiro de 1984 
até 30 de Março de 1989 com o decorrido após 17 de Abril de 1991, 
temos que a prescrição ocorreu em 17 de Dezembro de 1995.

O efeito da verificação da prescrição, em sede de impugnação judicial 
do acto de liquidação, é a extinção da instância, por inutilidade super-
veniente da lide, nos termos do art.º 287.º, al. e) do CPC.

Não pode, assim, manter -se a decisão que julgou improcedente a 
impugnação relativamente à dívida referente à taxa de conservação de 
esgotos do ano de 1983.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Sec-
ção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo 
em, concedendo provimento ao recurso, revogar o acórdão recorrido 
no segmento impugnado, julgando extinta a instância, por inutilidade 
superveniente da lide.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 

Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

Emolumentos notariais. Escritura de cessão de quotas. Im-
postos. Taxas. Taxas fiscais. Compatibilidade com o direito 
comunitário. Inconstitucionalidade.

Sumário:

Os emolumentos notariais previstos no artigo 5.º da tabela 
de emolumentos do notariado, aprovada pela Portaria 
n.º 996/98, de 25 de Novembro, cobrados relativamente a 

uma escritura pública de cessão de quotas de sociedade 
comercial, não violam o artigo 10.º, alínea c), da Directiva 
n.º 69/335/CEE.

Processo n.º 1168/04 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Helsinn Produtos Farmacêuticos, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – HELSINN PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA, impugnou 
no Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa uma liquidação de 
emolumentos notariais elaborada no 17.º Cartório Notarial de Lis-
boa, relativos a uma escritura de cessão de quotas, que efectuou em 
21 -11 -2001, e uma liquidação de emolumentos de registo comercial, 
elaborada pela Conservatória de Registo Comercial de Cascais, relativa 
à inscrição daquele acto de cessão de quotas, inscrição esta efectuada 
em 7 -12 -2001.

Aquele Tribunal julgou parcialmente procedente a impugnação.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para 

este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com 
as seguintes conclusões:

1 – Em causa, no presente recurso está, por um lado, a natureza 
jurídica dos emolumentos previstos nas Tabelas de Emolumentos do 
Notariado e do Registo Comercial, aprovadas pela Portaria nº 996/98, 
de 25 de Novembro, e por outro lado a sua conformidade com a Direc-
tiva Comunitária nº 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho, no que 
em particular respeita à inserção do acto cuja liquidação se impugna 
– escritura de cessões de quotas e respectivo registo – no âmbito de 
aplicação da mesma.

2 – Ao contrário do propugnado pela recorrente, os emolumentos 
notariais e registrais não podem ser considerados impostos, antes cons-
tituem verdadeiras taxas.

3 – O imposto surge como uma prestação pecuniária, requerida aos 
particulares, unilateralmente, a título definitivo e sem qualquer con-
trapartida, com vista à cobertura das despesas e encargos do Estado, 
enquanto que a taxa, é definitiva como um tributo que é requerido aos 
particulares como contrapartida de uma prestação específica.

4 – A relação que se estabelece entre os Conservadores e Notários e 
os particulares é, claramente, bilateral: à prestação do serviço por parte 
daqueles corresponde uma vantagem económica para estes.

5 – Neste sentido se pronunciou o Acórdão do Tribunal Constitu-
cional nº 115/2002, processo nº 567/2000, 3’ Secção, Diário da Repú-
blica, Investimentos Imobiliários série, nº 123, de 28 de Maio de 2002.

6 – Quanto à conformidade com a directiva comunitária nº 69/335/
CEE, do Conselho, de 17 de Julho e a inserção do acto cuja liquidação se 
impugna no âmbito da mesma, dir -se -á que a directiva tem por objectivo, 
como decorre do seu preâmbulo, promover a livre circulação de capitais, 
essencial para a criação de uma união económica com características 
análogas às de um mercado interno.

7 – Para o efeito, prevê a cobrança de um imposto sobre as reuni-
ões de capitais, imposto esse que deve ser harmonizado no interior da 
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Comunidade, quer no que respeita às taxas, quer no que respeita à sua 
estrutura.

8 – Constitui erro na aplicação do direito a extensão do alcance da 
jurisprudência do Tribunal a actos que não se insiram no âmbito da 
Directiva em análise, o que sucedeu no presente processo. Não se en-
quadrando a cessão de quotas no âmbito da Directiva 69/335/CEE não 
foi desrespeitada qualquer norma de direito comunitário, nomeadamente 
a aludida Directiva.

9 – No mesmo sentido vai a jurisprudência do S.T.A., de acordo com 
a qual a Directiva em apreciação e discussão só tem aplicação quando 
se trate de impostos indirectos incidentes sobre reuniões de capitais, 
na medida em que, conforme reafirmou o T.J.C.E., no acórdão de 21 
de Setembro de 2000, no Processo C -19/99, ela visa “promover a livre 
circulação de capitais, considerada essencial à criação de uma união 
económica com características análogas à do mercado interno”.

(cfr., entre outros, Ac. S.T.A., proferido em 19/02/2003, processo 
nº 01545/02, 2ª Secção; Ac. S.T.A. proferido em 02/07/2003, processo 
nº 0874/03, 2ª Secção).

Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se a sentença recorrida e, em consequência, absolvida a Ré 
do pedido, mantendo -se as liquidações de emolumentos impugnadas, 
assim se fazendo JUSTIÇA.

A Impugnante contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
a) Dizem as presentes contra -alegações respeito ao recurso interposto 

pela ora Recorrente da douta sentença lavrada de fls. 1191 e ss. proferida 
pelo Tribunal a quo nos autos à margem indicados, a qual julgou pro-
cedente a impugnação apresentada pela Recorrida contra dois actos de 
liquidação a título de acréscimo de emolumentos notariais e registrais 
devidos no contexto da outorga de uma escritura pública de cessões de 
quotas, efectuados ao abrigo do disposto nos artigos 3º e 5º da Tabela 
de Emolumentos do Notariado e no artigo 3º da Tabela de Emolumentos 
do Registo Comercial, ambas aprovadas pela Portaria n.º 996/98, de 25 
de Novembro.

b) Nas suas Alegações de recurso, a Recorrente defende a natureza de 
taxa dos emolumentos notariais e registrais liquidados e a conformidade 
das liquidações de emolumentos impugnadas com a Directiva.

c) No que respeita à natureza jurídica dos emolumentos notariais e 
registrais liquidados, a douta sentença do Tribunal a quo já decidiu que 
estamos perante uma verdadeira taxa. Pelo que, quanto a tal matéria, as 
Alegações da Recorrente encontram -se necessariamente prejudicadas 
por inutilidade.

d) Já no que se refere à aplicabilidade da Directiva ao caso sub iu-
dice, entendeu o Tribunal a quo serem as operações de cessões de 
quotas subsumíveis ao âmbito de aplicação da Directiva, constituindo 
os emolumentos liquidados uma clara violação de normas de direito 
comunitário.

e) O Direito Comunitário, nos termos do artigo 8º da Constituição 
da República Portuguesa, prevalece sobre o direito interno em caso de 
contradição.

f) Os dispositivos normativos que fundamentaram as liquidações 
imputadas não só se encontram abrangidos como violam claramente a 
Directiva. Ora vejamos,

g) Nos termos do Preâmbulo da Directiva, esta visa promover a livre 
circulação de capitais com vista à criação de uma união económica com 

características análogas às de um mercado interno, tendo estabelecido 
a sujeição das operações de entradas de capital a um único imposto 
tributado exclusivamente num Estado -Membro determinado.

h) Para efeitos de sujeição ao mencionado imposto, a Directiva enu-
mera, no seu artigo 4º as operações consideradas entradas de capital e, 
consequentemente, afasta a possibilidade, no seu artigo 10º, de cobrança 
por parte dos Estados -Membros de qualquer imposição adicional, seja 
sob que forma for, para além do imposto sobre as entradas em capital.

i) A referida proibição justifica -se pelo facto de essas imposições, 
embora não incidindo sobre as entradas de capital enquanto tais, serem, 
todavia cobradas em razão de formalidade ligadas à forma jurídica da 
sociedade, i.e., do instrumento utilizado para a reunião de capitais, pelo 
que a sua manutenção poderia igualmente pôr em causa os objectivos 
prosseguidos pela Directiva (cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias – “TJCE” – de 11 de Junho de 1996, proferido 
no caso Denkavit International).

j) A escritura e registo de uma cessão de quotas não constitui formal-
mente um processo prévio ao exercício da actividade das sociedades 
de capitais, mas são formalidades que condicionam o exercício e a 
prossecução dessa actividade (cfr. Acórdão do TJCE de 2 de Dezembro 
de 1997, proferido no caso Fantask).

k) Na verdade, face ao direito português, devendo a cessão de quotas 
de uma sociedade de capitais constar obrigatoriamente de escritura 
pública e encontrando -se tal facto obrigatoriamente sujeito a registo, 
ter -se -á que concluir que a escritura pública e o registo constituem for-
malidades essenciais ligadas à forma jurídica da sociedade e condicionam 
o exercício e a prossecução da sua actividade.

1) Além disso, deve considerar -se que tem características idênticas 
ao imposto sobre as entradas de capital uma imposição sob a forma 
de emolumentos cobrados pela celebração de escrituras públicas de 
cessão de quotas e consequente registo, quando tais imposições são 
calculadas de acordo com as fórmulas previstas nos artigos 3º e 5º da 
Tabela de Emolumentos do Notariado e no artigo 1º, n.º 3, da Tabela 
de Emolumentos do Registo Comercial.

m) A não ser assim, os Estados -Membros, embora abstendo -se de 
tributar as reuniões de capitais enquanto tais, poderiam tributar esses 
mesmos capitais quando ocorresse a aquisição de tais capitais, frustrando, 
por essa via, o objectivo prosseguido pela Directiva.

n) Neste sentido decidiu o Acórdão do STA de 24 -09 -2003, no 
Rec. 0889/03, que. apesar de não se referir directamente às cessões de 
quotas, foi aplicado pelo Tribunal a quo a tais operações.

o) E salvo melhor entendimento, a decisão do Tribunal a quo foi 
indubitavelmente a decisão correcta, o qual não se cingiu à letra da 
Directiva, antes tendo procurado atingir o verdadeiro alcance e espírito 
de tal diploma e, assim, defender os interesses que, em última instância, 
o legislador comunitário visou proteger.

p) Assim, os emolumentos cobrados em razão das cessões de quo-
tas, apesar de estas operações não serem enumeradas no artigo 4º da 
Directiva, caem no seu âmbito de aplicação, sob pena de se poderem 
contornar as proibições contidas pela Directiva e, consequentemente, 
frustarem -se os objectivos visados pela mesma.

q) Por sua vez, o artigo 11º, al. a) da Directiva é claro ao proibir a 
cobrança de qualquer imposição à livre negociação de partes sociais, 
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pelo que também aqui a liquidação dos emolumentos impugnados viola 
directamente o texto da Directiva.

r) A Directiva prevê, em derrogação à proibição de cobrança de ou-
tras imposições para além do imposto sobre entradas de capital, prevê 
a possibilidade de cobrança direitos com carácter remuneratório, nos 
termos do artigo 12º, n.ºl, al. e) da Directiva.

s) Entendeu o Tribunal a quo que os emolumentos notariais e registrais 
em apreço não revestem carácter remuneratório para efeitos do disposto 
no artigo 12º, n.º l. al. e) da Directiva.

t) Entendimento que é de acolher, na medida em que revelou a preocu-
pação de interpretar o espírito da Directiva e não meramente a sua letra, 
avaliando a liquidação de tributos à luz dos objectivos de promoção de 
livre circulação de capitais visados por aquele diploma.

u) À luz de tal perspectiva, é assim impossível considerar que os 
emolumentos notariais e registrais impugnados revestem carácter re-
muneratório, pois os mesmos não reflectem o custo efectivo do serviço, 
antes aumentando em função do valor nominal das participações Acórdão 
do TJCE de 21 de Junho de 2001, Processo C -206/99).

y) Os limites consagrados pelas referidas tabelas são demasiados ele-
vados para garantir que os emolumentos não excedem o custo do serviço 
prestado e são um tal excesso, sendo a jurisprudência acima citada, que 
afasta a qualificação como “direitos de carácter remuneratório”, recondu-
zindo as supostas “remunerações” a imposições proibidas pela Directiva. 
Igualmente assim já decidiu o Supremo Tribunal Administrativo, em 
Acórdão de 31 de Outubro de 2001 (Recurso n.º 26.167).

z) A decisão do Tribunal a quo foi, assim, não apenas a correcta, como 
também a única possível, na medida em que, como tem vindo a ser paci-
ficamente aceite que a jurisprudência do TJCE tem carácter vinculativo 
para os tribunais nacionais, em material de direito comunitário, como 
corolário da obrigatoriedade de reenvio imposta pelo art. 234º do Tratado 
de Roma (cfr. Acórdão do STA, de 26/03/03, rec. nº 01716/02).

aa) Constitui jurisprudência, comunitária e nacional, pacífica e uni-
forme que os emolumentos notariais e registrais cobrados pelo Estado 
Português, quer ao abrigo do Decreto -Lei n.º 397/83, de 2 de Novembro 
e Portaria n.º 883/89, de 13 de Outubro, quer da Portaria n.º 996/98, de 
25 de Novembro, constituem imposição, na acepção da Directiva, na 
medida em que integram retribuição de serviço público pelos particu-
lares, retribuição que não tem qualquer relação de contrapartida com o 
custo do serviço específico efectivamente prestado, sendo antes apenas 
calculado apenas em função da globalidade dos custos de funcionamento 
e investimento daquele serviço.

bb) Vejam -se, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de 23 de Fevereiro de 2000 (in Acórdãos Doutrinais, 
n.º 464, pág. 1092), de 22 de Março de 2000 (in Acórdãos Doutrinais, 
n.º 465, pág. 1108), de 17 de Janeiro de 2001 (in Acórdãos Doutrinais, 
n.º 473, pág. 693), de 31 de Janeiro de 2001 (in Antologia de Acórdãos 
do Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Central Administrativo, 
ano IV, n.º 2, pág. 195).

cc) No domínio da jurisprudência comunitária, vejam -se os Acórdãos 
do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1999 (Processo C -56/98), 
de 21 de Setembro de 2000 (Processo C -19/99) e 21 de Junho de 2001 
(Processo C -206/99).

dd) No preâmbulo do Decreto -Lei n.º 322 -A/2001, de 14 de Dezembro 
de 2001, o legislador acaba por confessar que o regime de tributação 

anterior se encontrava desconforme com o direito comunitário, ao afir-
mar que “A adaptação da tributação emolumentar à jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias relativa à Directiva 
n.º 69/335/CEE, sobre reunião de capitais, foi o motivo que despoletou 
todo este esforço de reforma.”.

ee) Com base no exposto, é inevitável a conclusão de que a Admi-
nistração, na liquidação dos emolumentos impugnados, actuou com 
erro nos pressupostos de direito, com base numa interpretação errónea 
da referida Directiva e consequente legalidade da Portaria n.º 996/98, 
de 25 de Novembro quando esta está, como acima demonstrámos, em 
desconformidade com aquela.

ff) De facto, os dispositivos normativos que fundamentaram as liqui-
dações ora impugnadas violam os artigos 10º, alínea c) e 11º, alínea a) 
da Directiva, na medida em que não são enquadráveis na derrogação 
disposta no artigo 12º, n.º 1, al. e) do referido texto comunitário.

gg) Termos em que, não poderá ser reconhecido qualquer fundamento 
ao recurso interposto pela ora Recorrente contra a douta sentença que 
considerou procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrida, 
na medida em que a mesma se limitou a reconhecer uma situação de 
direito e ordenar a anulação de dois actos praticados pela Administração 
Tributária em clara violação do Direito Comunitário.

hh) Por tudo o exposto, não merece qualquer censura a douta sentença 
ora recorrida.

Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, deverá o presente 
recurso ser julgado plenamente improcedente e, em consequência. ser 
confirmada e mantida a douta sentença com todas as legais conse-
quências.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

1. A Directiva 69/335/CEE, do Conselho,de 17 Junho visa a promo-
ção da livre circulação de capitais, eliminando os impostos indirectos 
aplicados pelos vários Estados -membros e instituindo um imposto único 
cobrado de uma só vez, de igual nível, independentemente do Estado 
que o aplicar.

Para prevenir a frustração deste objectivo a Directiva proíbe qualquer 
imposição tributária (além do imposto sobre as entradas de capital) em 
relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia ao exercício 
de uma actividade a que a sociedade esteja sujeita em consequência da 
sua forma jurídica (art.10º al. c) da Directiva).

2. Estão fora do âmbito enunciado da Directiva os emolumentos 
notariais cobrados pela celebração de uma escritura de cessão de quotas 
(acórdãos STA 19.02.2003 recurso nº 1545/02. 25.02.2003 recurso nº 
1550/02 2.07.2003 recurso nº 874/03)

3. Os emolumentos registrais liquidados pela inscrição no registo 
comercial do acto de cessão de quotas constituem uma imposição sem 
carácter remuneratório, na medida em que o seu montante aumenta 
directamente na proporção do capital social, e não em função do custo 
do serviço prestado pela conservatória; em consequência a sua cobrança 
é proibida pela Directiva (art.10º al.c) e 12º nº 1 al.e); acordão STA 
25.02.2003 recurso nº 1550/02)

4. A recorrente sufraga o entendimento do tribunal sobre a natureza 
de taxa dos emolumentos notariais e registrais (1ª/4ª conclusões)
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A recorrida não requereu a ampliação do âmbito do recurso para 
discussão da questão, entendendo que está prejudicada por inutilidade 
(art.684º -A CPC; conclusões b) e c) fls.119/120)

O recurso merece provimento parcial.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

declaratório da improcedência da impugnação judicial contra a liquida-
ção de emolumentos notariais e da procedência da impugnação judicial 
contra a liquidação de emolumentos registrais.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram di-
zer,

Por acórdão de 16 -2 -2005 foi declarada suspensa a instância até ser 
proferida decisão pelo T.J.C.E. sobre o reenvio prejudicial efectuado no 
processo n.º 1331/03, deste Supremo Tribunal Administrativo.

Na sequência desse reenvio o TJCE, no acórdão de 7 -9 -2006, proferido 
no seu processo n.º C -193/04, cuja cópia se encontra junta aos autos, 
pronunciou -se 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 85/303/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.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria 

de facto:
– em 21/11/2001 foi celebrada escritura pública de cessões de quotas 

da impugnante,  - cfr. escritura (cópia) junta aos autos’,
– ao que lhe foi liquidada, e cobrados, por emolumentos, entre o mais, 

a quantia no montante de 15.005.980$00 (€ 74.849,51), liquidados em 
resultado do art.º 5º da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada 
pela Portaria nº 996/98, de 25/11, na redacção que lhe foi dada pela 
Portaria nº 1007 -A/98, de 2/12, e Portaria 684/99, de 24/8 – cfr. fls. 9:

– para registo de tais cessões, foram liquidados € 74.832.05 em 
aplicação da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, artº. 3º, 
nº 1, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25/11, com as alterações 
introduzidas pela Portaria nº 684/99, de 24/8 – cfr. Fls. 59.

3 – Na sentença recorrida apreciou -se, em primeiro lugar, a ques-
tão da constitucionalidade orgânica dos emolumentos notariais em 
causa (notariais e de registo comercial) tendo -se concluído que eles 
têm natureza de impostos e não de taxas, pelo que não havia obstáculo 
constitucional à sua criação por diploma não emanado ou autorizado 
pela Assembleia da República.

Em seguida, apreciou -se a questão da compatibilidade dos referidos 
emolumentos com o direito comunitário, tendo -lhe sido dada resposta 
negativa.

Em terceiro lugar, apreciou -se o pedido de juros indemnizatórios, 
entendendo -se que a Impugnante tem direito a eles desde a data do pa-
gamento até à data da emissão da respectiva nota de crédito a seu favor.

Nas suas alegações do recurso jurisdicional, a Fazenda Pública começa 
por afirmar que os emolumentos em causa têm a natureza de taxas, o 
que já foi afirmado pela sentença recorrida,

Por outro lado, a Impugnante, recorrida no presente recurso jurisdicio-
nal, não requereu a ampliação do objecto do recurso jurisdicional a essa 
questão, conformando -se com o decidido pela sentença recorrida sobre 
a constitucionalidade dos tributos em causa, afirmando mesmo, explici-
tamente, que entende que as alegações da Fazenda Pública quanto a tal 
matéria «encontram -se necessariamente prejudicadas por inutilidade».

Assim, não tendo sido impugnado no presente recurso jurisdicional o 
decidido sobre tal questão de constitucionalidade, tem de se considerar 
assente a constitucionalidade dos emolumentos liquidados. (art. 684.º, 
n.º 4, do CPC).

4 – Resta, assim, apreciar a questão da compatibilidade de tais emo-
lumentos com o direito comunitário.

Como tem vindo a ser entendido pacificamente e é corolário da 
obrigatoriedade de reenvio prejudicial quando se suscitem questões 
sobre a interpretação de normas comunitárias (prevista na última parte 
do art. 234.º do Tratado de Roma), a jurisprudência do T.J.C.E. emitida 
em reenvio prejudicial tem carácter vinculativo.

Por isso, em sintonia com o citado acórdão do T.J.C.E., relativamente 
à questão da compatibilidade da cobrança de emolumentos efectuada 
pelos actos impugnados, 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.

Sendo assim, tem de se ser revogada a sentença recorrida, que decidiu 
em contrário.

Consequentemente, não sendo imputado aos actos impugnados qualquer 
outro vício (para além do de inconstitucionalidade que se encontra definiti-
vamente decidido pela sentença recorrida) a impugnação tem de improceder.

5 – A condenação em juros indemnizatórios decorria da ilegalidade 
das liquidações impugnadas e da consequente anulação.

Assim, concluindo -se que elas não devem ser anuladas e que não se 
demonstra 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 LGT),

Por isso, a sentença recorrida tem de ser revogada também relativa-
mente à condenação em juros indemnizatórios.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional,
– revogar a sentença recorrida;
– julgar a impugnação totalmente improcedente.
Custas pela Recorrida, na 1ª instância e neste Supremo Tribunal 

Administrativo, com procuradoria de 50 %, neste.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 22 de Novembro de 2006.

Assunto:

IRC. Métodos indiciários. Dedução de prejuízos. Reporte. 
Artigo 46.º do CIRC.
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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 contabili-
dade do sujeito passivo, sejam deduzidos prejuízos de anos 
anteriores, ainda que apurados por métodos indirectos.

Processo n.º 1234/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Violante & Filhos, 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 recorre da sentença proferida pelo Mma. Juíza 
do TAF de Viseu que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por Violante & Filhos, SA, com sede em Viseu, contra a liquidação 
adicional de IRC, referente ao exercício de 1993, e respectivos juros 
compensatórios, formulando as seguintes conclusões:

A) - Em sede de IRC, a tributação incide sobre a realidade económica 
constituída pelo lucro tributável manifestado, presumindo -se verda-
deiras e de boa fé as declarações dos sujeitos passivos (Princípio de 
Declaratório);

B) - Tal presunção é afastada logo que verificados os pressupostos a 
que alude o art.º 75.º da LGT e só nestas circunstâncias, expressamente 
enumeradas;

C) - Passando -se, neste caso, à avaliação indirecta consagrada na 
Secção II, art.ºs 87.º e ss da LGT;

D) - A tributação, segundo a avaliação indirecta, será feita por aproxi-
mação através de elementos possíveis ou prováveis, o que não acontece 
com a avaliação directa (art.º 80.º da LGT);

E) - Só a avaliação directa nos pode dar a real situação contributiva 
do sujeito passivo em detrimento da avaliação indirecta que apenas lá 
vai por aproximação;

F) - O preceituado no art.º 46.º/2 do CIRC, ao limitar o reporte de 
prejuízos, não pode ser entendido como uma norma sancionatória e, 
como tal, estar em conflito com o disposto no art.º 29.º/1.3 da CRP;

G) - A sua redacção e o espírito, nele incutido, vai ao encontro do 
princípio constitucional implícito nos art.ºs 103.º e 104.º da Constituição 
da República Portuguesa.

H) - Do exposto se infere que a sentença recorrida fez uma interpre-
tação e aplicação inadequada do disposto nos art.ºs 46.º, n.ºs 2 e 3, do 
CIRC e 29.º, 103.º e 104.º da CRP.

Não há contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP emite parecer no sentido de que o recurso 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
A) A impugnante dedica -se ao comércio de peças e acessórios para 

veículos automóveis;
B) A liquidação de IRC, do ano de 1993, da impugnante foi 

corrigida pela Direcção Distrital de Finanças de Viseu, no mon-

tante de PTE 1.702.441$00, sendo PTE 954.447$00 de imposto, e 
PTE 736.994$00 de juros compensatórios;

C) A motivação utilizada radicou no disposto no art.º 46.º CIRC, 
não devendo ser considerados os prejuízos fiscais deduzidos pelo con-
tribuinte no lucro tributável, porque nos anos de 1989 e 1990 o lucro 
tributável foi estimado por presunção;

D) Na declaração modelo DC 22, a impugnante declarou os resultados 
fiscais (Q17 - campos 355 ou 356), e utilizou os prejuízos fiscais (Q18 - 
campo 407) de acordo com os seguintes valores: 1988 – (7.088.692$00); 
1989 – (11.192.819$00) [MI - 1.201.309$00]; 1990 – (11.192.819$00) 
[MI - 1.480.489$00]; 1991 – 748.376$00 – [prejuízos utilizados: 
748.376$00; a utilizar: 4.406.867$00]; 1992 – 1.966.418$00 – [prejuízos 
utilizados: 1.966.418$00; a utilizar: 3.658.491$00]; 1993 – 5.827.658$00 
– [prejuízos utilizados: 4.373.871$00; prejuízos a utilizar: 1.692.073$00; 
prejuízos indevidos: 2.681.798$00].

III – A recorrida veio impugnar a liquidação de IRC, do ano de 
1993, corrigida pela DDF de Viseu, com fundamento no disposto no 
art.º 46.º do CIRC, que considerou não deverem ser considerados os 
prejuízos fiscais por ela deduzidos no lucro tributável daquele exercício 
uma vez que nos anos de 1989 e 1990 o lucro tributável fora estimado 
por presunção.

A Mma. Juíza “a quo” julgou procedente a impugnação deduzida, 
considerando que os prejuízos evidenciados deviam ser deduzidos.

A recorrente Fazenda Pública defende, no presente recurso jurisdi-
cional posição oposta.

A questão que se coloca é, assim, a de se saber se no caso de o lucro 
tributável ter sido determinado através de métodos indiciários os prejuí-
zos fiscais de exercícios anteriores são ou não dedutíveis e se se podem 
reportar os prejuízos fiscais correspondentes à matéria colectável fixada 
nos exercícios subsequentes.

Esta questão foi já objecto de várias decisões deste Tribunal, todas 
elas no sentido da sentença ora impugnada (v. acórdãos de 9/11/05, 
23/11/05, 25/1/06 e 7/6/06, proferidos nos processos 495/05, 827/05, 
1026/05 e 351/06).

A esse propósito, escreveu -se neste último aresto:
«A actuação da Administração Fiscal estribou -se no disposto no art.

º 46.º do CIRC, designadamente, no seu n.º 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 43.º 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 n.º 2 tem paralelo no § 3.º acrescentado ao artigo 54.º 
do mesmo Código pelo artigo 1.º do decreto -lei n.º 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 
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estabelecidas nos artigos 43.º e 44.º, 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 n.º 2, pois a situação é a inversa da ali prevista. Argumenta, 
ainda, com a referência que no n.º 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 ar-
tigo 7.º, n.º 1 do CIRC.

No final de dada 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.

(…)
O reporte de prejuízos contribui, além do mais, para assegurar a igual-

dade 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, 5.ª 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, 
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 104.º, n.º 2 da Cons-
tituição. 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 3.º, n.º 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 46.º do CIRC contém 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 resultarem 
da aplicação de métodos indiciários, já não são dedutíveis.

É que, diz a Administração Fiscal, o número 1 do artigo 46.º do 
CIRC fala de “(…) prejuízos apurados (…) nos termos das disposições 
anteriores”. 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 
indiciários 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 16.º 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 afirmativo. 
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-
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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 resultante 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, apurada 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 
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, 1996] 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 
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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 não é de molde a contrariar o entendimento da jurisprudência 
deste Supremo Tribunal de que é exemplo o acórdão parcialmente 
transcrito, para cuja fundamentação se remete a aqui se acolhe, por 
ser a mais consentânea com a interpretação que se deve fazer do pre-
ceituado art.º 46.º do CIRC face aos princípios constitucionais ínsitos 
nos artigos 103.º e 104.º da CRP, designadamente o da tributação das 
empresas pelo seu rendimento real.

Improcedem pelo exposto as conclusões das alegações de recurso.
IV – Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso 

Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento 
ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 22 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Ba-

eta de Queiroz — Brandão de Pinho (vencido nos termos da declaração 
de voto junta).

Declaração de Voto
O artigo 46.° (actual artigo 47º) do CIRC trata da dedução dos pre-

juízos fiscais, consagrando os seus n.ºs 1 e 2 o denominado reporte de 
prejuízos ou perdas, o que, contrariando, embora, o princípio da auto-
nomia ou especialidade dos exercícios, se justifica por razões tanto de 
equidade como de incentivo à assunção de riscos.

Cfr. Teixeira Ribeiro in RLJ n.º 3632, pág. 367.
Trata -se do chamado reporte para a frente: consideração dos preju-

ízos no rendimento tributável do ano ou de um certo número de anos 
posteriores ao da verificação dos prejuízos, efectuando -se o abatimento 
respectivo no rendimento base do imposto nos aludidos anos seguintes 
ao da ocorrência das perdas.

Cfr. J. Garcia de Freitas e J. Soares Teles, Código da Contribuição 
Industrial Anotado, 1.° Vol., 5ª edição, pág. 481.

Estabelecia, ao tempo, o dito artigo 46º:
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.

Assim, o n.° 1 regula o reporte relativamente aos prejuízos fiscais 
apurados com base na contabilidade, como resulta da expressão «nos 
termos das disposições anteriores».

Com efeito e, embora o respectivo capítulo III  - determinação da 
matéria colectável  - inclua numerosas disposições legais aplicáveis 
tanto àquela como à fixada por métodos indirectos  - prevista esta espe-
cialmente nos artigos 51º e seguintes  -, a verdade é que só a primeira 
encontra ali regulamentação.

De outro modo, a expressão não teria sentido útil se abarcasse as 
duas formas de determinação da matéria colectável pois esta sempre 
teria de ser determinada de acordo com as disposições legais constantes 
do Código.

Aquela expressão refere -se, pois, à determinação da matéria colectá-
vel através da contabilidade, só podendo ter o significado de excluir a 
fixação por métodos indirectos, nos termos das disposições posteriores 
 -artigos 51º e seguintes.

Por sua vez, o n.° 2 regula o reporte quando o apuramento do lucro 
tributável se efectua através de métodos indiciários  - ditos artigos 51º 
e seguintes.

A primeira parte proíbe -o, em geral.
Admitindo -o, todavia, a segunda, quando os prejuízos a reportar 

tenham sido fixados através da contabilidade, mau grado a fixação do 
respectivo lucro tributável por métodos indirectos.

Do que se conclui que nunca os prejuízos fixados por métodos in-
directos podem ser reportados, tanto com relação à primeira parte do 
artigo 46º como à segunda.

A justificação, para tal, está, como refere Teixeira Ribeiro, local citado, 
para o caso semelhante da abolida contribuição industrial  - artigo 43º 
do CCI  -, na maior confiança e credibilidade que merece a fixação 
dos prejuízos através da contabilidade já que os presumidos são, em 
geral, inferiores aos efectivos: «compreende -se mal que o contribuinte 
já beneficiado pela deficiente avaliação da matéria colectável, ainda 
beneficie do reporte das perdas».

Assim, a hipótese dos autos cabe no dito n.°1: os prejuízos foram 
fixados por métodos indirectos, ainda que o lucro tributável tenha sido 
fixado com base na contabilidade  - pelo que não é admissível o respectivo 
reporte. — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recusa do recebimento da petição inicial. Artigo 474.º do 
CPC. Não junção do documento comprovativo do prévio 
pagamento de justiça inicial. Nova petição. Artigo 476.º 
do CPC.

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.

 II — Apresentada nova petição, acompanhada daquele do-
cumento, mas tendo sido paga a taxa de justiça depois 
da data da apresentação da petição referida em I, o A. 
aproveita do disposto na parte final do artigo 476.º do 
CPC, cumprido que seja o prazo aí referido.
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 III — Quer isto dizer que a acção se considera proposta na 
data em que a primeira petição foi apresentada em 
juízo.

Processo n.º 145/06 -30.
Recorrente: José Luciano Lourenço da Rocha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. JOSÉ LUCIANO LOURENÇO DA ROCHA, identificado nos 
autos, opôs -se, junto do TAF de Penafiel, a uma execução fiscal que 
contra ele reverteu.

A petição inicial foi apresentada em 12/5/2005.
O Mm. Juiz daquele Tribunal recusou o recebimento da petição 

inicial, uma vez que o oponente, juntando embora requerimento do 
pedido de concessão de apoio judiciário, não invocou nem fez prova 
da urgência da prática do acto, sendo certo que não juntou documento 
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial (despacho 
de 14/6/2005 – fls. 52).

O oponente veio “ao abrigo do art. 476º do CPC, apresentar nova 
PI, juntando o comprovativo em falta”. Mais acrescentou que “se não 
entendida legal ou regular a apresentação que precede então vem, nesse 
caso interpor recurso para a Secção Tributária do STA do despacho de 
fls. 52…”.

O Mm. Juiz proferiu despacho (em 25/10/2005 – fls. 69) do seguinte 
teor:

“Mantenho integralmente o despacho de fls. 52, visto que o oponente, 
para efeitos do art. 476º do CPC, não juntou documento comprovativo 
do prévio pagamento da taxa de justiça inicial (a única data disponível 
ínsita no documento de fls. 64 – pagamento de custas judiciais – refere-
-se a “data de impressão: 2005/10/19” e, portanto, posterior à dedução 
da oposição”.

Inconformado, o oponente interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

A. Sendo a petição inicial (de oposição à execução) objecto de recusa 
de recebimento por não ser junto o comprovativo da taxa de justiça 
inicial, sempre o oponente fica legalmente autorizado a apresentar outra 
ou nova petição no prazo de dez dias, nos termos do art. 476º do CPC.

B. Não pode ser recusado o recebimento dessa nova petição com base 
na falta de junção de comprovativo de pagamento de taxa de justiça 
inicial, prévio à interposição da primitiva p.i.

C. Ao formular o despacho – de que se recorre – onde se recusa a 
p.i. de oposição com tal fundamento, mal andou o Mm. Juiz a quo, por 
aplicar incorrectamente e assim violando o estatuído no art. 476º do CPC.

Não houve contra -alegações.
O Mm. Juiz a quo recebeu este recurso, de passo que julgou deserto 

o recurso do despacho de fls.52.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provi-

mento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.

2. O Mm. Juiz a quo recusou o recebimento da petição inicial (despa-
cho de fls. 52, com data de 14/6/2005), com a seguinte fundamentação:

“O processo judicial tributário está sujeito a custas – cfr. art. 73º -A 
do CCJ.

“No caso, tratando -se de uma PI, deveria ter sido junto o docu-
mento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial 
– art. 150º -A, n. 1, do CPC.

“É certo que o oponente juntou requerimento do pedido de concessão 
de apoio judiciário. Contudo, não invocou ou não fez prova da urgência 
da prática dos actos no momento em que deu entrada com a PI – motivo 
que excepcionaria a recusa do seu recebimento – nos termos do art. 474º, 
al. f) e 2ª parte do art. 467º do CPC.

“Atendendo a que o SF não o fez, recuso agora o recebimento da 
petição inicial – art. 474º, al. f) do CPC”.

Como bem refere o EPGA, tal decisão acabou por transitar em julgado.
Notificado o oponente deste despacho, por carta registada de 

7/10/2005, veio o oponente apresentar nova petição em 20/10/2005, 
de teor idêntico à apresentada anteriormente, acompanhada agora do 
comprovativo de pagamento efectuado em 19/10/2005 (fls. 64).

Face à apresentação dessa nova petição, o Mm. Juiz a quo proferiu 
o despacho, sob recurso, e que acima se faz referência.

Vejamos então.
Deve depreender -se do teor da decisão do Mm. Juiz a quo que a recusa 

da petição inicial, levada a cabo pelo despacho sob recurso, tem a ver 
com o facto de o recorrente ter pago a taxa de justiça inicial depois de 
apresentada a primitiva petição que, como vimos, foi recusada.

Vejamos.
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”):
“…
“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 
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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 apresentação de (outra) 
petição inicial, nos termos do art. 476º do CPC, não tendo o recorrente 
comprovado o pagamento da taxa de justiça inicial, antes de apresentar 
a primitiva 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 processuais, 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 pagamento prévio à primeira peti-

ção não pode ter a consequência que lhe foi fixada pelo Mm. Juiz a quo.
Daí que a melhor interpretação do art. 476º do CPC seja aquela que 

consagre que, tendo o oponente apresentado nova petição, acompanhada 
do documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial, 
pode beneficiar do disposto na última parte deste normativo, se apresen-
tou essa petição no prazo aí cominado: 10 dias. Isto independentemente 
de ter pago a taxa de justiça antes ou depois de ter apresentado a primeira 
petição que foi recusada.

A acontecer tal, a acção deve ser considerada proposta na data em que 
a primeira petição foi apresentada em juízo – citado art. 476º do CPC.

Mas há mais.
Na verdade, acresce dizer que, tendo sido apresentada uma (nova) 

petição inicial, acompanhada do documento comprovativo de pagamento 
da taxa de justiça inicial, a mesma nunca podia ser recusada, com o 
fundamento invocado (não junção do documento comprovativo do 
prévio pagamento da taxa de justiça inicial).

Não podia com efeito ser recusada com esse fundamento invocado 
pelo Mm. Juiz a quo, por isso que a nova petição estava acompanhada 
do dito documento.

Podia, isso sim, não usufruir o A. do benefício concedido no citado 
art. 476º do CPC, o que é coisa diversa.

É pois manifesto que o despacho recorrido não pode manter -se.
3. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso 

interposto, revogando -se o despacho recorrido, que deve ser substituído 
por outro que não seja de recusa do recebimento da petição inicial por 
falta de junção do documento comprovativo do prévio pagamento da 
taxa de justiça inicial.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Embargos de terceiro. Falta de citação do cônjuge do exe-
cutado. Artigo 239.º do CPPT. Erro na forma de processo. 
Convolação.
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Sumário:

 I — Efectuada a penhora, a falta de citação do cônjuge do 
executado constituirá nulidade insanável de conheci-
mento oficioso a todo o tempo.

 II — Pelo que o meio processual mais adequado para o côn-
juge indevidamente não citado defender os seus direitos 
processuais será a arguição da correspondente nulidade, 
para, na sequência da citação obrigatória, exercer todos 
os poderes que a lei lhe confere.

 III — Por isso, no processo de execução fiscal, em todos os 
casos em que tem de ser efectuada a citação referida no 
artigo 239.º, n.º 1 (isto é, sempre que forem penhorados 
bens imóveis ou móveis sujeitos a registo), a regra do 
n.º 2 do artigo 97.º da LGT impõe a conclusão de que 
não será permitido ao cônjuge a dedução de embargos 
de terceiro, mesmo enquanto não tiver sido citado, de-
vendo a defesa dos seus direitos ser efectuada através 
da arguição da nulidade por falta de citação, com a con-
sequente possibilidade de exercício de todos os direitos 
processuais, em que se inclui a oposição à penhora, nos 
termos dos artigos 276.º e 278.º deste Código.

 IV — Assim, é de ordenar a convolação da petição de embar-
gos de terceiro em requerimento de incidente de arguição 
da nulidade por falta da citação, a juntar ao processo de 
execução, nos termos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3, 
da LGT e 98.º, n.º 4, do CPPT, para aí ser apreciada 
pelo chefe da respectiva repartição.

Processo n.º 174/06 -30.
Recorrente: Idalina Maria de Jesus Vasco Oliveira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Idalina Maria de Jesus Vasco Oliveira, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra que não admitiu os embargos de terceiro pela mesma 
deduzidos à penhora efectuada na execução nº 31402005070000022, 
por não ser o meio processual adequado para assegurar os direitos 
agora invocados, dela vem interpor o presente recurso, formulando a 
seguinte conclusão:

1. Os embargos de terceiro são adequados à defesa da embargante/
recorrente.

Posteriormente notificada, sob pena de não conhecimento do recurso, 
da promoção do Ministério Público, que consta de fls. 52, a recorrente 
veio responder da seguinte forma:

a) normas jurídicas violadas pela decisão impugnada – é o art. 239º, 
nº 1 do C.P.P.T, uma vez que a recorrente, como cônjuge do executado, 
não foi citada.

b) sentido com que as normas que constituem o fundamento jurídico 
da decisão deveriam ter sido interpretadas e aplicadas – a recorrente, 

por a penhora incidir sobre bem imóvel, mesmo que este não seja bem 
comum do casal, tem que ser citada, por a recorrente também garantir 
o empréstimo, na hipoteca do imóvel (cfr. doc. Nos autos).

c) em caso de erro na determinação da norma jurídica aplicável, a 
norma que deveria ser aplicável – a norma que deveria ser aplicável é a do 
art. 239º, nº 1 do C.P.P.T. dado que a execução não deve prosseguir sem 
a citação do cônjuge, uma vez que esta garante, também, o empréstimo, 
conforme registo, nos autos.

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

o recurso não merecer provimento, uma vez que a recorrente, nas suas 
alegações, não contraria o entendimento seguido na decisão recorrida, 
segundo o qual a falta de citação do cônjuge para a execução fiscal 
“configura nulidade processual que deve ser arguida perante o órgão 
de execução fiscal territorialmente competente, mas não mediante a 
dedução de embargos de terceiro (artº 165º nº 1 al. a) CPPT)…, antes 
estando em perfeita sintonia com o entendimento expresso na decisão 
recorrida”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Desde logo, importa sublinhar que, muito embora as alegações 

da recorrente não primem pelo perfeccionismo, não concordámos com 
o Exmº Procurador -Geral Adjunto quando, no seu douto parecer, refere 
que a recorrente nas suas alegações não contraria o entendimento ver-
tido na sentença recorrida no sentido de que, não tendo os embargos de 
terceiro sido admitidos com o fundamento de que a falta de citação da 
recorrente para a execução fiscal configura nulidade processual, esta teria 
de ser arguída perante o órgão de execução fiscal, mas não mediante a 
dedução dos referidos embargos.

Com efeito e da leitura da sua motivação do recurso, quer -nos parecer 
que a recorrente censura o assim decidido.

Na verdade, nas respectivas conclusões e como vimos supra, não 
só a recorrente refere expressamente que os embargos de terceiro são 
adequados à defesa da embargante, mas também indica qual a norma 
jurídica que entende ter sido violada com tal decisão e o sentido em que 
a mesma deve ser interpretada e aplicada.

Deste modo, improcede a questão, assim, suscitada pelo Exmº 
Procurador -Geral Adjunto, pelo que passámos a conhecer do objecto 
do presente recurso.

3 – Este consiste em saber se o cônjuge do executado, que não foi 
citado, apesar de “garantir o empréstimo, na hipoteca do imóvel (cfr. doc. 
Nos autos), nos termos e para o efeito do disposto nos artºs 239º, nº 1 
do CPPT, pode deduzir embargos contra a penhora de um imóvel, bem 
próprio do cônjuge executado, sendo certo que se encontram casados 
em regime de comunhão de adquiridos.

Dispõe o artº 237º, nº 1 do CPPT que, “quando o arresto, a penhora 
ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega 
de bens ofender a posse ou qualquer outro direito incompatível com a 
realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular um terceiro, 
pode este fazê -lo valer por meio de embargos de terceiro”.

Daqui resulta, que o incidente dos embargos de terceiro é o meio 
processual adequado para, quem for ofendido na sua posse por penhora 
ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega 
de bens, reagir contra a ofensa dos seus direitos.
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Dispõe, porém, o citado artº 237º, nº 1 que para se poder embargar 
é necessário ser terceiro.

Não nos dá, contudo, o CPPT um conceito próprio de terceiro. To-
davia, no artº 351º, nº 1 do CPC define -se o “terceiro”, para efeito de 
embargos, como aquele que não é parte na causa.

Terceiro “é todo aquele que não tenha intervindo no processo ou no 
acto jurídico de que resultou a diligência judicial, nem represente quem 
foi condenado no processo ou quem no acto se obrigou” (Ac. desta 
Secção do STA de 9/4/03, in rec. nº 1.838/03).

Ora, no caso dos autos e conforme é referido na sentença recorrida e 
é aceite pela recorrente, resulta que esta não foi citada para intervir na 
execução fiscal em causa e que a penhora recaiu sobre um bem imóvel, 
próprio do cônjuge executado (vide fls. 16).

“Nestes casos, não podendo o processo prosseguir sem a citação do 
cônjuge (art. 239.º, n.º 1, deste Código), seria incompreensível que se 
admitisse o cônjuge a deduzir embargos de terceiro, por ter a qualidade de 
terceiro (por não ter sido ainda citado), para, depois de constatada a falta 
da sua obrigatória citação, ter de a efectuar, retirando -lhe ao embargante 
a qualidade de terceiro, com a consequente ilegitimidade superveniente, 
mas atribuindo -lhe os muito mais vastos poderes de intervenção proces-
sual que são concedidos ao próprio executado originário.

Sendo a falta de citação, nestas situações, susceptível de prejudicar 
a defesa do citando, ela constituirá uma nulidade insanável de conhe-
cimento oficioso a todo o tempo (art. 165.º, n.ºs 1, alínea a), e 3 deste 
Código), pelo que o meio processual mais adequado para o cônjuge 
indevidamente não citado defender os seus direitos processuais será 
a arguição da correspondente nulidade, para, na sequência da citação 
obrigatória, exercer todos os poderes que a lei lhe confere.

Por isso, no processo de execução fiscal, em todos os casos em que 
tem de ser efectuada a citação referida no art. 239.º, n.º 1 (isto é, sempre 
que forem penhorados bens imóveis ou móveis sujeitos a registo), aquela 
regra do n.º 2 do art. 97.º da L.G.T., impõe a conclusão de que não 
será permitido ao cônjuge a dedução de embargos de terceiro, mesmo 
enquanto não tiver sido citado, devendo a defesa dos seus direitos ser 
efectuada através da arguição da nulidade por falta de citação, com a 
consequente possibilidade de exercício de todos os direitos processuais, 
em que se inclui a oposição à penhora, nos termos dos arts. 276.º e 278.º 
deste Código” (Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., pág. 759).

Por outro lado, não sendo possível à recorrente deduzir embargos de 
terceiro na execução a que os embargos respeitam, por não ser este o 
meio processual adequado para assegurar os direitos por si invocados 
(cfr. artº 97º, nº 2 da LGT), torna -se desnecessário determinar se a mesma 
tem ou não a posse sobre o bem penhorado e que, segundo aquela, lhe 
adviria do facto de ser garante da dívida contraída para a aquisição do 
imóvel penhorado.

Pelo que e com estes fundamentos, mais não restava ao Mmº Juiz 
“a quo” que não fosse rejeitar liminarmente os presentes embargos, já 
que não é este o meio processual adequado para a recorrente assegurar 
os direitos por si invocados.

4 – Não obstante, 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 deverá ser convolado na forma do 
processo adequada, nos termos da lei”.

Tem vindo, porém, 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.

Desde logo, é inquestionável a impossibilidade de convolação do 
presente processo em processo de oposição à execução fiscal, não só 
por que este constitui um meio processual próprio do contencioso tri-
butário previsto na lei e com fundamentos próprios (cfr. artº 204 do 
CPPT), mas também atenta a suspensão da execução, com base na 
invocação e existência de factos extintivos ou modificativos da dívida 
exequenda, posteriores à liquidação, incluindo a moratória e o perdão, 
total ou parcial.

Não abrange, assim, vicissitudes processuais da execução que não 
conduzem às referidas extinção ou suspensão.

Neste sentido, pode ver -se entre outros, Acórdãos desta Secção do STA 
de 9/4/97, in rec. nº 21.279; de 4/6/97, in rec. nº 21.014 e de 14/4/99, 
in rec. nº 22.963.

Pelo que bem andou, pois, a sentença recorrida na pronúncia efectuada 
em relação a ela.

5 – Todavia e como vimos, a arguição da referida nulidade pode e 
deve seguir como requerimento de incidente na própria execução a ser 
apreciada pelo Chefe dos Serviços de Finanças competente, cuja decisão, 
caso seja desfavorável ao contribuinte, poderá ser objecto de reclamação, 
nos termos do disposto nos artºs 276º e 278º do CPPT.

Pelo que se impõe, assim, que, no caso, se convole a petição dos 
embargos de terceiro em requerimento a ser incorporado no processo de 
execução fiscal para ser apreciado pelo Chefe dos Serviços de Finanças 
de Amadora -2.

E não se diga em contrário que a embargante não formulava esse 
pedido de nulidade.

É certo que o não fez expressamente, mas da sua petição resulta 
claro que era esse o objectivo que perseguia, tanto mais que deduziu os 
embargos de terceiro e invocou como fundamento a falta de citação que, 
a verificar -se, constitui nulidade insanável, de conhecimento oficioso a 
todo o tempo (cfr. artº 165º, nºs 1, al. a) e 3 do CPPT).

Assim, os presentes autos devem ser incorporados no processo de 
execução, para que aí possa ser conhecida a arguída nulidade.

6 – Nestes termos e atento o exposto, acorda -se em conceder provi-
mento ao presente recurso e revogar a decisão recorrida, determinando -se 
a convolação da petição dos embargos de terceiro em requerimento, a 
ser junto ao processo de execução, da nulidade da falta de citação, a 
ser, como tal, apreciado.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Ba-

eta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição. Citação do oponente na qualidade de representante 
legal de sociedade a que é alheio.

Sumário:

 I — Citado o oponente na qualidade de representante legal 
de uma sociedade, à qual é estranho, então é ele total-
mente alheio à execução, pelo que a sua esfera jurídica 
e pessoal em nada é afectada pela dita execução.

 II — Estamos, no caso, perante um caso de ilegitimidade 
processual do oponente.

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, identificado nos autos, citado 
na qualidade de representante legal de Nefingest, Ld., veio opor -se à 
execução instaurada àquela sociedade.

Alega nada ter a ver com a dita sociedade, pois renunciou à gerên-
cia, pelo que a citação, feita na sua pessoa, é nula, sendo que o legal 
representante da sociedade, que identifica, é que deve ser citado para 
a execução.

O Mm. Juiz julgou a oposição improcedente.
Inconformado, o oponente trouxe recurso para este Supremo Tri-

bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações 
de recurso:

A. Há oposição de decisões sobre a mesma questão jurídica de falta 
de citação/ilegitimidade de representar.

B. A decisão sob censura viola a lei e designadamente o disposto nos 
artigos 198º e 198º -A do C.P C.

C. A Nefingest, Ld, não foi citada nos presentes autos e a falta de 
citação constitui nulidade insuprível.

Termos em que e nos mais de direito, deve a decisão proferida que 
julga o Oponente parte legítima para representar a Nefingest, Ld, ser 
anulada e substituída por outra que absolva o Recorrente do pedido.

Não houve contra -alegações.
O EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Com data de 27/08/1998 foi efectuado o registo na Conservatória 

do Registo Comercial de Almada da cessão de quotas efectuada por 
Joaquim Soares Coelho a favor de Belarmino Lima Duarte, bem como 
da cessação de funções do gerente Joaquim Soares Coelho, por renúncia 
em 07/02/1996.

2. Em 02/03/2000 foi autuado na 1ª Repartição de Finanças de Al-
mada, o processo de execução fiscal n. 2151 -00/100914.1 em nome de 
Nefingest  - Investimentos Gestão, Lda., por dívida de coimas, selos e 
custas, ao qual foram apensados os processos 01/101227.4, 01/101239.8, 
02/100161.2, 02/100190.6, 02/100197.3 e 02/101737.3 ficando a dívida 
a valer por € 14.008,76.

3. Com data de 27/08/2002 foi emitido o ofício n. 8790 do Serviço de 
Finanças de Almada 1 e dirigido a Joaquim Soares Coelho (na pessoa 
de Nefingest, Ld.), constituindo aviso -citação nos termos do art. 191º 
do CPPT, tendo sido enviado por registo postal datado de 02/03/2002.

4. A oposição foi apresentada em 07/10/2002.
3. Apreciemos a primeira questão suscitada pelo recorrente (oposição 

de decisões sobre a mesma questão jurídica: falta de citação/ilegitimi-
dade de representar).

Pois bem.
Não há que apreciar essa alegada oposição, por isso que não estamos 

perante um recurso por oposição de acórdãos (art. 284º do CPPT), mas 
sim perante um recurso de decisão jurisdicional proferida em processo 
judicial (art. 280º, 1, do CPPT).

Não tem assim o tribunal que conhecer da alegada oposição de de-
cisões.

Avancemos então.
Está em causa, segundo o recorrente, a questão da falta de citação 

que, como alega, constitui nulidade insuprível.
Na verdade, a falta de citação constitui nulidade insanável, quando 

possa prejudicar a defesa do interessado – art. 165º, 1, a) do CPPT.
Mas, na verdade, não é isso que está em causa nos autos.
A pretensão do recorrente deve ser vista numa outra perspectiva.
Analisada a petição inicial, logo vemos que o recorrente funda a sua 

oposição à execução na alínea b) do n. 1 do art. 204º do CPPT.
Ora, o recorrente, que não figura no título executivo (2ª parte do 

preceito), não é o próprio devedor (1ª parte do preceito). Sucede que 
não foi citado enquanto devedor, mas sim na qualidade de representante 
do devedor. Que não é.

Mas, sendo assim, não pode arguir em nome próprio a nulidade da 
citação, já que os seus efeitos não se projectam na sua esfera jurídica 
pessoal.

Como aliás bem o reconheceu o Mm. Juiz a quo ao referir na sentença 
sob censura que o recorrente em nada foi afectado nos seus direitos e 
interesses legalmente protegidos e dignos de tutela judicial, pois “não foi 
citado na qualidade de devedor ou executado, mas sim de representante 
legal da sociedade Nefingest, Ld, esta sim a executada, pelo que a esfera 
jurídica e pessoal de Joaquim Soares Coelho em nada foi afectada com 
a referida citação”.

Daqui decorre que, sendo estranho à sociedade em causa, como se 
reconhece expressamente na sentença recorrida, é totalmente 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.
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O que significa, nesta perspectiva, a procedência da pretensão do 
recorrente.

4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a decisão recorrida e absolvendo -se da instância a Fa-
zenda Pública.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso por oposição de acórdãos. Despacho do relator. STA. 
Reclamação para a conferência.

Sumário:

 I — Da decisão do relator que não admite recurso interposto 
no STA por oposição de acórdãos cabe reclamação para 
a conferência (artigos 700.º, n.º 3 do CPC e 27.º, n.º 2 
do CPTA).

 II — Sendo suscitadas várias questões de direito no acórdão 
recorrido que estariam em oposição com acórdãos an-
teriores, a recorrente está obrigada, por força do que 
dispõe o n.º 1 do artigo 284.º do CPT, a individualizar 
qual o acórdão anterior que está em oposição com o 
decidido no acórdão recorrido relativamente a cada 
uma daquelas questões, sob pena de não ser admitido 
o recurso.

Processo n.º 256/05 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, 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 – Cruz & Companhia, SA, com sede em Tondela, inconformado com 
o acórdão de 30/3/05, dele veio interpor recurso com fundamento em 
oposição de acórdãos para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário 
deste Supremo Tribunal Administrativo.

Alega ter sido decidido no acórdão recorrido que a executada, ora 
recorrente, “poderia, e para isso foi notificada, defender os seus direitos 
na oposição à execução. Do que temos vindo a referir teremos de con-
cluir que o acto do chefe da repartição de finanças que mandou citar a 
recorrente não era susceptível de reclamação nos termos do art.º 276.º 
do CPPT” quando, em sentido contrário, se decidiu anteriormente em 
quatro acórdãos que indica.

Por despacho de 8/3/06 foi a recorrente notificada para, por estar 
em causa uma só questão de direito, concretizar, de entre os acórdãos 
indicados, qual o acórdão fundamento e juntar a respectiva cópia.

Notificada deste despacho veio a recorrente manter basear o seu 
recurso nos quatro acórdãos que referiu, e não apenas em um só destes, 
dada a complexidade do recurso e da questão, por envolver a oposição 
entre diversas soluções de várias questões fundamentais de direito: a 
natureza da citação em processo 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.

Sustenta esta posição no que veio decidido no Ac. do STA de 10/10/05, 
proferido no recurso 35976, in BMJ 450, p. 527: «Resulta claramente 
dos artigos 24.º, alínea b), do ETAF de 1984 e do artigo 763.º, n.ºs 1 e 
4, do CPC, que no recurso por oposição de acórdãos o recorrente deve 
basear o seu recurso apenas num único acórdão fundamento, a menos 
que o recurso seja complexo por envolver a oposição entre diversas 
soluções de várias questões fundamentais de direito», ressalva que 
considera ser de aplicar in casu.

Por despacho de 24/3/06 foi a recorrente, então, notificada para con-
cretizar e individualizar o respectivo acórdão fundamento para cada uma 
das questões individualizadas e que pretende ver apreciadas.

Em obediência a este despacho veio a recorrente juntar apenas cópia 
da publicação no Boletim do Ministério da Justiça dos quatro acórdãos 
fundamento.

Por incumprimento do despacho de 24/3/06, foi proferido novo des-
pacho, em 19/4/06, a não admitir o recurso.

Notificado deste despacho, vem a recorrente, por se considerar pre-
judicada, requerer que sobre a matéria do mesmo recaia acórdão, em 
conformidade com o disposto no n.º 3 do art.º 700.º do CPC, ex vi do 
art.º 140.º do CPTA e do art.º 2.º do CPPT, porquanto:

“Em 24.3.2006 o Exmo. Conselheiro relator despachou: «Notifique 
a recorrente para, no prazo de dez dias, concretizar e individualizar o 
respectivo acórdão fundamento para cada uma das questões individu-
alizadas – fls. 266 – e que pretende ver apreciadas». Essa decisão veio 
notificada à recorrente em 27.3.2006. Em 10.4.2006, a recorrente juntou 
nos autos cópia da publicação no Boletim do Ministério da Justiça dos 
quatro acórdãos fundamento.

Os textos integrais não se encontram disponíveis aos justiciáveis. 
Porém, as decisões existem e foram sumariadas no Boletim do Mi-
nistério da Justiça. Tanto basta para, efectuando a respectiva junção, 
dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do art.º 284.º do CPT: «Caso o 
fundamento for a oposição de acórdãos, o requerimento da interposição 
do recurso deve indicar com a necessária individualização os acórdãos 
anteriores que estejam em oposição com o acórdão recorrido, bem como 
o lugar em que tenham sido publicados ou estejam registados, sob pena 
de não ser admitido o recurso».

Com efeito, «o relator pode determinar que o recorrente seja noti-
ficado para apresentar certidão do ou dos acórdãos anteriores para 
efeitos de seguimento do recurso» (cfr. n.º 2 do art.º 284.º do CPT). Não 
pode é deixar de admitir o recurso sem ter determinado previamente a 
junção de certidão dos acórdãos, como não fez.
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A decisão em crise viola, por conseguinte, o disposto nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 284.º do CPT e deverá, por isso, vir revogada e substituída 
por o que é de Direito.”.

Ouvida a representante da Fazenda Pública junto deste Tribunal, nos 
termos do n.º 3 do art.º 700.º do CPC, a mesma nada disse.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em conferência.
II – Salvo o disposto no art.º 688.º do CPC, quando a parte se con-

sidere prejudicada por qualquer despacho do relator, que não seja de 
mero expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia 
um acórdão (n.º 3 do art.º 700.º do CPC).

Também o n.º 2 do art.º 27.º do CPTA estabelece que dos despachos 
do relator cabe reclamação para a conferência, com excepção dos de 
mero expediente, dos que recebam recursos de acórdãos do tribunal e 
dos proferidos no TCA que não recebam recursos de acórdãos desse 
tribunal.

É, assim, passível de reclamação para a conferência o despacho do 
relator que neste caso não admitiu o recurso interposto por oposição 
de acórdãos.

O despacho que é posto em crise pela recorrente é o despacho do 
Ex.mo Relator que não admitiu o recurso interposto pela recorrente por 
oposição de acórdãos por incumprimento de anterior despacho em que 
se ordenara àquela que concretizasse e individualizasse o respectivo 
acórdão fundamento para cada uma das questões individualizadas e 
que pretendia ver apreciadas.

Alega a recorrente que o despacho do Exmo. Relator viola o disposto 
nos n.ºs 1 e 2 do art.º 284.º do CPT, porquanto a recorrente juntou aos 
autos cópia da publicação no BMJ dos quatro acórdãos fundamento, 
devendo o relator notificá -la para apresentar certidão desses acórdãos 
para efeitos de seguimento do recurso em vez de não admitir este.

Com efeito, dispõe o n.º 1 do art.º 284.º do CPT que, caso o funda-
mento seja a oposição de acórdãos, o requerimento da interposição do 
recurso deve indicar com a necessária individualização os acórdãos 
anteriores que estejam em oposição com o acórdão recorrido, bem como 
o lugar em que tenham sido publicados ou estejam registados, sob pena 
de não ser admitido o recurso.

Acrescenta, depois, o n.º 2 do citado preceito que o relator pode 
determinar que o recorrente seja notificado para apresentar certidão 
do ou dos acórdãos anteriores para efeitos de seguimento do recurso.

Todavia, o despacho reclamado não admitiu o recurso interposto por 
oposição de acórdãos não por a recorrente não ter indicado os acórdãos 
fundamento ou o lugar em que tenham sido publicados ou estejam 
registados mas sim por não ter individualizado o acórdão fundamento 
relativamente a cada uma das questões que pretendia ver apreciadas.

É que a recorrente não se limitou a indicar um acórdão fundamento 
que estivesse em oposição com o acórdão recorrido mas sim quatro.

E tendo sido notificada para concretizar qual destes era o acórdão 
fundamento veio a recorrente, então, afirmar que baseava o seu recurso 
nos quatro acórdãos referidos, dada a complexidade do recurso e da 
questão, por envolver a oposição entre diversas soluções de várias 
questões fundamentais de direito, que no seu requerimento de fls. 263 
devidamente elencou.

Foi na sequência desse esclarecimento que o Exmo. Relator entendeu, 
e bem, notificar a recorrente para, estruturado dessa forma o recurso, 

individualizar o respectivo acórdão fundamento para cada uma das 
questões individualizadas e que pretendia ver apreciadas.

Ou seja, admitindo -se que sendo várias as questões de direito sus-
citadas no acórdão recorrido que estariam em oposição com acórdãos 
anteriores, a recorrente estaria assim obrigada, por força do que dispõe o 
n.º 1 do art.º 284.º do CPT, a individualizar qual o acórdão anterior que 
estaria em oposição com o decidido no acórdão recorrido relativamente 
a cada uma daquelas questões, sob pena de não ser admitido o recurso.

Ora, a recorrente ao limitar -se a juntar aos autos apenas a indicação 
de quatro acórdãos fundamento, 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, não 
está a cumprir o estabelecido no n.º 1 do art.º 284.º do CPT nem o que 
lhe foi ordenado no despacho de fls. 269.

Razão por que o recurso não poderia ser admitido, como bem se 
decidiu no despacho em causa.

III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em desatender a presente 
reclamação, confirmando -se, assim, o despacho reclamado.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 10 
UCs.

Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — Ba-
eta de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 29 de Novembro.

Assunto:

IRC. Artigo 57.º do CIRC, na redacção anterior à que lhe foi 
introduzida pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro. 
Correcções à matéria colectável. Pressupostos. Funda-
mentação (artigo 77.º, n.º 3, da LGT — artigo 21.º, n.º 2, 
da citada Lei n.º 30 -G/2000). Desvio de poder.

Sumário:

 I — São pressupostos da aplicação do artigo 57.º do CIRC:
   a) Existência de relações especiais entre contribuinte 

e outra pessoa;
   b) Que entre ambos sejam estabelecidas condições 

diferentes das que seriam normalmente acordadas entre 
pessoas independentes;

   c) Que tais relações sejam causa adequada das ditas 
condições;

   d) Que aquelas conduzam a um lucro diverso do que 
se apuraria na sua ausência.
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 II — No que diz respeito à correcção da matéria colectável 
prevista no citado artigo 57.º, a fundamentação dos 
respectivos actos tributários há -de obedecer às regras 
específicas fixadas no artigo 77.º, n.º 3, da LGT.

 III — Assim, satisfaz as referidas exigências a decisão da 
administração tributária que determina que se pro-
ceda àquelas correcções, descrevendo, de forma clara 
e objectiva, o tipo de relações verificadas entre o con-
tribuinte e a pessoa com a qual se diz ter tido relações 
especiais e que proceda também à descrição, igualmente 
clara e objectiva, dos termos em que, normalmente, se 
processam aquelas relações entre pessoas independen-
tes, que dessas relações resultou um lucro diverso do 
que se apuraria na sua ausência, além de descrever e 
quantificar também o montante efectivo que serviu de 
base à correcção.

Processo n.º 401/06 -30.
Recorrente: Sociedade Agrícola Rio Caia, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Sociedade Agrícola Rio Caia, SA, melhor identificada nos autos, 
não se conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Sul que julgou improcedente o recurso contencioso que interpusera do 
despacho do Exmº Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado 
de 17/6/02, que indeferiu o recurso hierárquico que havia interposto da 
decisão da Administração Fiscal, que determinou as correcções de natu-
reza quantitativa, ao lucro tributável de IRC, no valor de 13.677.683$00 
e referentes ao exercício de 1997, nos termos do disposto no artº 57º do 
CIRC, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes 
conclusões:

I  - A Recorrente vem apresentar recurso jurisdicional do Acórdão do 
Tribunal Central Administrativo Sul que não concedeu provimento ao 
recurso contencioso por si interposto, que culminou com a manutenção 
do despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da-
tado de 17 de Junho de 2002, que indeferiu um seu recurso hierárquico.

II  - O processo litigioso entre a administração fiscal e ora Recorrente 
teve a sua génese na decisão daquela que determinou a correcção da ma-
téria colectável da Recorrente referente ao exercício de 1997, ao abrigo 
do disposto no art° 57° do CIRC, invocando para o efeito a existência 
de relações especiais entre a ora Recorrente e a cooperativa COPACEL 
AGRO PECUÁRIA CENTRO LESTE, CRL.

III  - A administração fiscal entendeu que os preços praticados nos 
serviços prestados e nos bens vendidos por aquela cooperativa às suas 
cooperantes, entre as quais se inclui a ora Recorrente, tiveram em con-
sideração as relações especiais existentes entre elas, e tais circunstâncias 
tiveram por objectivo o apuramento de um lucro tributável diferente 
daquele que seria obtido na ausência dessas operações.

IV  - A ora Recorrente pediu no TCA a anulação do acto do SEAF por 
este padecer de vício de forma por falta de fundamentação dos pressu-

postos de aplicação do artigo 57° do CIRC e das correcções efectuadas, 
vício de violação de lei por desvio de poder, errada interpretação dos 
pressupostos de aplicação do artigo 57° do CIRC e violação do ar-
tigo 21° do CIRC, desvio de poder por o artigo 57° do CIRC não visar 
a finalidade prosseguida pelo acto recorrido e violação do artigo 21º do 
CIRC por não terem sido aceites como proveitos fiscalmente relevantes 
aqueles que resultaram da prática de operações derivadas da actividade 
normal da recorrente.

V  - O douto Acórdão Recorrido sustentou a posição da administração 
fiscal que procedeu à correcção da matéria colectável da Recorrente 
partindo de um pressuposto que existiam relações especiais entre ela e 
a Cooperativa COPACEL, que estas estabeleceram condições diferentes 
das normalmente acordadas entre pessoas independentes.

VI  - Competia à administração fiscal demonstrar não só que se veri-
ficam os pressupostos definidos no artigo 57° do CIRC, mas também o 
valor do preço de plena concorrência, (vd. neste sentido Acórdão de 3 
de Outubro de 2000, da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo, que decidiu o processo n.° 1572/98), o que 
atenta a matéria de facto dada como provada, não fez.

VII  - Cabia à administração fiscal o ónus da prova da verificação dos 
requisitos previstos no artigo 57° do CIRC, designadamente, da existên-
cia de relações especiais entre os intervenientes e dessas relações terem 
resultado condições distintas das normais entre pessoas independentes 
(Cfr. Ac. de 26 de Setembro de 2001, do STA, in Acórdãos Doutrinais 
do STA), o que atenta a matéria de facto dada como provada, não fez.

VIII  - O dever de fundamentação do acto tributário e do acto que 
decidiu o recurso hierárquico que sobre ele incidiu, é o dever especial 
de fundamentação, previsto no n.° 3 do artigo 77° da LGT.

IX  - A não fundamentação ou não demonstração da verificação dos 
requisitos necessários à aplicação do artigo 57° do CIRC gera a invali-
dade do acto por vício de falta de fundamentação.

X  - Pela matéria de facto dada como provada não resulta fundamen-
tado que existiam relações especiais entre ela e a Cooperativa COPA-
CEL, que estes estabeleceram condições diferentes das normalmente 
acordadas entre pessoas independentes.

XI  - Assim, poderemos concluir que as correcções de natureza quanti-
tativa ao lucro tributável em sede de IRC, no valor de (13.677.683$00), 
e referente ao exercício de 1997, bem como o despacho do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais que indeferiu o recurso hierárquico 
apresentado, mantendo assim tais correcções, incorrem nos seguintes 
vícios:

 - Vício de violação do disposto no art°. 57°. do CIRC, e erro sobre 
os pressupostos de facto, por não estarem reunidas as condições para 
a sua aplicação;

 - Vício de violação do disposto no art°. 21°. do CIRC, por não te-
rem sido aceites como proveitos fiscalmente relevantes aqueles que 
resultaram da prática de operações derivadas da actividade normal da 
recorrente;

 - Desvio do poder por o artigo 57° do CIRC não visar a finalidade 
prosseguida pelo acto recorrido;

 - Vício de falta de fundamentação por não ter sido cumprido o dever 
de especial fundamentação pela administração fiscal e não ter esta 
provado a existência dos pressupostos de aplicação do disposto no 
artigo 57° do CIRC.
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XII  - Decidindo como decidiu o douto Acórdão recorrido não eliminou 
da ordem jurídica o acto que padecia de tais vícios.

XIII  - Faz, igualmente, o douto Acórdão recorrido uma errada apli-
cação da lei aos factos dados como provados;

XIV  - Também faz uma errada interpretação das normas fiscais apli-
cáveis ao caso concreto, nomeadamente do disposto no art°. 57°. do 
CIRC, bem com do art°. 77°. da LGT;

XV  - Tendo utilizado como suporte para a sua decisão Acórdãos 
proferidos em casos idênticos, mas que não partilham da mesma so-
lução jurídica, o Acórdão recorrido cai em insanável erro sobre os 
pressupostos da decisão.

XVI  - Toda a jurisprudência referenciada ao longo destas alegações, 
quer do TCAS, quer inclusivamente do próprio STA, todas proferidas 
em processos que tiveram origem na mesma acção de fiscalização à 
COPACEL, variando apenas a respectiva entidade cooperante e os 
valores envolvidos, apontam em sentido contrário ao decidido pelo 
Tribunal “a quo”.

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais contra -alegou nos termos 
que constam de fls. 311 e segs., que se dão aqui por integralmente repro-
duzidos para todos os efeitos legais, para concluir pela improcedência 
do recurso e pela manutenção do acórdão recorrido.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 
de que “os fundamentos do recurso não procedem pelas razões aduzidas 
nas contra -alegações de fls. 311 e segs.”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
a) Datado de 17 -6 -2002, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

proferiu o seguinte despacho: «Concordo» — cf. o processo instrutor 
apenso.

b) O despacho dito em a) recaiu sobre parecer do Subdirector -Geral, 
datado de 14 -6 -2002, e que se transcreve, na parte interessante — cf. o 
processo instrutor apenso:

«Concordo, pelos fundamentos devidamente expressos nos pontos 3.2 
e 5 de conclusões, nos quais se evidencia o procedimento incorrecto da 
recorrente nas suas relações com a cooperativa de que é cooperante».

c) O despacho e o parecer ditos em a) e b) foram proferidos sobre 
informação da DSIRC, datada de 12 -6 -2002, e que contém os pontos 3.2 
e 5 referidos em b) — cf. o processo instrutor apenso.

d) O ponto 3.2, referido em b) e c), expressa, além do mais, o que 
segue — cf. o processo instrutor apenso.

 - Quanto ao primeiro dos requisitos – relações especiais – a sua 
existência resulta directamente da participação de 20 % da Soc. Agr. 
Rio Caia no capital social da Copacel.

 - Relativamente à verificação do segundo requisito – condições di-
ferentes das que normalmente seriam acordadas – importa ponderar o 
seguinte.

As correcções efectuadas ascendem a 13.677.683$00, correspondente 
à seguinte redução de custos.

Serviços agrícolas 10.285.235$00
Serviços administrativos 3.321.192$00
Compras à Copacel 71.256$00

Conforme consta no relatório da inspecção à Copacel (pág. 10 a 
12):

A facturação para as cooperantes não foi emitida em documentos 
fidedignos nem foram apresentados contratos referentes às transacções;

O número de horas de serviços prestados foi sobreavaliado;
O número de horas foi debitado sem nenhum registo fidedigno;
Há oscilação dos preços praticados para os mesmos serviços e para 

as mesmas empresas. Não existe qualquer lista de preços dos serviços 
prestados;

A facturação foi sobreavaliada em horas e preços.
Acresce que não foi possível através dos elementos de escrita ou 

de quaisquer outros de apoio extra contabilísticos, que a recorrente 
facultasse, justificar os preços praticados.

Por outro lado, a tabela de “Preços Máximos “, de que a recorrente 
se socorre como justificação, refere -se a valores máximos de mercado 
concorrencial, onde se inclui, forçosamente, uma margem de lucro 
máxima própria da actividade comercial que a cooperativa por força 
estatutária deverá excluir.

Na sequência deste quadro, inexistência de elementos justificativos 
dos preços na própria cooperativa, e da inadequação da tabela de preços 
máximos do mercado concorrencial, a inspecção, tendo ainda em conta 
o objecto próprio da cooperativa, apurou, servindo -se dos elementos 
contabilísticos, o preço normal que deveria ter sido praticado: o preço 
de custo dos bens e serviços acrescido duma margem para cobertura de 
gastos administrativos e de venda.

A correcção das prestações de “Serviços agrícolas” corresponde à 
diferença entre o valor facturado e o determinado pela inspecção através 
da aplicação do preço custo hora/máquina que apurou (onde se inclui a 
margem de 3 %), vezes as horas facturadas.

Na correcção da prestação de “Serviços administrativos” procedeu -se 
à partilha do valor global dos custos pelas cooperantes utilizando como 
chave de repartição os proveitos de cada uma, corrigindo -se, deste modo, 
o eventual critério utilizado, de repartição segundo o regime tributário, 
em que eram sobrecarregadas as sujeitas a IRC e aliviadas as isentas.

As correcções de “Compras” à Copacel, resulta da rectificação do preço 
de venda da Copacel para um valor correspondente ao preço de custo.

No relatório da inspecção à Copacel consta, pág. 5, que a coopera-
tiva, contrariamente ao disposto no artigo 4° dos estatutos, na venda de 
mercadorias aos cooperantes pratica margens brutas de comercialização 
que variam entre os 17 % e os 41 %, que são próprias da actividade com 
fins lucrativos. E que se verificam, inclusivamente, situações em que a 
margem será superior à corrente no mercado como se comprova pelos 
preços mais elevados que pratica relativamente a outros fornecedores 
independentes.

Sobressai do referido que as funções exercidas pela cooperativa não 
foram de carácter associativo, mas de índole empresarial, contrariando 
o disposto no artigo 2°, n° 1, do Código Cooperativo, uma vez que a sua 
prática comercial não visou a função social atribuída às cooperativas 
mas o lucro, e que por consequência os preços foram sobrevalorizados.

Face ao anteriormente exposto comprova -se a existência do segundo 
requisito – condições diferentes das que normalmente seriam acordadas 
– e também o terceiro em resultado da verificação dos dois primeiros.

e) O ponto 5, referido em b) e c), sob o título de “conclusões”, ex-
pressa, além do mais, o que segue – cf. o processo instrutor apenso.



2014 2015

A correcção ao lucro tributável da recorrente relaciona -se com a 
correcção efectuada na Cooperativa Copacel, da qual é cooperante com 
uma participação de capital social de 20 %, em consequência de prática 
de preços anormais nas operações entre ambas.

Dada a inexistência de elementos justificativos dos preços na própria 
cooperativa e a inadequada justificação dos mesmos pela “Tabela de 
preços máximos” do mercado concorrencial — onde se inclui forçosa-
mente uma margem de lucro máxima própria da actividade comercial 
que a cooperativa por força estatutária deverá excluir — a inspecção 
determinou o preço normal que deveria ser praticado.

Não foram as funções da cooperativa de carácter associativo, mas de 
índole empresarial, contrariando o disposto no artigo 2º n° 1, do Código 
Cooperativo, uma vez que a sua prática comercial não visou a função 
social atribuído às cooperativas mas o lucro, e por consequência foram 
os preços sobrevalorizados, indo ao encontro dos interesses do grupo na 
minimização do pagamento de impostos, atendendo a que a cooperativa 
está isenta de IRC e as cooperantes estão sujeitas.

f) A falada “Copacel” é uma sociedade cooperativa — cf. a petição 
inicial.

g) A ora recorrente é cooperadora de tal sociedade cooperativa, com 
20 % do seu capital social — cf. a petição inicial.

h) É essa “Copacel” quem satisfaz a ora recorrente com serviços 
agrícolas e administrativos, maquinaria, mão de obra e matérias primas 
— cf. a petição inicial.

i) Como presidente da direcção da cooperativa “Copacel” vem indi-
cado o nome de José Maria Mello Tello Rasquilha; e Margarida Maria 
M P M Tello Rasquilha vem indicada como o primeiro nome da admi-
nistração da ora recorrente — cf. o processo instrutor apenso.

3 – Atentas as conclusões da motivação do recurso, são duas as 
questões suscitadas pela recorrente nas suas alegações, a saber: o acto 
recorrido enferma de vício de violação de lei, que se traduz na não 
verificação dos pressupostos previstos no artº 57º do CIRC e de vício 
formal por falta de fundamentação.

A este propósito, o aresto recorrido entendeu não só que o acto em 
apreciação preenchia os pressupostos que justificaram o uso, pela Ad-
ministração Tributária, do disposto no artº 57º do CIRC, mas também 
que o mesmo se encontrava devidamente fundamentado.

Vejamos se esta asserção é correcta.
Dispõe o artº 57º do CIRC, na redacção então vigente, que “a Direcção-

-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar as correcções que 
sejam necessárias para 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 independentes, 
conduzindo a que o lucro apurado com base na contabilidade seja diverso 
do que o que se apuraria na ausência dessas relações”.

Deste preceito legal resulta, assim, que são requisitos das referidas 
correcções a introduzir pela DGCI: a existência de relações especiais 
entre o contribuinte e outra pessoa; o estabelecimento entre ambos e 
por causa daquelas relações especiais, de condições diferentes das que 
seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes e que o 
resultado obtido com base na contabilidade seja diverso do que o que 
se apuraria na ausência dessas relações.

Deste modo, pode a Administração Tributária proceder às correc-
ções que entender necessárias para determinação do lucro tributável 
do sujeito passivo de IRC, com fundamento na existência de relações 
especiais entre o contribuinte e outra pessoa, desde que demonstre que 
nas transacções entre elas foram estabelecidas condições diferentes 
das que seriam, normalmente acordadas entre pessoas independentes.

Contudo, “a doutrina e jurisprudência sempre notaram que a redac-
ção do artigo 57º em apreço era vaga o bastante para gerar dúvidas 
quanto à verificação dos requisitos exigidos, e por isso mesmo terá 
contribuído para a alteração...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.

Na verdade, e para além das disposições de aplicação mais geral, 
entre elas, as dos artigos 1º nº 2 do decreto -lei nº 256 -A/77, de 17 de 
Junho, 125º nº 1 do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
21º nº 1 e 82º do Código de Processo Tributário (CPT) (leia -se artº 77º 
da LGT), neste último diploma foi incluída uma regra específica sobre 
a fundamentação das correcções da matéria tributável, o artigo 80º, 
com este 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 as opera-

ções da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas 
circunstâncias;

c) Descrição e quantificação do montante efectivo que serviu de 
base à correcção.

Esta regra geral reflecte o entendimento que a doutrina e a jurispru-
dência vêm afirmando sobre a fundamentação dos actos administrativos, 
ao afirmarem que a respectiva exigência é variável, designadamente, 
em função da natureza do acto e a situação concreta, as quais podem 
implicar maior ou menor grau de discurso fundamentador.

Ora, partindo o aplicado artigo 57º do CIRC, como parte, da possi-
bilidade de existência, entre o contribuinte e outra pessoa, de relações 
normais e especiais, sem caracterizar umas e outras, impõem -se à Ad-
ministração Fiscal, quando aplique a norma, invocando a existência 
destas últimas relações, fundamentar devidamente as razões por que 
conclui por tal existência, emitindo um juízo justificativo da prática do 
acto de correcção.

Este juízo não fica perfeito se não incluir a concretização e individu-
alização da hipótese normativa contida naquele artigo 57º, hipótese essa 
que, é vaga e genérica, socorrendo -se o legislador do conceito vago e 
indeterminado de “relações especiais”.

Definidos, deste modo, os pressupostos legais da actuação da Admi-
nistração, com recurso a conceitos imprecisos, vagos e indeterminados, 
não pode ela, para explanar as razões justificativas da prática do acto, 
deixar de completar e preencher a dita hipótese, mediante a enunciação 
e aplicação ao caso concreto de padrões que a concretizem e individua-
lizem” (acórdão do Pleno desta Secção de 25/12/02, in rec. nº 21.514).
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Aliás, o referido direito à fundamentação, em relação aos actos que 
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos, tem hoje consagra-
ção constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias 
consagrados no Título II da parte 1ª da CRP (artº 268º).

A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo de forma uniforme, 
pacífica e reiterada que a fundamentação há -de ser expressa, através de 
uma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da deci-
são; 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 con-
creto 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 funda-
mentos 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.

É também pacificamente aceite que é equivalente à falta de funda-
mentação, 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 item volitivo e 
cognoscitivo que determinou a Administração a praticá -lo com o sentido 
decisório que lhe conferiu.

Neste sentido, vide, por todos, acórdãos desta Secção do STA de 
14/2/01, in rec. nº 21.514 e de 9/5/01, in rec. nº 25.832.

4 – Feitas estas considerações, passemos, então, à apreciação do 
primeiro dos referidos vícios alegados pela recorrente na sua motivação 
do recurso.

Como se escreveu no acórdão recorrido, o legislador fiscal adoptou um 
conceito vago e indeterminado de relações especiais, podendo entender-
-se que existem “relações especiais sempre que as entidades em causa 
são dependentes uma da outra”  - cfr. Nuno Sá Gomes, in As Garantias 
dos Contribuintes, algumas questões em aberto, na Ciência e Técnica 
Fiscal, nº 371, pág. 126 e 127.

Por outro lado, tem vindo a doutrina a entender que ocorrem tais 
“relações especiais quando estamos perante relações entre sociedade 
e sócios, entre empresas associadas, ou entre sociedades com sócios 
comuns ou ainda entre empresas mães e filhas” – cfr. F. Pinto Fernan-
des e N. Pinto Fernandes, in Código do IRC, anotado e comentado, 5ª 
ed., pág. 446.

Acompanha -se, ainda, o acórdão recorrido quando afirma que as con-
dições diferentes das que seriam acordadas entre entidades independentes 
devem ser apuradas com base no princípio da plena concorrência, o qual 
consiste na valoração de cada transacção de bens e serviços, nos termos 
em que o seria se efectuada por entidades independentes, actuando em 
circunstâncias semelhantes, num mercado concorrencial – cfr. Maria 
Teresa Veiga de Faria, in Preços de Transferência, problemática geral, 
Internacionalização de Economia e a Fiscalidade, colóquio do XXX 
Aniversário do Centro de Estudos Fiscais, Ministério das Finanças, 

DGCI, 1993, pág. 411  -, pelo que o problema coloca -se, fundamen-
talmente, no facto de através de uma qualquer operação se transferir, 
por um lado, proveitos ou lucros, ou, por outro, custos ou prejuízos, 
de uma sociedade para a outra. Tal ocorre quando duas entidades, que 
tenham entre si uma determinada relação de dependência, realizem 
uma operação em condições só possíveis em face da relação entre elas 
existente e da qual resulte uma transferência de proveitos ou custos com 
reflexo no lucro tributável.

Vejamos, então, se, no caso em apreço, se encontram ou não preen-
chidos os referidos pressupostos do artº 57º do CIRC.

5 – Desde logo, é inquestionável que existe uma relação especial 
entre a recorrente e a Copacel.

Na verdade, do relatório da Administração Tributária e expresso 
no probatório, ressalta que a recorrente cooperante está integrada na 
Cooperativa com 20 % do capital desta, ficando, assim, a participação 
da segunda em percentagem superior a 70 % no capital da primeira, 
integrando o mesmo “grupo” económico, pertencendo o controlo e a 
direcção efectiva do “grupo” à Copacel, o que conduz a uma relação 
de domínio total.

Por outro lado e como bem se salienta no aresto recorrido, “a socie-
dade recorrente (e tal nem precisa de se tirar directamente do despacho 
recorrido), está na dependência dessa cooperativa para obter a satisfação 
das suas necessidades de serviços agrícolas e administrativos, maquina-
ria, mão de obra e matérias primas, sendo que ambas as sociedades (a 
cooperativa e a ora recorrente) têm à cabeça da sua direcção membros da 
mesma família Mello Tello Rasquilha (consoante se retira dos elementos 
dos autos e se expressa no probatório)”.

Assim sendo, dúvidas não temos de que se encontra preenchido o 
pressuposto previsto no predito artº 57º do CIRC sobre a existência de 
relações especiais entre a recorrente e a cooperativa.

Mas verificar -se -á o segundo dos referidos requisitos?
Igualmente dá o mesmo relatório da Administração Tributária cumpri-

mento ao disposto no artº 57º do CIRC, descrevendo os termos em que 
normalmente decorreriam operações da mesma natureza entre pessoas 
independentes em idênticas circunstâncias.

Atente -se nas seguintes passagens do referido relatório: “Por outro 
lado, a tabela de “Preços Máximos”, de que a recorrente se socorre 
como justificação, refere -se a valores máximos de mercado concor-
rencial, onde se inclui, forçosamente, uma margem de lucro máxima 
própria da actividade comercial que a cooperativa por força estatutária 
deverá excluir.

Na sequência deste quadro, inexistência de elementos justificativos 
dos preços na própria cooperativa, e da inadequação da tabela de preços 
máximos do mercado concorrencial, a inspecção, tendo ainda em conta 
o objecto próprio da cooperativa, apurou, servindo -se dos elementos 
contabilísticos, o preço normal que deveria ter sido praticado: o preço 
de custo de bens e serviços acrescidos duma margem para cobertura de 
gastos administrativos e de venda”.

E mais adiante, refere -se, ainda, que “se verificam, inclusivamente, 
situações em que a margem será superior à corrente no mercado como 
se comprova pelos preços mais elevados que pratica relativamente a 
outros fornecedores independentes”.

Ainda, conforme se escreve no aresto recorrido, “entre pessoas inde-
pendentes e em idênticas circunstâncias  - ou seja, na hipótese de uma 
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sociedade comercial, por um lado, e de uma sociedade cooperativa, por 
outro, terem relações baseadas numa plataforma, não de imbricação e 
dependência, mas de autonomia funcional  - as operações da mesma na-
tureza (no caso, as prestações de serviços agrícolas e administrativos, e a 
aquisição de bens) teriam sido facturadas de modo normal e legal, isto é, 
a cooperativa teria facturado à sociedade comercial a preços tendencial-
mente de custo (“o preço normal que deveria ter sido praticado: o preço 
de custo dos bens e serviços acrescido de uma margem para cobertura 
de gastos administrativos e de venda”, diz o despacho recorrido), e não 
a preços sobrefacturados, e até acima do mercado concorrencial (não 
cooperativo)  - anormalidade que, por contraposição obviamente com o 
que se considera que seria normal, o despacho recorrido, aliás, descreve 
e que foi verificada, quer no exame à escrita da dita cooperativa quer 
da sociedade recorrente”.

Por outro lado e quanto ao terceiro pressuposto  - lucro diverso do 
que se apuraria na ausência daquelas relações especiais  - ele resulta 
directamente do que antes referimos, não se justificando considerações 
adicionais.

Nesta perspectiva, o acto impugnado deve manter -se, por ausência 
do alegado vício de violação de lei com fundamento em erro nos seus 
pressupostos de facto.

6 – Mas será que o acto recorrido se encontra devidamente funda-
mentado?

Antes de mais, importa referir que, no que ao caso concreto diz 
respeito, há que ter em consideração o que a este propósito dispõe o 
artº 77º, nº 3 da LGT, antes da redacção que lhe foi introduzida pela Lei 
nº 30 -G/00 de 29/12, uma vez que e como dispõe o seu artº 21º, nº 2, 
esta Lei só se aplica aos períodos de tributação que se iniciem a partir 
da sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 1/1/01 e que não é o caso 
dos autos – o IRC em causa reporta -se ao exercício de 1997.

Sendo assim, dispunha, ao tempo, o referido preceito legal que 
“Sempre que as leis tributárias permitam que a matéria tributária seja 
corrigida com base nas relações entre o contribuinte e terceiras pessoas 
e verificando -se o estabelecimento de condições diferentes das que se 
verificariam sem a existência da tais relações, a fundamentação das 
correcções obedecerá aos seguintes requisitos:

a) Descrição das relações especiais;
b) Descrição dos termos em que nomeadamente decorrem opera-

ções da mesma natureza entre pessoas independentes em idênticas 
circunstâncias;

c) Descrição e qualificação do montante efectivo que serviu de base 
à correcção.

Eram idênticos os termos do artº 80º do CPT.
Daqui resulta que, em tais casos, deve a Administração descrever os 

termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza 
entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.

Ora, no caso subjudice e como vimos, nos termos do antecedente 
probatório, do relatório da Administração Fiscal resulta a descrição das 
relações especiais entre a sociedade recorrente e a Copacel, pois aí se 
afirma a participação da segunda numa percentagem superior a 70 % 
no capital da primeira, o que conduz a uma relação de domínio total.

No mesmo relatório afirma -se clara e objectivamente os termos em 
que normalmente decorrem operações da mesma natureza entre pessoas 
independentes, em idênticas circunstâncias, pois que aí se refere que 

a tabela de preços máximos de que a recorrente se socorre, refere -se a 
valores máximos de mercado concorrencial, onde se inclui, forçosamente 
uma margem de lucro máxima própria da actividade comercial que a 
cooperativa, por força estatutária, deveria excluir e da inadequação 
dessa tabela de preços máximos do mercado concorrencial, a inspecção 
apurou, tendo em conta o objecto próprio da cooperativa, servindo -se dos 
elementos contabilísticos, o preço normal que devia ter sido praticado 
e que se verificam, inclusivamente, situações em que a margem será 
superior à corrente no mercado, como se comprova pelos preços mais 
elevados que pratica relativamente a outros fornecedores independentes.

Por último, o mesmo relatório explicita e quantifica os montantes que 
serviram de base às indicadas correcções e especialmente registadas e 
esclarecidas nos pontos 3.1.4 e anexo 6 do referido relatório.

Pelo exposto, resulta que o aresto recorrido é também de confirmar 
enquanto que entendeu que o acto recorrido estava devidamente fun-
damentado.

7 – Por último, alega a recorrente que o acto recorrido enferma de 
vício de desvio de poder, uma vez que o artº 57º não visa a finalidade 
prosseguida pelo referido acto.

Ora e 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.

Nas conclusões IV da sua motivação do recurso, a recorrente traz à 
apreciação deste Supremo Tribunal questão relacionada com o referido 
vício de desvio de poder, questão esta que, como vimos, não foi apreciada 
no aresto recorrido, sendo, assim, 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, também, deixar de im-
proceder.

8 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter o aresto recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 500 e a 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 
Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

IRS. Notificação de liquidação adicional. Carta registada sem 
aviso de recepção. Artigo 38.º, n.º 1, do CPPT. Ampliação 
da matéria de facto.
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Sumário:

 I — Os actos de liquidação de tributos são actos susceptíveis 
de alterar a situação do contribuinte, para efeitos do 
disposto no artigo 38.º, n.º 1, do CPPT.

 II — O n.º 3 do artigo 139.º (hoje artigo 149.º) do CIRS, em 
que se prevê a notificação da liquidação por carta regis-
tada sem aviso de recepção, foi revogado pelo artigo 2.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, por 
dispor ao contrário daquele artigo 38.º, n.º 1.

 III — No entanto, no âmbito de aplicação destas normas, se 
tiver ido enviada simples carta registada para notifica-
ção dessa liquidação e se provar que a carta foi efec-
tivamente recebida, não pode deixar de se considerar 
efectuada a notificação.

 IV — Assim, à míngua de elementos que nos permitam saber 
se o contribuinte recebeu a carta com a notificação, 
importa ampliar a matéria de facto, a fim de ser apurado 
tal facto para o efeito acima descrito.

Processo n.º 412/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Serafim Silva Alvernaz.
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 opo-
sição à execução fiscal que havia sido deduzida contra Serafim Silva 
Alvernaz, por dívida de IRS, relativa ao ano de 1995, no valor global 
de 1.272.478$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida operou com o conceito de “válida” 
notificação para os efeitos da aplicação da al. e) do n° 1 do art° 204° do 
CPPT e do art° 33°, n° 1 (red. do D.L. n° 47/95, 10.3) do CPT, para de-
cretar a caducidade do direito à liquidação, interpretando extensivamente 
essas normas, na medida em que as respectivas hipóteses não integram 
a validade (formal) da notificação como seu elemento constitutivo.

2. Na situação em apreço, partiu -se do pressuposto (provado), de 
que o sujeito passivo foi notificado da liquidação dentro do prazo de 
caducidade através de carta registada simples, facto que, por si, produziu 
efeitos, designadamente impeditivos da caducidade, na esfera jurídica 
do destinatário.

3. O aditamento pelo D.L. n° 198/2001, de 3.7 do n° 5 do art° 139° 
(actual 149°) do CIRS, remetendo genericamente para as regras do 
CPPT  - em data posterior à da notificação  - significa a subsistência e a 
validade operativas das normas dos n° 2 e 3 desse art° afastando a sua 
revogação tácita pelo art° 11° do D.L. 154/91, de 23.4.

4. Por não terem sido revogados esses n°s 2 e 3 do art° 139° do CIRS 
pelo legislador de 2001 que introduziu uma norma (n° 5) de remissão 
para o CPPT, conservaram as normas daqueles n°s 2 e 3, por via das 

hipóteses nelas prevenidas, carácter autónomo e especial, relativamente 
às normas reguladoras da matéria contidas no CPPT.

5. A desaplicação, in casu, do n° 3 do art° 139° do CIRS, tendo em 
conta a vontade (actualista) do legislador de 2001, não ferindo os direitos 
e garantias do contribuinte, consubstancia erro de direito na interpretação 
e aplicação das regras especiais do n° 2 e 3 daquele artigo que, por isso, 
prevalecem sobre as do CPPT.

6. Foi violada a al. e) do n° 1 do art° 204° do CPPT e o art° 33°, 
n° 1 do CPPT.

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

mandar ampliar a matéria de facto, a fim de se “estabelecer, ainda, se a 
carta registada referida no nº 6 do probatório da sentença recorrida foi 
ou não recebida pelo contribuinte (facto apurável), sendo certo que, na 
afirmativa, a falta de aviso de recepção não releva”, como vem sendo 
jurisprudência pacífica desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença corrida fixou a seguinte matéria de facto:
1  - A dívida exequenda objecto de discussão nos presentes autos 

respeita a uma liquidação adicional de IRS do ano de 1995 no valor de 
Esc: 1.272.478$00.

2  - O oponente foi citado para pagar a dívida por registo de 12 de Abril 
de 2001, cfr. aviso de citação a fls. 9 e informação de fls. 43.

3  - A certidão de dívida foi extraída em 16 de Março de 2001, pela 
Direcção de Serviços de Cobrança de IR.

4  - A dívida exequenda provém de uma liquidação adicional de 
IRS.

5  - Em 27 de Novembro de 2000, foi remetido ao oponente o projecto 
de decisão que alterou os rendimentos declarados do ano de 1995, cfr. 
fls. 13/14

6  - A liquidação do IRS foi emitida em 05 de Dezembro de 2000 e 
enviada ao oponente por registo datado de 14.12.2000, cfr. docs. de 
fls. 50 e 51 e que aqui se dão por reproduzidos.

3 – A questão dos autos prende -se com a validade da notificação 
da liquidação adicional de IRS, emitida em 5/12/00, à recorrida feita 
através da expedição de carta registada simples, com data de registo 
nos CTT de 14/12/00, enviada para a morada daquela (vide docs. de 
fls. 50 e 51 e nº 6 do probatório) e o efeito que a mesma possa produzir 
na caducidade da liquidação.

Antes do mais, importa referir que não tem aqui aplicação o regime 
legal consagrado no Decreto -lei nº 198/01 de 3/7, uma vez que os 
factos a que se reportam os presentes autos são anteriores à sua entrada 
em vigor.

Posto isto, vejamos, então, se ocorre ou não a caducidade da liqui-
dação.

Dispõe o artº 84º, nº 1 do CIRS, na redacção do Decreto -lei nº 472/99 
de 8/11, que “a liquidação do IRS, ainda que adicional, bem como a 
reforma da liquidação só podem efectuar -se no prazo e nos termos 
previstos nos artigos 45.º e 46.º da lei geral tributária”.

Por sua vez, estabelece o artº 45º da LGT que “o direito de liquidar 
os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 
contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro”.

Dos nºs 2 e 3 do artº 139º (hoje artº 149º) do CIRS resultava que as 
notificações dos actos de liquidação deveriam ser efectuadas por carta 
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registada, considerando -se a notificação efectuada no terceiro dia útil 
subsequente ao do registo.

No entanto, o CPPT que entrou em vigor em 1/1/00 (cfr. artº 4º do 
Decreto -lei nº 433/99 de 26/10), veio estabelecer, no seu artº 38º, nº 1, 
que “as notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada 
com aviso de recepção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões 
susceptíveis de alterarem a situação dos contribuintes ou a convocação 
para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências”.

Contudo, o artº 2º, nº 1 do citado Decreto -lei nº 433/99 veio revogar 
“toda a legislação contrária ao Código aprovado por este decreto -lei”.

Como é sabido, o acto que define a situação tributária do contribuinte 
é a liquidação, como acto final do respectivo processo típico  - processo 
de liquidação.

A este propósito, escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., 
pág. 223, “como actos e decisões susceptíveis de alterarem a situação 
tributária dos contribuintes devem considerar -se não só aqueles que 
efectivamente determinam uma alteração desta, mas também aqueles em 
que está em discussão a possibilidade de se concretizar essa alteração.

Assim, deverão ter essa qualificação os actos ou decisões que criam 
deveres ou encargos para os destinatários ou lhes restringem ou negam 
direitos que aqueles entendem ter.

Serão assim de efectuar por carta registada com aviso de recepção, 
entre outras, as notificações de actos de liquidação de tributo”.

No mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 
18/10/00, in rec. nº 25.310.

Como no predito artº 38º, nº 1 se estabelece, genericamente, a obriga-
toriedade da utilização da carta registada com aviso de recepção e no nº 
1 do artº 2º do citado Decreto -lei nº 433/99 se estabelece que as normas 
contrárias ao CPPT “não sejam expressamente mantidas em vigor…, 
estava revogado o n.º 3 do art. 139.º do C.I.R.S., na redacção inicial, 
que apenas exigia a notificação por carta registada para as notificações 
de liquidações de IRS…

No entanto, no âmbito de aplicação destas normas, se fosse enviada 
simples carta registada para notificação dessas liquidações e se provasse 
que a carta foi efectivamente recebida, não deixaria de considerar -se 
efectuada a notificação” (Jorge Sousa, ob. cit., pág. 223).

4 – Feitas estas considerações e voltando ao caso dos autos, do pro-
batório resulta apenas que “a liquidação do IRS foi emitida em 05 
de Dezembro de 2000 e enviada ao oponente por registo datado de 
14.12.2000, cfr. docs. de fls. 50 e 51 e que aqui se dão por reproduzi-
dos” (vide nº 6).

Daqui resulta que, para além de não ter sido utilizado o meio de no-
tificação exigido por lei, que tem apenas como consequência, não que a 
recorrida não tenha sido notificada, mas que não funciona a presunção 
prevista no artº 39º, nº 2 do CPPT, ficámos, porém, sem saber se a re-
ferida carta foi ou não recebida pelo contribuinte, já que, como vimos 
e bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu douto parecer, 
“na afirmativa, a falta de aviso de recepção não releva”.

Neste sentido pode ver -se, entre outros, os arestos citados no referido 
parecer.

Sendo assim, impõe -se saber se a carta registada foi ou não recebida 
pelo oponente, sendo que essa prova deve ser feita efectivamente e não 
através de qualquer presunção.

O que significa que há necessidade de ampliar a matéria de facto com 
vista a obter os factos que suportem a decisão de direito, conforme o 
disposto no artº 729º, nº 3 do CPC.

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso, 
revogar a sentença recorrida com vista à ampliação da matéria de facto 
nos referidos termos.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 

Brandão de Pinho  - Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Taxa urbanística. Acto de liquidação nulo ou anulável. Im-
pugnação judicial. Prazo.

Sumário:

 I — O conhecimento prioritário da caducidade do direito de 
acção relativamente a outra excepção dilatória resulta 
da proibição de actos inúteis (artigo 137.º do CPC) e 
da regra da precedência lógica nas decisões judiciais.

 II — No domínio do contencioso tributário, a nulidade ou 
mesmo a inexistência de norma em que se baseie um 
acto de liquidação não implica a nulidade deste, ge-
rando apenas uma situação de ilegalidade abstracta 
da liquidação.

 III — Nestas circunstâncias, tendo havido pagamento voluntá-
rio, a impugnação do acto de liquidação apenas poderia 
ter lugar de acordo com o regime legal de impugnação 
de actos anuláveis.

 IV — E o mesmo se diga, mutatis mutandis, em relação a 
acto que aplique norma inconstitucional, salvo se ofen-
der o conteúdo essencial de um direito fundamental 
— alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA — o que 
não é o caso do princípio da legalidade ou do direito à 
propriedade privada que não é absoluto ou ilimitado, 
como o TC vem acentuando.

Processo n.º 479/06 -30.
Recorrente: Eurobrasil — Administração de Propriedades, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Eurobrasil – Administração de Propriedades, Lda., com sede em 
Lisboa, não se conformando com a sentença de 7 de Dezembro de 2005 
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da Mma. Juíza do TAF de Lisboa que julgou procedente a excepção de 
caso julgado, e, em consequência, absolveu a Ré Câmara Municipal de 
Lisboa da instância, proferida no processo de impugnação judicial por 
si deduzido contra a liquidação da taxa urbanística que lhe é exigida 
pela CML, no montante de 22.648.391$00, dela vem interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª No processo que, sob o n.º 2/97, correu termos pela 1.ª Secção do 
5.º Juízo do Tribunal a quo a ora recorrente peticionou a anulação dos 
actos de liquidação e cobrança sub judice, por integrarem a ilegal criação 
de impostos não previstos na lei e, no presente processo, peticionou a 
sua declaração de nulidade, de acordo com qualificação diversa, por 
integrarem a ilegal criação de contribuições especiais, não previstas na 
lei – cfr. texto n.ºs 1 a 3;

2.ª Não existe assim qualquer identidade de causas de pedir em ambos 
os processos (v. Acs. STA de 1995.06.06, Proc. 36601; de 1995.03.28, 
Proc. 33953), maxime pela diversidade de “nulidades específicas” in-
vocadas em cada processo (v. art.º 498.º/4 do CPC), pelo que a douta 
sentença recorrida enferma de erros de julgamento, tendo violado fron-
talmente o disposto no art.º 498.º/1 e 4 do CPC e no art.º 342.º do C. 
Civil – cfr. texto n.ºs 3 e 4;

3.ª O tributo exigido à ora recorrente assenta na realização de obras 
públicas e na criação ou ampliação de serviços públicos de carácter 
geral, não estando em causa qualquer prestação ou serviço concreto do 
Município de Lisboa, dirigida individual e especificamente à recorrente, 
em consequência do licenciamento da sua construção, pelo que a sua 
qualificação como contribuição especial é inquestionável (v. art.º 4.º/3 
da LGT) – cfr. texto n.ºs 5 a 10;

4.ª As normas do Regulamento da Taxa pela Realização de Infra-
-Estruturas Urbanísticas do Município de Lisboa (RTMIEU), que pre-
vêem a TRIU, são inconstitucionais e inaplicáveis in casu, pois criaram 
uma contribuição especial, que, nos termos do art.º 4.º/3 da LGT, tem a 
natureza de imposto não previsto na lei (v. arts. 103.º/2 e 165.º/1/i) da 
CRP) – cfr. texto n.ºs 5 a 10;

5.ª Os actos sub judice são nulos, pois os órgãos e agentes das autar-
quias locais não podem criar tributos que não se encontrem previstos 
na lei, traduzindo -se na criação de obrigações tributárias sem base legal 
(v. arts. 103.º e 165.º/1/i) da CRP; cfr. art.º 88.º/1/a) e c) do DL 100/84, 
de 29 de Março e art.º 1.º/4 da Lei 1/87, de 6 de Janeiro e art.º 2.º/4 da 
Lei 42/98, de 6 de Agosto) – cfr. texto n.ºs 11 a 13;

6.ª Os actos sub judice são claramente nulos por falta de atribuições 
(v. art.º 133.º/2/b) do CPA) – cfr. texto n.º 14;

7.ª Os actos sub judice são ainda nulos, pois violaram o princípio 
reforçado da legalidade tributária (v. art.º 103.º da CRP e art.º 133.º/2/d) 
do CPA) e o direito fundamental de propriedade privada (v. art.º 62.º da 
CRP) – cfr. texto n.ºs 15 a 16;

8.ª A presente impugnação é claramente tempestiva, pois está em 
causa a nulidade de actos de liquidação e cobrança de contribuições 
especiais não previstas na lei, que poderão ser sindicados a todo o tempo 
(v. arts. 103.º/2, 112.º, 165.º/1/i) e 266.º da CRP; cfr. art.º 28.º da LPTA, 
art.º 88.º/1/a) e c) e 2 do DL 100/84, de 29 de Março e art.º 134.º do 
CPA) – cfr. texto n.ºs 17 e 18;

9.ª No caso sub judice, não foi dada como provada a efectiva no-
tificação à ora recorrente da autoria, data, sentido, fundamentação e 
objecto dos actos de liquidação e cobrança impugnados, pelo que a 

tempestividade da presente impugnação sempre resultaria do disposto 
no art.º 268.º/3 da CRP e no art.º 64.º/1 do CPT (cfr. art.º 68.º do CPA 
e art.º 36.º do CPPT). – cfr. texto n.ºs 19 a 21.

Contra -alegando, vem a CML discordar totalmente do alegado pela 
recorrente quer quanto à inexistência de caso julgado quer quanto à tem-
pestividade da impugnação, concluindo que deve ser negado provimento 
ao presente recurso e mantida a sentença recorrida.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso deve ser julgado improcedente, confirmando -se 
o julgado da 1.ª instância.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em conferência:
II – Mostram -se fixados os seguintes factos:
1) – A impugnante requereu e obteve aprovação do projecto e o 

licenciamento de uma construção que pretendia efectuar nos n.ºs 368 a 
372 da Rua Saraiva de Carvalho, freguesia de Santo Condestável, em 
Lisboa, cuja emissão da respectiva licença ficou, contudo, condicionada 
do seguinte modo:

“a) Pagamento da Taxa Urbanística art.º 4.º no valor de esc. 
22.648.391$00.

b) Licenciamento em simultâneo com o processo 3764/OB/93 alte-
ração ao processo 5102/OB/89 (…)”, conforme documentos de fls. 17 
a 23 e 67 a 70, que se dão por reproduzidos;

2) – A impugnante requereu, em 21 -12 -1994, que, sendo devida 
“qualquer mais valia, compensação, comparticipação ou taxa urbanís-
tica, o seu pagamento seja feito em três prestações semestrais”, o que 
foi concedido por despacho de 10/1/1995, conforme documento de fls. 
62 a 62 -v, que se dá por reproduzido;

3) – A impugnante procedeu ao pagamento, em 23 de Março de 1995, 
da primeira prestação, no montante de 7.549.463$00, e prestou garantia 
quanto às duas restantes prestações, conforme documentos de fls. 14/63, 
15 e 64, que se dão por reproduzidos:

4) – Nesse mesmo dia, 23 de Março de 1995, foi emitida e paga 
a Licença de Obras de Construção do respectivo edifício, conforme 
documento de fls. 94 a 96, que se dá por reproduzido;

5) – As restantes prestações foram pagas no dia 25 de Setembro de 
1995 e em 22 de Março de 1996, respectivamente, conforme documentos 
de fls. 65 e 66, que se dão por reproduzidos;

6) – A garantia bancária foi cancelada em 28 de Março de 1996, 
conforme alegado no art.º 7.º da douta contestação;

7) – A impugnação foi apresentada no dia 4 de Julho de 2001, con-
forme carimbo aposto a fls. 1, que se dá por reproduzido;

8) – A impugnante apresentou, em 21 de Setembro de 1995, impug-
nação judicial da taxa objecto destes autos, no referido montante de 
22.648.391$00, pedindo que se anulassem ou declarassem nulos os 
actos de liquidação e cobrança impugnados, conforme documentos de 
fls. 102 a 116, que se dão por reproduzidos;

9) – A referida impugnação foi julgada improcedente, por intem-
pestiva, de cuja douta sentença foi interposto recurso para o STA, que 
se declarou incompetente em razão da hierarquia para conhecer do 
recurso por douto Acórdão de 7 de Junho de 2000, transitado em jul-
gado, conforme documentos de fls. 117 a 121 e 133 a 168, que se dão 
por reproduzidos;
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10) – Dão -se por reproduzidos os documentos de fls. 88 a 93 (edital 
n.º 22/94) e de fls. 97 (comunicação da CML à impugnante de que se 
encontra a pagamento a licença e a 1.ª prestação).

III – A impugnante, ora recorrente, veio impugnar nos presentes autos 
a liquidação e cobrança de taxa urbanística exigida pela CML, pedindo 
se declarassem nulos tais actos por, em síntese, o RTMIEU não ser 
aplicável à obra licenciada e, além disso, ser inconstitucional.

Fundamenta ainda a tempestividade da impugnação com o facto de 
os actos de liquidação e cobrança da referida taxa nunca lhe terem sido 
notificados.

A CML, aqui recorrida, veio contestar a impugnação, invocando a sua 
intempestividade e alegando também a excepção de caso julgado.

Na sentença recorrida, a Mma. Juíza “a quo” julgou verificada a 
alegada excepção de caso julgado, mas ainda que esta se não verificasse 
sempre a impugnação seria intempestiva.

Contra esta decisão se insurge a recorrente alegando que, contraria-
mente ao decidido na sentença recorrida, não se verifica a excepção 
de caso julgado, uma vez que, apesar de nos dois processos referidos 
haver identidade de sujeitos e mesmo identidade de pedidos, não existe 
identidade de causas de pedir, para além de a presente impugnação ser 
tempestiva, por estar em causa a nulidade dos actos de liquidação e 
cobrança de contribuições especiais não previstas na lei, que poderão, 
por isso, ser sindicados a todo o tempo.

Por outro lado, não tendo sido dada como provada a sua efectiva 
notificação da autoria, data, sentido, fundamentação e objecto dos actos 
de liquidação e cobrança impugnados, sempre a impugnação seria, por 
isso, tempestiva.

Na sentença recorrida, começou por se apreciar a excepção de caso 
julgado e só depois a intempestividade da impugnação, atenta a diferente 
natureza das excepções.

Todavia, o primado do conhecimento da caducidade do direito de 
acção, embora constituindo uma excepção peremptória, resulta de que, 
sendo a acção intempestiva, o tribunal não está legitimado para conhe-
cer de qualquer facto que se revele inútil: a nova petição resultante de 
eventual absolvição da instância, pela existência de excepção dilatória, 
entretanto corrigida, teria de ser indeferida (improcedência da acção) 
por extemporaneidade.

O conhecimento prioritário de tal caducidade resulta, assim, desde logo, 
da proibição de actos inúteis (art.º 137.º CPC) e da regra da precedência 
lógica nas decisões judiciais (v. Ac. STJ de 18/1/06, in CJ 189, 167).

Alega a recorrente a esse respeito ser a impugnação tempestiva, 
por um lado, por não ter sido notificada do acto de liquidação, e, por 
outro, por estar em causa a nulidade deste, sempre invocável a todo o 
tempo.

A tempestividade por não ter sido notificada do acto de liquidação 
já foi, contudo, alegada na impugnação judicial intentada pela ora re-
corrente, em 21/9/95, contra os mesmos actos de liquidação e cobrança 
aqui em causa, tendo -se decidido já nessa altura pela intempestividade 
da impugnação, decisão que se mostra transitada em julgado, como 
resulta da matéria de facto fixada nos autos.

Não podia, por isso, na presente acção vir de novo suscitar a mesma 
questão sem prejuízo de ofensa de caso julgado.

Quanto ao segundo dos fundamentos invocados para sustentar a tem-
pestividade da impugnação, alega a recorrente que por estar em causa 

a nulidade de actos de liquidação podem os mesmos ser sindicados a 
todo o tempo.

Mas não é assim efectivamente.
~ Nos termos do artigo 133.º, n.ºs 1 e 2, alínea d), do CPA, são nulos 

os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais 
a lei comine expressamente essa forma de invalidade, nomeadamente 
os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.

Ora, nem o artigo 88.º, n.º1, alínea c) do DL 100/84, de 29/3, nem o 
n.º 4 da Lei 1/87, de 6/1, estabelecem a nulidade dos actos de liquidação 
dos tributos aí referidos mas, antes, a nulidade das deliberações que 
determinaram o seu lançamento.

E, como se diz no acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tri-
butário deste Tribunal de 16/11/05, no processo 19/04, “no domínio do 
contencioso tributário, a nulidade ou mesmo a inexistência de norma 
em que se baseie um acto de liquidação não implica a nulidade deste, 
gerando apenas uma situação de ilegalidade abstracta da liquidação, com 
o regime que resulta da al. a) do n.º 1 do art.º 286.º do CPT.

Assim, a serem nulas as deliberações camarárias que prevêem o lança-
mento dos tributos liquidados pelos actos impugnados, estes enfermarão 
de ilegalidade abstracta que poderia ser invocada até ao termo do prazo 
de oposição, se tivesse tido lugar a cobrança coerciva.

Tendo havido pagamento voluntário, a impugnação dos actos referidos 
apenas poderia ter lugar de acordo com o regime legal de impugnação 
de actos anuláveis.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, em relação a acto que aplique 
norma inconstitucional, salvo se ofenderem o conteúdo essencial de um 
direito fundamental  - al. d) do n.º 2 do art.º 133.º do CPA  - o que não é o 
caso do princípio da legalidade ou do direito à propriedade privada que 
não é absoluto ou ilimitado, como o TC vem acentuando.

As imposições tributárias não podem ser vistas como restrições ao 
direito de propriedade mas antes como limites implícitos deste direito, 
mesmo que se considere o direito de propriedade um direito análogo 
aos direitos, liberdades e garantias.

Cfr. os Acs. do STA de 30/05/2001, rec. 22.251 (Plenário) e de 
29/6/2005, rec. 117/05, 22/06/2005, rec. 1259/04 (Pleno), 25/05/2004, 
rec. 208/04, 25/05/2004, rec. 1708/03, 12/01/2005, rec. 19/04, 28/01/2004, 
rec. 1709/03, 14/01/2004, rec. 1678/03, 15/12/2004, rec. 1920/03; do 
TC n.º 67/91, in BMJ 406 -190 e o Parecer da Procuradoria Geral da 
República de 30/06/2005, in DR, II Série, de 26/09/2005.”.

Assim, o vício imputado aos actos tributários impugnados seria, pois, 
sancionado pela regra da anulabilidade, pelo que não seria aplicável ao 
caso sub judice o disposto no artigo 102.º, n.º 3 do CPPT.

Nestes termos, improcedem as alegações da recorrente quanto à 
tempestividade da impugnação.

E, sendo a impugnação intempestiva, fica prejudicada a apreciação 
da questão da excepção de caso julgado.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
negar provimento ao recurso, confirmando -se, com a presente funda-
mentação, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 

Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenção. Afectação de bem para 
venda. Comunicação à RF. Modelo 129.

Sumário:

 I — A comunicação a que se refere o artigo 10.º, n.º 5, do 
CCA não envolve a apresentação à administração fiscal 
de qualquer requerimento específico, bastando -se a 
exigência legal em que à mesma seja dado conhecimento 
do respectivo facto: afectação à venda.

 II — A obrigação prevista no citado artigo mostra -se cum-
prida com a entrega na RF da declaração modelo 129, 
na qual a contribuinte, colectada como sociedade co-
mercial por quotas que tem por objecto social a compra, 
venda e revenda de imóveis, discrimina as fracções 
autónomas de que era proprietária e declara expressa-
mente que estas se destinam a venda.

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 – ORS  - Obras, Remodelações e Serviços, Lda., com sede em 
Arrentela, Seixal, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz 
do TAF de Loulé que julgou parcialmente improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida contra a liquidação de contribuição autárquica 
referente ao ano de 2000 relativa a diversas fracções de que é ou foi 
proprietária, dela vem recorrer para este Tribunal, formulando as se-
guintes conclusões:

A) A suspensão de tributação prevista na alínea f) do art° 10° do 
C.CA, é uma situação de não sujeição a imposto, que, por ser mera 
consequência da aplicação de normas de incidência, é independente da 
prática de qualquer acto pela Administração.

B) Esta figura jurídica não é confundível com a Isenção (embora o 
tribunal a quo assim a tenha erroneamente qualificado), que consiste 
num direito subjectivo concedido legalmente aos contribuintes, mas 
que, para ser exercido, carece da prática de um Acto Administrativo 
Permissivo,

C) Contrariamente ao decidido na sentença recorrida, a comuni-
cação prevista no art° 10° do C.C.A. não pode, assim, configurar um 
verdadeiro requerimento, porquanto, não competindo à Administração 
Fiscal a prática de qualquer acto, não existe objecto sobre o qual possa 
ser deduzido um pedido.

D) Esta circunstância não é prejudicada pelo facto de a verificação 
dos pressupostos da suspensão de tributação não ser de conhecimento 
oficioso, pois, uma vez realizada a comunicação prevista no art° 10° 

do C.C.A., a suspensão da tributação é de aplicação automática pela 
Administração.

E) Da mesma forma, o contribuinte também não tem de apresentar, 
junto com tal comunicação, prova da verificação dos pressupostos 
da situação de Não Sujeição, já que a norma constante no art° 10° do 
C.C.A. não faz qualquer alusão à necessidade de instruir a comunicação 
com tais documentos.

F) É inaceitável a analogia com o regime das Isenções, pois não existe 
qualquer lacuna legal, antes uma inequívoca manifestação de vontade do 
legislador em criar regimes diversos para as duas situações, decorrentes 
da sua diferente natureza.

G) É igualmente inaceitável a invocação pela Administração de exi-
gências procedimentais que a lei não preveja, pois tal situação tomaria 
imprevisível o âmbito de aplicação das normas tributárias, contribuiria 
para a insegurança jurídica e permitiria à Administração Fiscal, na 
prática, alargar a incidência das normas tributárias.

H) A comunicação prevista no n° 5 do art° 10° do C.C.A., tem, então, 
de ser entendida apenas como mera transmissão de informação ou par-
ticipação de uma ocorrência, não sujeita a quaisquer formalidades, por 
só assim ser possível defender as expectativas do contribuinte.

Assim,
l) Tendo a Recorrente comunicado à Repartição de Finanças de Por-

timão a afectação das fracções do imóvel à finalidade de venda, deveria 
ter sido considerado o período de suspensão de tributação previsto na 
alínea f) do n° 1 do art° 10° do C.C.A.  - o que não aconteceu.

Acresce,
J) Ainda que se entenda que os contribuintes estão obrigados a apre-

sentar documentação que prove a verificação dos pressupostos da não 
sujeição  - o que se julga inadmissível  - não se poderia invocar o incum-
primento dessa pretensa obrigação pela Recorrente, uma vez que,

K) Tendo a Recorrente demonstrado, desde 17 de Novembro de 1999, 
aquando da comunicação da situação prevista na alínea e) do art° 10° 
do C.C.A, a contabilização do prédio como EXISTÊNCIA,

L) Quando, em 27 de Outubro de 2000, a Recorrente comunicou à 
Repartição de Finanças de Portimão que as fracções do prédio tinham 
a finalidade a sua VENDA, não só se reuniram todos os pressupostos 
da situação de Não Sujeição prevista na alínea f) do art° 10° C.C.A, 
como a Administração Fiscal tinha em sua posse documentos que o 
provavam.

Mais,
M) Não pode a Recorrente conformar -se com o entendimento do 

tribunal a quo, segundo o qual o art° 59° da LGT não relevaria para o 
caso em apreço.

Com efeito,
N) Prevendo a alínea d) do n°3 do art° 59° da L.G.T. um especial 

dever de colaboração entre a Administração Fiscal e os sujeitos passivos, 
não é admissível a conduta da Administração Fiscal, que, tendo pleno 
conhecimento da situação tributária do prédio, procedeu ainda assim à 
liquidação do imposto, desprezando as comunicações da Recorrente e 
os documentos anteriormente entregues, com fundamento na preterição 
de supostos requisitos formais da comunicação,

O) Fazendo -o, sem antes ter tentado esclarecer as dúvidas suscitadas 
pela sua análise ou convidado à apresentação de uma comunicação 
julgada conforme.
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Contra alegando, veio a representante da Fazenda Pública junto do 
TAF de Loulé dizer que:

A) A questão decidenda, nos autos em apreço, é saber se a Modelo 129 
apresentada pela ora recorrente no Serviço de Finanças de Portimão 
pode ser considerada para efeitos da aplicação do disposto na al. f) 
do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, ou seja, se se deve entender que a sua 
apresentação equivale a requerer a não sujeição a tributação, em sede 
de contribuição autárquica, das fracções do prédio na titularidade da 
ora impugnante em 31/12/2000;

B) Aquando da conclusão das obras no lote de terreno, em Outubro 
de 2000, a ora recorrente apenas se limitou a entregar no Serviço de 
Finanças de Portimão a declaração para inscrição de prédios urbanos na 
matriz (Modelo 129), onde participou que o prédio a inscrever era novo, 
se encontrava omisso na matriz predial e se destinava a venda;

C) Porém, não materializou esta participação com a entrega de novo 
formulário requerendo a concessão de não sujeição a contribuição au-
tárquica, nos termos da al. f) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, como fez 
para o lote de terreno;

D) A lei fiscal é bem clara e inequívoca quando no n.º 5 do art.º 10.º 
do CCA diz que “(…) deverão os sujeitos passivos comunicar à re-
partição de finanças da área da situação dos prédios, no prazo de 90 
dias contados da verificação do facto determinante da sua aplicação, 
a afectação dos prédios àqueles fins”;

E) A Modelo 129 trata -se de uma declaração para inscrição ou altera-
ção de inscrição de prédios urbanos na matriz, isto é, não é o meio próprio 
para requerer a não sujeição a contribuição autárquica, nos termos da 
als. e) e f) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, já que essa declaração não 
permite aferir dos condicionalismos necessários para a sua aplicação;

F) Logo, a ora recorrente não observou os procedimentos legais 
necessários para efeitos da aplicabilidade do regime jurídico previsto 
na al. f) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, pois, deveria ter requerido a não 
sujeição a contribuição autárquica através de requerimento próprio 
onde mencionasse a afectação dos bens à sua venda, conjuntamente 
com todos os documentos que comprovassem que a empresa reunia os 
pressupostos para a aplicação daquela disposição legal;

G) Constata -se, efectivamente, que a ora recorrente procedeu correc-
tamente para efeitos do disposto na al. e) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, 
participando correctamente que o lote de terreno adquirido se encontrava 
em condições de não sujeição a contribuição autárquica e juntando docu-
mentos comprovativos da afectação daquele, nomeadamente, balancete 
do razão de Agosto, balancete analítico da conta 6.1 e da conta 9.2 e 
fotocópia da escritura (vide doc. 2 a 7 dos autos);

H) Igual procedimento deveria ter tido para que lhe pudesse ser 
aplicado o regime da al. f) do referido artigo, não bastando, como alega 
na sua p. i., que tenha efectuado a anterior participação e entregue a 
declaração Modelo 129 no Serviço de Finanças;

I) A Modelo 129 é uma declaração que apenas se destina a proceder 
à inscrição ou a alterar a inscrição de prédios urbanos na matriz, pelo 
que não pode ser considerada como se fosse a comunicação a que alude 
o n.º 5 do n.º 1 do art.º 10.º do CCA;

J) No caso concreto, estamos perante normas de incidência objectiva 
distintas (terrenos para construção e edifícios neles construídos) cuja 
aplicação sucessiva é admissível desde que verificados os pressupostos 
subjectivos para a sua aplicação;

K) Na sequência de um processo de construção de edifício sobre 
um terreno, adquirido por uma empresa que tenha por objecto social a 
construção de edifícios para venda, poderá suceder -se no tempo a pos-
sibilidade daquela usufruir de um período de suspensão da tributação da 
CA, nos termos da al. e) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, e de um período 
de suspensão da tributação da CA, ao abrigo da al. f) do referido n.º 
e artigo, em relação aos novos prédios (edifícios) destinados a venda;

L) Mas, para que possa verificar -se a aplicabilidade sucessiva tanto 
do disposto nas alíneas e) e f) do n.º 1 do citado artigo, é necessário que 
estejam reunidos os seguintes pressupostos:

 - que a empresa tenha como objecto social quer a construção de 
edifícios quer a sua comercialização;

 - que a contabilidade da empresa reflicta, rigorosamente, os eventos 
determinantes do enquadramento na referida norma legal, ou seja, a 
contabilização clara e inequívoca, de se tratar de matérias -primas a 
incorporar no processo de construção (al. e)) e, subsequentemente, de 
mercadorias destinadas a venda (al. f));

M) Daqui resulta que, a ora recorrente não cumpriu os procedimentos 
legais necessários para poder beneficiar da não sujeição a contribuição 
autárquica nos termos da al. f) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, pois, não 
só não utilizou o meio legal próprio como também não apresentou os 
documentos contabilísticos comprovativos de que o prédio tenha passado 
a figurar nas existências da empresa;

N) Assim, a Administração Tributária agiu em conformidade legal 
ao proceder à liquidação da contribuição autárquica, a partir da data em 
que as fracções do prédio começaram a ser vendidas;

O) E ao contrário do invocado pela ora recorrente, a Administração 
Tributária não estava obrigada a notificar a empresa aquando da apre-
sentação da declaração modelo 129 para que esta procedesse à entrega 
de requerimento para efeitos de não sujeição a contribuição autárquica;

P) Tal procedimento é da exclusiva iniciativa e responsabilidade da 
empresa, pelo que a Administração Tributária não violou o princípio 
constitucional da participação previsto no art.º 59.º da LGT;

Q) Em suma, a liquidação de contribuição autárquica do ano de 2000 
é legal, exigível e devida.

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 provados os seguintes factos:
A ora Impugnante é uma sociedade comercial por quotas e tem 

por objecto social a compra, venda e revenda de imóveis, a indústria 
de construção civil, fiscalização de obras, projectos e investimentos.

No desenvolvimento da actividade económica a que se dedica, a 
sociedade Impugnante adquire prédios urbanos (lotes de terreno para 
construção) para neles construir edificações urbanas, em regime de 
propriedade horizontal e, na sequência, vender as fracções autónomas 
constituídas.

No âmbito da sua actividade, por escritura pública outorgada no Dé-
cimo Terceiro Cartório Notarial de Lisboa, em 26/08/1999, a sociedade 
Impugnante adquiriu o lote de terreno para construção urbana, número 
C -10, com a área de setecentos e setenta e quatro metros quadrados, 
situado em Vale de Lagar, freguesia e concelho de Portimão, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 11.781, da referida freguesia.
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Tendo a Impugnante, posteriormente, requerido junto da Repartição 
de Finanças de Portimão, a actualização da inscrição da titularidade 
do bem imóvel na matriz, juntando para o efeito a respectiva escritura 
pública de compra e venda.

E participado em 17 de Novembro de 1999 à mesma entidade (Re-
partição de Finanças de Portimão) que o referido lote de terreno se 
encontrava “em condição de não sujeição a Contribuição Autárquica”, 
conforme alínea e) do artigo 10º do Código de Contribuição Autár-
quica.

Foi informada a Repartição de Finanças que a sociedade Impugnante 
exercia a actividade de construção de edifícios para venda e havia 
adquirido aquele lote de terreno para construção de um edifício que 
se destinava a ser vendido.

Na data da participação referida, a Impugnante procedeu à entrega 
do Balancete de Razão referente ao mês de Agosto e do Balancete 
Analítico da conta 6.1 e da conta 9.2 e fotocópia da escritura pública 
de compra e venda.

Até Outubro de 2000, a Impugnante contabilizou os custos directos e 
indirectos da Obra 180, C -10, com o Centro de Custos 21, cfr. Balancete 
Analítico e Balancete de Razão Financeira Acumulado.

Em Outubro de 2000, a sociedade Impugnante deu a obra por con-
cluída.

E a partir de tal data a Impugnante procedeu à contabilização do 
prédio construído como “mercadorias destinadas a venda”.

Em 27 de Outubro de 2000, a sociedade Impugnante entregou na 
Repartição de Finanças de Portimão a Declaração para Inscrição de 
Prédios Urbanos na Matriz.

Nesta Declaração a Impugnante participou aos Serviços de Finanças 
que o prédio a inscrever, constituído pelas fracções discriminadas no 
respectivo Quadro 13, era NOVO, encontrava -se OMISSO e destinava-
-se a VENDA.

Em 28 de Fevereiro de 2001, a Repartição de Finanças de Portimão 
procedeu à liquidação do Imposto Municipal de Contribuição Autár-
quica sobre todas fracções que integravam o prédio urbano, no valor 
de 20.302,77 euros.

E emitiu a nota de cobrança n.º 2000 087295203, referente à 1.ª 
prestação, no montante de 10.151,38 euros.

Considerando que o início da tributação do Imposto da Contribuição 
Autárquica se reportava ao ano 2000.

Na liquidação datada de 28/02/2001 (Nota de Cobrança n.º 2000 
087295203), a Administração Fiscal considerou que a ora Impugnante 
era sujeito passivo de Contribuição Autárquica relativa às fracções 
designadas pelas letras D, E, G, I, M, N, O, P, Q, U, V, X, Z, AB, AD, 
AE, AG, AH e AL.

Fracções que em 31/12/2000 a Impugnante já havia transmitido por 
venda a terceiros.

Por considerar que o referido acto tributário de liquidação de im-
posto de contribuição autárquica que originou a emissão da Nota 
de Cobrança nº 2000 087295203, era ilegal, a ora impugnante, em 
27/04/01, remeteu, ao Serviço de Finanças de Portimão, requerimento 
formulando o seguinte pedido:

a) Aplicação do regime de suspensão da tributação da Contribuição 
Autárquica nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º do CCA;

b) E em consequência, anulada e considerada sem nenhum efeito 
a liquidação subjacente à emissão da Nota de Cobrança n.º 2000 
087295203.

Na sequência, em 25/06/2001 a Repartição de Finanças de Portimão 
procedeu à revisão da liquidação de Contribuição Autárquica efectuada 
em 28/02/2001 no valor de 20.302,77 euros.

E na mesma data efectuou nova liquidação da contribuição no valor 
de 14.750,10 euros e emitiu nova Nota de Cobrança n.º 2000 310097703 
– referente à 2.ª Prestação, para pagamento de contribuição no valor 
de 7.375,05 euros.

Que foi notificada à Impugnante em 12/09/2001.
Não considerou, contudo, uma vez mais, nesta nova liquidação a 

aplicação à impugnante da dilação do início de tributação.
Mas não sujeitou a tributação nem liquidou contribuição autárquica 

sobre parte das fracções objecto do requerimento datado de 27/04/01, 
as fracções designadas pelas letras I, M, N, O, Q, U, X, AB, AD, AH 
e AL.

Porquanto as mesmas, em 31/12/2000, já haviam sido transmitidas 
pela Impugnante por venda a terceiros, conforme a ora impugnante 
havia informado aquele Serviço.

Mas a Repartição de Finanças manteve a tributação e liquidou con-
tribuição autárquica sobre as restantes fracções, as designadas pelas 
letras AE, D, E, G, P, V e Z que, em 31/12/2000, também já haviam sido 
transmitidas por venda a terceiros.

Notificada da Liquidação efectuada em 25/06/2001, a Impugnante 
em novo requerimento uma vez mais requereu:

a) a anulação da Liquidação por aplicação do regime do período de 
suspensão de tributação;

b) e a anulação da Liquidação referente às fracções já transmitidas 
por venda a terceiros em 31/12/2000.

Na sequência e em resposta a este novo requerimento, em 20/08/2001 
a Repartição de Finanças procedeu à revisão da liquidação efectuada 
em 25/06/2001, da qual resultou uma nova liquidação, que substituiu 
esta última, e originou a emissão da Nota de Cobrança nº 2000 7017885 
para pagamento do valor de 7.093,58 euros.

Da qual foi a Impugnante notificada em 30/10/2001.
Da análise do seu conteúdo resulta que mais uma vez não foi con-

siderado, pela Administração Fiscal, a aplicação, à ora Impugnante, 
do período de suspensão de tributação de contribuição autárquica, 
mantendo -se a tributação sobre fracções já transmitidas, pela Impug-
nante por venda a terceiros, em 31/12/2000, a saber, as designadas 
pelas letras AE, D, E, G, P, V e Z.

Por considerar que o acto tributário de liquidação de imposto 
de contribuição autárquica se encontrava ferido de ilegalidade, em 
27/12/2001, a ora Impugnante, remeteu ao Serviço de Finanças de 
Portimão, Reclamação Graciosa requerendo a anulação da liquidação 
do Imposto Municipal de Contribuição Autárquica por ilegalidade do 
acto Tributário.

Reclamação que deu origem à instauração do processo de reclamação 
graciosa n.º 1112 -02/400001.3.

No âmbito do qual, em 17/07/2001, foi proferido Despacho, pelo 
Exm.º Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Portimão, ordenando o 
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arquivamento da reclamação, por inutilidade superveniente da lide, 
com os seguintes fundamentos:

“Em 31/08/01, a mesma sociedade já havia apresentado um requeri-
mento dirigido ao chefe deste Serviço de Finanças, o qual foi instaurado 
como reclamação graciosa a que coube o nº 167/01 e que mereceu 
despacho proferido em 17/07/02.

Confrontando o teor das duas reclamações, verifica -se que o presente 
processo (1/02) reflecte na íntegra os argumentos apresentados na 
reclamação nº 167/01, sendo que os pedidos são idênticos.”

Aquando da conclusão das obras no referido lote de terreno, em Ou-
tubro de 2000, a Impugnante apenas se limitou a entregar no Serviço de 
Finanças de Portimão, a declaração para inscrição de prédios urbanos 
na matriz (Modelo 129), onde participou que o prédio a inscrever era 
novo, se encontrava omisso na matriz predial e se destinava a venda.

Porém, não entregou de novo formulário requerendo a concessão de 
não sujeição a contribuição autárquica.

III – A questão decidenda é a interpretação do art.º 10.º, n.º 5 do CCA, 
ou seja, a de saber se a comunicação aí prevista envolve a apresentação 
de um requerimento específico à Administração Fiscal ou se basta dar 
à mesma conhecimento da respectiva afectação à venda.

Dispõe o citado normativo na parte que ora interessa que a contribui-
ção é devida a partir do quinto ano seguinte, inclusive, àquele em que 
um terreno para construção tenha passado a figurar no activo de uma 
empresa que tenha por objecto a construção de edifícios para venda 
(al.e) do n.º 1) ou do terceiro ano seguinte, inclusive, àquele em que 
um prédio tenha passado a figurar nas existências de uma empresa que 
tenha por objecto a sua venda (al. f) do n.º 1).

Acrescentando -se, depois, no seu n.º 5, que, para efeitos do disposto 
nas referidas alíneas, deverão os sujeitos passivos comunicar à repartição 
de finanças da área da situação dos prédios, no prazo de 90 dias contados 
da verificação do facto determinante da sua aplicação, a afectação dos 
prédios àqueles fins.

A relação de imposto constitui -se com o facto tributário (art.º 36.º 
da LGT), isto é, “com o preenchimento duma hipótese fáctica prevista 
numa norma de incidência tributária”  - cfr. Casalta Nabais, Direito 
Fiscal, 3.ª edição.

O legislador, para dar como preenchidas as hipóteses fácticas das 
alíneas e) e f) do n.º 1 do art.º 10.º do CCA, exige que o sujeito passivo, 
no prazo de 90 dias contados da verificação do facto determinante da 
aplicação daquelas hipóteses, comunique à repartição de finanças a 
afectação dos prédios aos fins nelas previstos.

No caso em apreço, quando em 1999 a recorrente adquiriu o terreno 
para construção e deu conhecimento desse facto à repartição de finanças 
competente preencheu a hipótese fáctica prevista na alínea e) do n.º 1 
do artigo 10.º do CCA.

Em 2000, a situação jurídica modificou -se: com a construção, o 
prédio deixou de integrar o conceito de “terreno para construção” dessa 
alínea e) para integrar o da “existência de uma empresa que tenha por 
objecto a sua venda” incluído na alínea f).

Para se efectivar, porém, a hipótese fáctica prevista nesta alínea, a 
recorrente tinha ainda de, por imposição do aludido n.º 5 do art.º 10.º 
do CCA, comunicar à repartição de finanças da área da situação do 
prédio em causa, no prazo de 90 dias contados da verificação do facto 
determinante da sua aplicação, a afectação do prédio àqueles fins.

E o que a recorrente neste caso fez foi, depois de concluídas as obras 
no lote de terreno, em Outubro de 2000, entregar no Serviço de Finanças 
de Portimão a declaração para inscrição de prédios urbanos na matriz 
(modelo 129), onde participou que o prédio a inscrever era novo, se 
encontrava omisso na matriz predial e se destinava à venda.

A entrega desta declaração é uma exigência do art.º 14.º, n.º 1, al. a) do 
CCA, que dispõe que a inscrição dos prédios na matriz e a actualização 
desta é feita com base em declaração do contribuinte.

Referindo a lei que o contribuinte está apenas obrigado a comunicar 
aos serviços de finanças competentes que o prédio passou a figurar nas 
existências de uma empresa que tem por objecto a sua venda para esta 
não ficar sujeita à contribuição autárquica durante três anos, não lhe 
exigindo que requeira o que quer que seja, o que importa saber é se a 
declaração modelo 129, que a recorrente apresentou, ainda que com 
outra finalidade, é idónea para tal efeito.

A esse propósito se disse já no acórdão de 7/6/06 desta Secção, 
proferido no processo 267/06, que «O que o legislador pretendeu, com 
o predito artigo 14.º que estatui a obrigatoriedade da apresentação da 
declaração foi garantir que as repartições de finanças tivessem conhe-
cimento dos prédios sujeitos a imposto, obrigando os contribuintes a 
prestar essa informação no prazo de 90 dias, sendo certo que, nos termos 
do seu número 3, se tal não acontecesse, a administração fiscal poderia 
proceder oficiosamente à inscrição do prédio na matriz e, consequen-
temente, proceder à liquidação do imposto.

Assim, a declaração modelo 129 tinha como finalidade submeter as 
fracções autónomas recém -construidas ao procedimento tributário de 
liquidação.

Ora, sendo esta a sua finalidade, não se vê como não possa ser idónea 
para produzir o efeito pretendido pela recorrente: submeter as fracções 
autónomas ao procedimento tributário de liquidação 3 anos após a sua 
construção, nos termos da predita alínea f), isto é, protelar o início da 
sujeição dos mesmos prédios ao imposto.

Os números 5 e 1, alínea f), do artigo 10.º do CCA têm como requisito 
da não sujeição a imposto durante 3 anos a comunicação à repartição 
de finanças da área da situação dos prédios que as fracções autónomas 
construídas passaram a figurar nas existências de uma empresa que 
tem por objecto a sua venda, no prazo de 90 dias contados da sua 
construção.».

No caso concreto em apreço, a recorrente na referida declaração 
modelo 129 discriminou as fracções autónomas de que era proprietária 
e declarou expressamente que estas se destinavam a venda.

Por outro lado, identificou -se como estando colectada como socie-
dade comercial por quotas que tem por objecto social a compra, venda 
e revenda de imóveis.

Ora, contentando -se a lei, como vimos, com uma simples comunica-
ção, a obrigação prevista no n.º 5 do art.º 10.º do CCA mostra -se cum-
prida com a entrega na repartição de finanças daquela declaração, a qual, 
atendendo à sua finalidade, é instrumento idóneo para a comunicação 
exigida, como de resto se concluiu do mesmo modo no citado aresto.

Razão por que as fracções autónomas, propriedade da recorrente, 
só estariam sujeitas a contribuição autárquica 3 anos após a sua cons-
trução.

A liquidação da contribuição autárquica impugnada é, assim, pois, 
ilegal.
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IV – Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal em conceder provimento ao recurso, 
revogando a sentença recorrida no segmento em apreço, e julgar pro-
cedente a impugnação judicial, com a consequente anulação do acto de 
liquidação impugnado.

Custas pela recorrida, na 1.ª instância e neste Tribunal, fixando -se 
aqui a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 
Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Contribuição industrial. Custos do exercício. Artigo 26.º do 
Código da Contribuição Industrial (CCI).

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 26.º do CCI, consideram -se custos 
ou perdas imputáveis ao exercício os que, dentro de 
limites tidos como razoáveis pela Direcção-Geral das 
Contribuições e Impostos, se tornam indispensáveis 
suportar para a realização dos proveitos ou ganhos 
sujeitos a imposto e para a manutenção da fonte pro-
dutora.

 II — Tendo o contribuinte um avião bimotor mas possuindo 
igualmente um avião monomotor (este utilizado apenas 
para as deslocações para pequenos aeródromos) os 
custos com este monomotor devem também considerar-
-se indispensáveis para a realização dos proveitos ou 
ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da fonte 
produtora.

Processo n.º 499/06 -30.
Recorrente: RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, S. A. R. L.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. RAR – REFINARIAS DE AÇÚCAR REUNIDAS, SARL, 
com sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 272, Porto, impugnou 
judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância do 
Porto, a liquidação adicional de Contribuição Industrial de 1981 e juros 
compensatórios.

O Mm. Juiz daquele Tribunal, por sentença de 3/12/99, julgou a 
impugnação apenas parcialmente procedente.

Inconformada, a impugnante interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo.

Este, por acórdão de 21 de Fevereiro de 2006, negou provimento 
ao recurso.

De novo inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Su-
premo Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas 
alegações de recurso:

I. No ano de 1981 a Recorrente dispunha de três aviões, constantes 
do seu activo imobilizado, e que não estavam afectos a outra actividade 
senão àquela que vinha sendo por si exercida.

II. Tais aviões estavam implicados no conjunto das funções necessárias 
ao funcionamento e desenvolvimento da empresa da recorrente, o que 
não foi posto em causa.

III. Isto mesmo foi reconhecido pela própria Administração Fiscal, 
desde logo ao elaborar o Relatório da Fiscalização que deu origem às 
correcções, quando aí afirmou que “... uma gestão eficiente não se 
compadece com esperas, mas é antes pelo contrário oportuna e actu-
ante, utilizando a modernidade dos meios ao seu alcance, quer meios 
informáticos, quer outros quaisquer meios de que possa dispor”.

IV. Foi, aliás, por via desse reconhecimento, que a mesma Adminis-
tração Fiscal aceitou, sem qualquer reserva, como custos do exercício 
os custos fixos do serviço de aviação relativos aos 3 aviões.

V. Não tendo sido postos em causa o número total de horas de voo 
(248), as deslocações efectuadas, e a existência de um só piloto, a di-
vergência da Administração Fiscal poderia ter incidido sobre os custos 
fixos mas nunca sobre os variáveis.

VI. Pois se considerava que era suficiente um avião para efectuar as 
deslocações, lógico seria que não tivesse aceite os custos fixos corres-
pondentes aos restantes, e nunca os custos variáveis.

VII. Pois ainda que tivesse tido um só avião, os custos variáveis ha-
veriam de ser calculados como se esse avião tivesse voado as 248 horas.

VIII. Por outro lado, a utilização do avião monomotor era feita em 
alternativa do bimotor, muitas das vezes pela aptidão daquele, que pos-
sibilitava o acesso a locais onde o bimotor não podia aterrar ou apenas 
o podia fazer em condições difíceis.

IX. O facto de só haver um piloto para todos os aviões, já de si era 
motivo para fazer uma escolha electiva do que melhor justificasse as 
deslocações, em cada caso.

X. Sendo certo que, a utilização dos dois bimotores no ano de 1981 
foi temporária e motivada por razões de mecânica do avião a vender, 
cuja manutenção é indispensável.

XI. Donde haverá de convir -se que, no caso “sub judice” se mostra, 
com razoabilidade, e indispensabilidade, ter feito a Recorrente correcta 
utilização do meio de transporte referido, com vista à manutenção da 
fonte produtora, pelo que o respectivo encargo tem pleno cabimento legal 
no enquadramento de custo previsto no art. 26°, n.º 4, do CCI.

XII. Daí que, ao decidir em contrário, e ressalvando sempre o devido 
respeito por opinião contrária, o douto Acórdão recorrido tenha violado 
o disposto no art. 26° do CCI.

Contra -alegou a FP, que concluiu as suas alegações com o seguinte 
quadro conclusivo:
 Não ficou provado que o gasto com dois dos três aviões – ainda 

que incluídos no activo imobilizado da recorrente – fosse indispensável 
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à manutenção da fonte produtora ou a realizar os proveitos sujeitos a 
imposto;
 O art. 26º do Código da abolida Contribuição Industrial consagrava 

um critério geral definidor face ao qual se considerava como custos ou 
perdas aqueles que devidamente comprovados, fossem indispensáveis 
para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a 
manutenção da respectiva fonte produtora;
 Os custos quer como bimotor mais velho quer com o monomotor, 

adquirido por a respectiva compra se mostrar vantajosa, não poderiam 
ser tidos como indispensáveis à actividade da recorrente.

2. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
1. A declaração modelo 2 da sociedade impugnante deu entrada na 

repartição de finanças no dia 28/7/82, fora do prazo legal, tendo a im-
pugnante pago espontaneamente a multa de 101.000$00;

2. O resultado do exercício de 1981 foi objecto de várias liquida-
ções;

3. Da colecta liquidada no montante de 12.668.646$00 foi a im-
pugnante notificada para efectuar o pagamento eventual no prazo de 
15 dias;

4. A abertura para pagamento à boca do cofre ocorreu no dia 
4/11/85;

Nos autos n.º 6/95:
5. A impugnante incluiu na declaração de rendimentos do ano de 1981 

a quantia de 2.601.774$30 relativa a despesas respeitantes a exercícios 
anteriores;

6. A impugnante na sua declaração de rendimento do ano de 1981 
incluiu como custo desse exercício a quantia de 2.554.309$00 cor-
respondente a um 1/3 da importância gasta em despesas notariais em 
virtude da realização da escritura de cisão simples -fusão efectuada com 
a " Sociedade de Importação SARL" da qual resultou a sociedade “RAR 
 -Sociedade de Controle (Holding), SARL”, sendo que o documento que 
suporta a despesa global está emitido em nome da sociedade “RAR 
– Sociedade de Controle (Holding) SARL”;

7. A impugnante ao elaborar a declaração modelo 2 referente ao exercí-
cio de 1981 deduziu, ao apuramento da matéria colectável, a importância 
de 40.355.475$00, relativa a rendimentos (juros) de títulos da dívida 
pública, a saber: obrigações do tesouro 77,29.988$50, obrigações do 
tesouro FIP 1980, 24.972.510$60,e Obrigações do tesouro, curto prazo, 
1981, 1ª série, 15.394.517$50;

8. Nas liquidações efectuadas a Fazenda Pública expurgou dos custos 
do exercício de 1980 a quantia de 10.039.326$80 relativa a encargos 
financeiros por considerar que a mesma se deveria reportar a 1981, sendo 
que nas liquidações de 1981 não incluiu essa verba como custos;

Nos autos n. 106/87:
9. No exercício de 1981 os custos fixos com o serviço de aviação 

totalizaram a verba de 1.854.459$10 resultante do somatório das des-
pesas com pessoal, despesas de representação e despesas de deslocação 
e viagem tendo a empresa ao seu serviço um piloto;

10. Os custos variáveis respeitam aos seguintes aparelhos: bimo-
tor CS -AHW, 1.362.391$00, bimotor CS  -AJD, 3.413.316$00, mo-
nomotor CS -ACD, 1.578.857$00, os quais totalizam o montante de 
6.354.609$60;

11. O CS -AHW não voou qualquer hora no ano de 1981, o CS -AJD 
voou 112:55 e o CS -ACD voou 136:05;

12. A administração fiscal, no que respeita aos encargos com despesas 
dos aviões, considerou como custos do exercício os custos fixos do ser-
viço de aviação e os custos variáveis relativos ao bimotor CS -AJD;

13. Os restantes custos variáveis relativos ao CS -AHW e ao CS -ACD 
foram acrescidos à matéria colectável por se entender não serem de 
considerar custos indispensáveis à manutenção da fonte produtora nos 
termos do art. 26° do CCI;

14. Assim foi acrescida à matéria colectável a quantia de 2.941.248$00;
15. A conta empréstimos a associadas apresentava um saldo final 

de 49.513.687$30 e possuía a recorrente, no seu passivo, empréstimos 
bancários a médio e longo prazo que ascendem a 41.008.558$00 supor-
tando os consequentes encargos financeiros;

16. A administração fiscal não aceitou como custos o valor dos en-
cargos financeiros relativos a cada um dos empréstimos às diversas 
sociedades associadas identificadas no art. 25° da p.i. por se tratar 
de encargos que não teria tido necessidade de suportar para a realiza-
ção dos proveitos nos termos do art. 26° do CCI no montante total de 
6.129.900$90;

17. A impugnante durante o ano de 1981 possuía dois bimotores 
porque um deles, o mais antigo, se encontrava para venda por ter sido 
trocado pelo mais recente, sendo que só o conseguiu vender muitos 
meses depois de ter comprado o primeiro;

18. Durante o período em que teve o bimotor antigo à venda, cerca 
de um ano, a impugnante usava os dois aviões por razões de ordem 
mecânica do avião a vender;

19. O monomotor foi adquirido pela impugnante por se ter deparado 
à mesma uma compra em condições de preço muito vantajosa o que 
permitia ter um avião mais pequeno que possibilitasse o acesso a regiões 
do país com aeródromos pequenos onde o bimotor não pudesse aterrar 
ou apenas pudesse aterrar em condições difíceis;

20. A impugnante fez os empréstimos a empresas de que era sócia, 
sem juros, para as ajudar a recuperar economicamente daí advindo uma 
melhoria da posição da impugnante como sócia;

21. Em 06.06.1998 a impugnante procedeu ao pagamento da contri-
buição industrial impugnada.

3. Está em causa o segmento do acto de liquidação no tocante ao 
serviço de aviação.

Como se escreveu no acórdão recorrido tudo está em saber se, ao não 
considerar como custo a quantia de Esc. 2.941.24$00 (que se reporta, 
como veremos abaixo, a dois dos aviões), a liquidação, nesse segmento, 
é ou não legal.

A quantia em causa reporta -se às despesas contabilizadas com a uti-
lização de dois dos aviões, sendo que a impugnante possuía três aviões 
próprios e um único piloto.

Concretamente, quer a sentença, quer o acórdão recorrido, na senda da 
posição da administração, só aceitaram o custo, correspondente a um dos 
bimotores (CS -AJD), no montante de Esc. 3.413.316$00, não aceitando 
o custo dos outros dois (o bimotor CS -AHW e o monomotor CS -ACD), 
no montante global já referido de Esc. 2.941.248$00 (Esc. 1.362.391$00 
– bimotor – e Esc. 1.578.857$00 – monomotor, respectivamente).

No seu douto parecer, o EPGA, defende que a recorrente questiona 
matéria de facto, pelo que o recurso não pode deixar de improceder.

Que dizer?
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Se é certo que o recorrente, nas suas alegações se espraia em muitas 
considerações de facto, não é menos verdade que ao referir -se à “razo-
abilidade” e “indispensabilidade” dos encargos não deixa de traduzir 
conceitos normativos, que nada têm a ver com matéria de facto.

Quer isto dizer que, sempre nos limites da matéria de facto fixada 
no TCA, este Supremo Tribunal não poderá deixar de determinar se os 
custos com o serviço de aviação, relativo às avionetas em causa são ou 
não indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos 
a imposto e para a manutenção da fonte produtora.

Já vimos que a resposta das instâncias foi negativa.
Vejamos porquê.
Escreveu -se na sentença de 1ª instância:
“Da factualidade que temos assente fácil é perceber que efectivamente 

essencial para a realização de proveitos ou manutenção da fonte produ-
tora apenas era o bimotor novo. O bimotor antigo só voava por razões 
de ordem de manutenção mecânica e o monomotor foi adquirido, não 
por haver uma necessidade extrema de um avião mais pequeno, mas 
pela conjugação de dois factores, um o preço e outro efectivamente a 
possibilidade de deslocação a pequenos aeródromos.

“De resto o que parece resultar do depoimento da testemunha … é 
que a compra do monomotor só se deu por causa do preço convidativo.

“Assim não se nos afigura que o bimotor e o monomotor antigo 
fossem indispensáveis para a realização de proveitos ou manutenção 
da fonte produtora”.

Navegando nas mesmas águas, o acórdão recorrido incorpora parte 
significativa do excerto da sentença recorrida, no ponto ora em apre-
ciação (nomeadamente a que acima transcrevemos), concluindo do 
seguinte modo:

“Significa isso que só se consideram custos do exercício, os que 
comprovadamente foram indispensáveis para a realização dos proveitos 
ou ganhos ou para a manutenção da fonte produtora, estabelecendo -se 
que uma das componentes do lucro tributável é o resultado liquido do 
exercício expresso na contabilidade, sendo este resultado uma síntese 
de elementos positivos (proveitos ou ganhos) e elementos negativos 
(custos ou perdas).

“E os referidos preceitos consagravam um critério geral definidor face 
ao qual se considerarão como custos ou perdas aqueles que devidamente 
comprovados, sejam indispensáveis para a realização dos proveitos 
ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da respectiva fonte 
produtora.

“Para que se verificasse o citado requisito legal era necessário que o 
gasto fosse indispensável – e não meramente útil – com vista a manter 
a fonte produtora ou a realizar os proveitos sujeitos a imposto.

“O que não foi manifestamente o caso”.
Que dizer?
Está em causa, como se vê a interpretação do art. 26º do CCI, cuja 

redacção era a seguinte:
“Consideram -se custos ou perdas imputáveis ao exercício os que, 

dentro de limites tidos como razoáveis pela Direcção Geral das Contri-
buições e Impostos, se tornou indispensável suportar para a realização 
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da 
fonte produtora…”.

Conjugando este preceito com a matéria de facto assente, logo have-
mos de convir que as despesas com o bimotor CS -AHW não podem ser 

considerados como custo. Na verdade, a utilização deste bimotor teve 
apenas como escopo razões de ordem de manutenção mecânica.

Ou seja: este bimotor só voava para não se deteriorar, e poder ser 
posteriormente vendido, em boas condições, como acabou por acontecer.

É pois patente a todas as luzes que ele não contribuiu para a reali-
zação dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção 
da fonte produtora.

Assim sendo, os custos com este bimotor não podem ser considerados, 
pelo que bem foram acrescidos à matéria colectável.

A decisão recorrida não merece, neste ponto, qualquer censura.
Mas o mesmo não se pode dizer das despesas com o monomotor.
Na verdade, e diferentemente das razões expendidas nas decisões sob 

recurso, entendemos que tais despesas contribuíram para a realização 
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção da 
fonte produtora.

A tese contrária, defendida no aresto sob censura, comungando, como 
se viu dos entendimentos vazados na sentença recorrida, parte de um 
duplo pressuposto: por um lado, o monomotor só foi adquirido, porque 
se tratou de um preço convidativo. Depois porque já havia um outro 
avião: um bimotor.

Não concordamos.
Na verdade, a aquisição de um avião a preço convidativo poderá ser 

apenas um acto de boa gestão. E não mais do que isso. Nada tendo a 
ver com a questão que nos ocupa.

Depois porque esquece um outro aspecto que também foi dado como 
provado: é que ele foi utilizado em aeródromos pequenos, para os 
quais o bimotor não estava aconselhado. Mais: onde o bimotor não 
podia aterrar.

Ali temos um acto de boa gestão. Aqui, a necessidade de um avião 
mais pequeno para certo tipo de deslocação.

E agora já estamos a ver que o raciocínio seguido no aresto em causa 
não merece acolhimento.

Na verdade, nas deslocações para zonas servidas por aeródromos 
inadequados à aterragem e descolagem de bimotores, a alternativa era 
o aluguer de um avião monomotor.

Aliás, se a recorrente não possuísse aviões, a alternativa seria sempre 
essa.

Demais que, a não existir o monomotor, os custos com o bimotor 
considerado seriam muito superiores. Como é evidente.

O que tudo significa que o avião monomotor, diferentemente do que 
foi considerado nas decisões recorridas, era indispensável para a reali-
zação dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto e para a manutenção 
da fonte produtora.

Aliás, e para se perceber que assim foi, basta anotar que o monomotor 
voou mais de que o bimotor considerado.

Podemos pois concluir, diferentemente do aresto recorrido, que bem 
se pode dizer que estamos perante um gasto indispensável que não 
meramente útil.

Estamos assim perante um custo do exercício.
Neste segmento o aresto recorrido não pode pois manter -se.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder parcial provimento ao 

recurso, revogando -se o acórdão e a sentença recorridos, no segmento 
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em que desconsideraram como custo as despesas havidas como o avião 
monomotor CS -ACD, julgando -se a impugnação procedente nessa 
parte.

Custas pela recorrente na proporção de vencida.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Oposição. Contribuição autárquica. Proprietário. Cláusula 
de reversão. Transacção judicial.

Sumário:

 I — A contribuição autárquica é devida pelo proprietário 
do prédio em 31 de Dezembro do ano a que a mesma 
respeitar.

 II — Presume -se proprietário para efeitos fiscais quem como 
tal figure ou deva figurar na matriz na data referida no 
n.º 1 ou, na falta de inscrição, quem em tal data tenha 
a posse do prédio.

 III — Existindo embora uma cláusula de reversão, segundo 
a qual o incumprimento do contrato celebrado entre 
a Câmara Municipal do Porto e o oponente implica 
automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as 
benfeitorias nele existentes, e apesar de ter existido esse 
incumprimento, não se mostra afastada a presunção fa-
vorável à AT, resultante da inscrição do oponente como 
proprietário na matriz, quando a Câmara em transacção 
judicial renuncia a tal cláusula, comprometendo -se o 
oponente a ceder em propriedade à Câmara uma parcela 
do terreno e construção existente neste.

Processo n.º 506/06 -30.
Recorrente: Martinho Tavares.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Martinho Tavares, residente em Tavaço, Cepelos, veio deduzir 
oposição à execução fiscal contra si instaurada pela Fazenda Pública por 
dívida referente a contribuição autárquica do ano de 2000, no montante 
global de € 23.620,36, com fundamento na sua ilegitimidade, por não 
ser proprietário dos imóveis a que respeita aquela contribuição.

Por sentença de 28/10/05 do Mmo. Juiz do TAF do Porto foi a opo-
sição julgada improcedente.

Não se conformando com tal decisão, dela vem agora interpor recurso 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

 - O tribunal recorrido julgou erradamente a oposição deduzida, aten-
dendo a no caso concreto o oponente, ora recorrente, não ser proprietário 
dos terrenos em apreço no ano a que se reporta o imposto em discussão 
nos autos.

 - A ilegitimidade referida resulta do facto da cláusula de reversão 
inserta no contrato de compra e venda em apreço, que configura uma 
condição resolutiva, ter produzido efeitos aquando a verificação do não 
cumprimento do prazo de conclusão da obra, uma das condições gerais 
e especiais de venda.

 - Tal cláusula tem de ser interpretada no sentido acima exposto, sob 
pena de violação dos critérios legais de interpretação previstos nos ar-
tigos 236.º a 238.º do Código Civil e do princípio da boa fé dominante 
no nosso ordenamento jurídico.

 - Finalmente, a ilegitimidade do oponente resulta dos princípios de 
justiça e igualdade que norteiam o nosso ordenamento jurídico tributá-
rio, e ainda do estatuído no artigo 8.º, n.º 3 do Código de Contribuição 
Autárquica, que prescreve que no caso de propriedade resolúvel a con-
tribuição é devida por quem tenha o uso e fruição do prédio.

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. Foi instaurada execução fiscal contra o oponente por dívida pro-

veniente de contribuição autárquica referente à 1.ª prestação do ano de 
2000, liquidada com referência a ½ dos valores patrimoniais dos artigos 
urbanos n.ºs 7010 e 7032, da Freguesia de Santo Ildefonso, Porto, no 
valor de € 23.620,36.

2. O oponente foi citado para a execução em 15/4/2003  - cfr. fls. 52/53 
dos autos.

3. A oposição foi deduzida em 15/5/2003  - cfr.fls. 2 dos autos.
4. Através de escritura de compra e venda com permuta entre a Câmara 

Municipal do Porto e Martinho Tavares e “Euro – Jafip  - Investimentos 
e Participações, Lda.”, celebrada em 26/12/1993, no Cartório Privativo 
do Município do Porto, a Câmara Municipal do Porto vendeu, em co-
mum e em partes iguais, ao executado e à referida sociedade comercial 
e estes adquiriram os seguintes prédios destinados a construção, mais 
conhecido por “Terreno da Pedreira da Trindade”:

1. Terreno destinado a construção, com a área de 6,884 m2, sito na 
Rua Alferes Malheiro, Santo Ildefonso, Porto, descrito na CRP do Porto 
sob a ficha 263/130993 omisso à matriz;

2. Terreno destinado a construção, com a área de476 m2, sito na 
Rua dos Heróis Mártires de Angola, Cedofeita, Porto, descrito na 
CRP do Porto sob a ficha 263/130993, omisso à matriz  - cfr. doc. de 
fls. 10/20 -;

5. Ao terreno referido em 4.1 viria a ser atribuído o artigo matricial 
7010 e ao referido em 4.2 o artigo 7032  - cfr. fls. 21 e 22;

6. Tais terrenos foram posteriormente anexados, por junção, e 
encontram -se actualmente inscritos na matriz predial respectiva sob o 
artigo 7169  - cfr. fls. 66 e 67;
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7. Da referida escritura de compra e venda faziam parte integrante 
as condições gerais e especiais de venda em hasta pública dos referidos 
terrenos, as quais incluíam a seguinte cláusula:

“A falta de cumprimento pelo adjudicatário de qualquer das condições 
de venda implica automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as benfeitorias nele 
existentes sem que haja obrigação, por parte do Município, de restituir 
mais de 80 % das importâncias que lhe tenham sido pagas”  - cfr. fls. 14 
e 18;

8. Através da celebração do referido contrato, o oponente e a Euro 
 - Jafip obrigaram -se a construir no denominado terreno “Pedreira da 
Trindade” um prédio urbano com as características e nos prazos previstos 
nas condições gerais e especiais de venda  - cfr. fls. 10/20;

9. Em 30/7/1992, foi dado início à construção da obra nos terrenos 
objecto da citada escritura, a qual deveria estar concluída em 30/7/1995, 
ou seja, 3 anos depois;

10. Tal prazo foi prorrogado até 30/7/1996, a pedido do oponente 
 - cfr. fls. 30/33;

11. O oponente e a sociedade Euro – Jafip não cumpriram o prazo de 
conclusão da obra  - cfr. depoimento das testemunhas;

12. Em 1997, o Município do Porto instaurou uma acção declarativa 
ordinária contra o oponente e mulher, Euro – Jafip e Caixa Geral de 
Depósitos que correu termos no 7.º Juízo Cível da Comarca do Porto, 
sob o n.º 61/97, com vista à restituição dos terrenos e respectivas ben-
feitorias  - cfr. fls. 34/43;

13. Em 24/10/2001, o oponente e a Câmara Municipal do Porto 
transigiram no referido processo, tendo tal transacção sido homologada 
por sentença  - cfr. fls. 44/50;

14. O oponente requereu revisão dos actos tributários de liquidação 
com referência aos anos de 1998, 1999 e 2000 e aos artigo matriciais 
7010 e 7032 (actual 7169), a qual por despacho de 4/6/2004 foi inde-
ferida  - cfr. fls. 134/136;

15. Através de ofício datado de 14/11/2003 da Câmara Municipal 
do Porto foi informado que “a autarquia deteve o “uso e fruição” da 
parte do edifício denominado Pedreira da Trindade, pisos 1 e 2, a que 
corresponderam, respectivamente, áreas aproximadas de 4553 m2 e 
4185 m2, desde Dezembro de 2000 até ao dia 1 de Janeiro de 2002” 
 - cfr. fls. 136;

16. A partir de meados de 1996 até Janeiro de 2002, o oponente não 
efectuou qualquer operação relativamente ao prédio que estava em 
construção nos terrenos adquiridos à CMPorto  - cfr. depoimento das 
testemunhas;

17. No jornal “Público” de 2/11/2000 foi publicado o artigo que consta 
do documento de fls. 124 dos autos;

18. No “Jornal de Notícias” de 19/11/2000 foi publicado o artigo que 
consta do documento de fls. 125 dos autos;

19. No “Comércio do Porto” de 29/1/2002 foi publicado o artigo que 
consta do documento de fls. 126 dos autos.

III – No presente processo o ora recorrente veio deduzir oposição 
à execução fiscal contra si instaurada por dívida de contribuição au-
tárquica, referente à 1.ª prestação do ano 2000, e relativa aos artigos 
matriciais 7010 e 7032 da freguesia de Santo Ildefonso, Porto, com 
fundamento na sua ilegitimidade, invocando não ser o proprietário 

daqueles terrenos no período a que se reporta aquela dívida, apesar de 
figurar como tal na matriz.

Na sentença recorrida concluiu -se pela legitimidade do oponente por 
ser um dos proprietários desses terrenos e é contra essa decisão que ele 
agora se insurge.

Alega, em síntese, que o tribunal “a quo” interpretou erradamente a 
cláusula inserta no contrato de compra e venda, resultando a sua ilegi-
timidade para a execução da verificação da condição nela aposta.

Vejamos.
Estabelece o n.º 1 do artigo 8.º do CCA que a contribuição autárquica 

é devida por quem for proprietário do prédio em 31 de Dezembro do 
ano a que respeita a contribuição.

Acrescenta -se, depois, no n.º 4 do mesmo preceito que se presume 
proprietário quem como tal figurar na matriz na data referida.

Trata -se, como o próprio recorrente refere nas suas alegações, de uma 
presunção ilidível mediante prova em contrário.

Não há dúvidas que, no caso em apreço, era o recorrente quem figu-
rava nas respectivas matrizes como proprietário.

Não obstante, alega ele que não era, então, o proprietário dos terrenos 
em causa por força de uma cláusula de reversão inserta no contrato de 
compra e venda, cujo teor é o seguinte:

“A falta de cumprimento pelo adjudicatário de qualquer das condições 
de venda implica automaticamente a rescisão do contrato, revertendo 
para a Câmara não só o terreno mas também todas as benfeitorias nele 
existentes sem que haja obrigação por parte do Município de restituir 
mais de 80 % das importâncias que lhe tenham sido pagas”.

Na interpretação do recorrente, por força dessa cláusula, o não cum-
primento das obras a que se obrigara importou automaticamente a 
reaquisição da propriedade dos terrenos objecto de tal contrato pela 
Câmara Municipal do Porto.

Razão por que, em 31/12/2000, o recorrente já não era o proprietário 
dos mesmos mas sim a CMPorto.

Mas a ser assim tão clara a interpretação da aludida cláusula fica 
por explicar porque razão esta não procedeu desde logo ao registo 
da sua propriedade nas respectivas matrizes quando se verificou esse 
incumprimento e veio depois instaurar contra o recorrente acção de-
clarativa ordinária com vista à restituição dos terrenos e respectivas 
benfeitorias.

Isso é um problema da CMPorto que não diz respeito ao recorrente, 
dirá este, e tal não significa que ela o não pudesse ter feito ou que não 
tenha agido erradamente ao intentar a referida acção.

Mas já os termos da transacção judicial homologada por sentença 
nessa acção, a que o recorrente não é alheio, ficam por explicar e con-
tradizem até a argumentação por si deduzida nas alegações.

Com efeito, na cláusula 6.ª do termo de transacção a que o recorrente 
e a CMPorto chegaram na citada acção estipulou -se o seguinte:

“O Município do Porto renuncia à cláusula de reversão convencionada 
e incidente sobre a totalidade do prédio … autorizando expressamente 
o cancelamento do registo provisório inscrito pela apresentação n.º 1, 
de 1999 -01 -03”.

E na cláusula 3.1. acordou -se que “o Município do Porto obriga -se 
a aceitar de Martinho Tavares e mulher e estes obrigam -se a ceder em 
propriedade, livre de qualquer ónus ou encargo, e entregar -lhe após 
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destaque a efectuar dentro do prazo de três meses a contar da sentença 
homologatória desta transacção uma parcela de terreno e construção 
existente no mencionado prédio …”.

A ser tão evidente que a cláusula inserta no contrato de compra e 
venda operaria automaticamente qual a necessidade de estabelecer na 
transacção que a CMPorto renunciava à mesma?

E se para o recorrente era tão claro ter deixado de ser já o proprie-
tário dos terrenos em causa como é que ele depois aparece a ceder em 
propriedade uma parcela dos mesmos?

Agindo de boa fé, como se espera que o tenha feito, isso só pode 
significar o reconhecimento por parte do recorrente de que a referida 
cláusula não operara automaticamente e de que a propriedade daqueles 
terrenos continuava a ser sua.

Por outro lado, também não colhe a alegação de que era a CMPorto 
que tinha no período a que respeita a contribuição o uso e fruição dos 
terrenos em causa e que, por via disso, seria ela a responsável pela dívida 
exequenda, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do CCA.

É que, a esse respeito, a única coisa que se provou foi que a CMPorto 
terá tido o uso e fruição de parte do edifício denominado Pedreira da 
Trindade, pisos 1 e 2, desde Dezembro de 2000 a Janeiro de 2002.

Ora, a contribuição que está aqui em causa não respeita exactamente 
a esse edifício mas sim aos terrenos inscritos na matriz respectiva com 
os números 7010 e 7032.

E, em relação a estes, não foi, pelo exposto, afastada a presunção 
favorável à Administração Tributária, resultante da inscrição do recor-
rente como proprietário na matriz.

Por fim, não sendo o caso de propriedade resolúvel, é irrelevante o 
argumento que o recorrente desse instituto pretende retirar.

Sendo, por isso, parte legítima na execução contra si movida por 
dívida de contribuição autárquica do ano de 2000.

Como, de resto, se concluiu também já relativamente ao ano de 1999, 
no acórdão de 15/11/06, proferido no processo 509/06, e com referência 
à 2.ª prestação deste mesmo ano de 2000, no acórdão de 22/11/06, no 
processo 507/06.

Improcedem, desta forma, as alegações do recorrente.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 

de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em negar provimento 
ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — António Calhau (relator) — 

Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Falência. Efeitos na execução fiscal. Execução fiscal por cré-
ditos vencidos após a declaração de falência. Liquidação 
exequenda: legalidade concreta.

Sumário:

 I — A declaração de falência obsta à instauração ou ao 
prosseguimento de qualquer acção executiva contra o 
falido — nos termos do n.º 3 do artigo 154.º do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa 
e de Falência.

 II — Porém, de harmonia com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, proferido que esteja o despacho judicial de 
prosseguimento da acção de recuperação de empresa ou 
declarada a falência, os processos de execução fiscal, 
que se encontrem pendentes e todos os que de novo 
vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, serão 
sustados logo após a sua instauração.

 III — E os processos de execução fiscal por créditos vencidos 
após a declaração de falência (ou despacho de prosse-
guimento da acção de recuperação de empresa), por 
força do que impõe o n.º 6 do mesmo artigo 180.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, não 
terão o seu curso próprio impedido, pois que seguirão 
os termos normais até extinção da execução.

 IV — O problema de saber se determinada entidade é sujeito 
passivo de IRC de determinado exercício integra ques-
tão de legalidade concreta da liquidação, a qual não 
pode ser discutida em processo de oposição à execução 
fiscal.

Processo n.º 603/06 -30.
Recorrente: Massa Falida de JAF - Entreprise Génèrale de Bat-

ment, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A massa falida da sociedade “JAF ENTREPRISE GÉNÈRALE DE 

BATIMENT, SA” vem interpor recurso da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Lisboa, de 19 -12 -2005, que julgou improcedente a 
presente oposição à execução fiscal – cf. fls. 61 e seguintes.

1.2 Em alegação, a massa falida recorrente formula as conclusões 
seguintes – cf. fls. 86 a 100.

1. A Recorrente “JAF -ENTREPRISE GÉNÈRALE DE BATIMENT, 
SA.”, foi declarada falida por Douta Sentença proferida em 15 de Julho 
de 1998, transitada em julgado.

2. Ao contrário do que resulta da Douta Sentença recorrida, às socie-
dades comerciais declaradas falidas, não são aplicáveis as disposições 
que regulam a liquidação de sociedades previstas no Código das So-
ciedades Comerciais.

3. Às sociedades comerciais declaradas falidas, aplicam -se as normas 
previstas no Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa 
e de Falência, as quais regulam a tramitação processual e substantiva 
da respectiva liquidação.

4. As normas incertas no Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração de Empresa e de Falência, são normas especiais, sobrepondo -se 
às demais normas gerais.
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5. A declaração de falência priva a falida do poder de disposição 
dos seus bens e do poder de gestão dos seus negócios, diminuindo a 
personalidade jurídica da falida, restringindo -a aos actos necessários 
à sua liquidação.

6. Decorrente da declaração de falência, a sociedade declarada falida, 
cessou toda a sua actividade, despediu os seus trabalhadores, encerrou 
as unidades fabris, industriais e administrativas, tendo cessado a pros-
secução do seu objecto social e consequentemente, a obtenção do lucro, 
base de imposto, nomeadamente IRC.

7. Assim sendo, a Massa Falida, como património autónomo resul-
tante da declaração de falência, deixou de ser sujeito passivo de IRC, o 
que resulta do artº 2º do CIRC, já que aí não é feita qualquer alusão às 
sociedades declaradas falidas ou às Massas Falidas.

8. O artº 180º nº 1 do CPPT, dispõe que, proferido o despacho judicial 
de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada 
a falência, serão sustados todos os processos de execução fiscal que se 
encontram pendentes e todos os que vierem a ser instaurados contra a 
empresa, logo após a sua instauração.

9. O nº 1 do artº 180º do CPPT, não faz depender a sustação dos 
processos de execução fiscal que forem instaurados depois de proferido 
o despacho de prosseguimento da acção de recuperação, ou depois de 
declarada a falência, do facto de se tratarem de créditos vencidos antes 
ou depois de proferidos tais despachos.

10.  O nº 6 do artº 180º do CPPT, dispõe que os créditos vencidos 
após a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção 
de recuperação de empresa, seguirão os seus termos normais até à ex-
tinção da execução, sendo certo que o prosseguimento aqui previsto, 
terá necessariamente que conjugar -se com as disposições do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência.

11. O nº 6 do artº 180º. do CPPT, terá que ser objecto de interpreta-
ção restritiva, aplicando -se apenas às empresas em Processo Especial 
de Recuperação de Empresa, depois de verificados os pressupostos 
da sua aplicação estabelecidos no nº 2 do artº 29º do CPEREF, não 
sendo aplicável aos Processos Especiais de Falência, nomeadamente 
às empresas, depois de proferida a respectiva declaração de falência, 
e de terem encerrado toda a sua actividade, não tendo sido objecto de 
qualquer acordo extraordinário de credores ou concordata particular nos 
termos dos artºs. 231º e segs. e 240º e segs. do CPEREF.

12.  Tal facto, resulta do próprio confronto entre o nº 6 do artº 180º 
do CPPT, com o artº 29º e 154º nº 3 do CPEREF.

13.  O nº 1 do artº 29º do CPEREF, aplicável às Empresas em Pro-
cesso de Recuperação de Empresa, prevê a sustação imediata de todas 
as execuções instauradas contra a empresa em recuperação, depois de 
proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação de 
empresa, à semelhança do nº 3 do artº 154º do CPEREF, que impõe que a 
declaração de falência da empresa obsta à instauração ou prosseguimento 
de qualquer execução contra a falida, independentemente da natureza 
dessa mesma execução.

14.  No entanto, o nº 2 do artº 29º do CPEREF, estabelece a possibili-
dade de cessação da suspensão das execuções estabelecida no nº 1, depois 
do termo do prazo máximo estabelecido para a deliberação da assembleia 
de credores, ou antes disso, até ao trânsito em julgado da decisão que 
homologue ou rejeite a providência de recuperação aprovada, declare 
findos os efeitos do despacho de prosseguimento ou determine a extinção 

da instância, ao contrário do artº 154º do CPERER, relativa ao Processo 
Especial de Falência propriamente dito, e aplicável à empresa falida, e 
nomeadamente à liquidação de sociedades declaradas falidas, em que 
não está previsto, não sendo, possível fazer cessar a possibilidade de 
instauração de novas execuções contra a falida, inviabilizando -se ainda a 
possibilidade de cessação dos efeitos da suspensão dessas execuções.

15. A impossibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer 
execução contra a falida, resulta do disposto no nº 3 do artº 154º do 
CPEREF, sendo esta uma norma especial com prevalência sobre as 
demais normas gerais, pelo que a instauração, desta ou de qualquer outra 
execução, constitui uma violação à referida disposição legal.

16. O nº 3 do artº 154º do CPEREF, não faz depender a instauração ou 
o prosseguimento de execuções contra a falida, do facto de se tratarem 
de créditos vencidos antes, ou depois da declaração de falência, o que 
se compreende, porquanto, a declaração de falência da sociedade, tendo 
como resultado a dissolução imediata da empresa, equivalente à morte 
das pessoas singulares, deixou de ser sujeito passivo de imposto, não 
sendo admissível, nem compreensível a instauração de novas execuções 
visando a cobrança de impostos, nomeadamente IRC do ano de 1999, 
já que, a sua tributação incide sobre o lucro da empresa resultante do 
exercício normal e regular da sua actividade da empresa, o que não é 
admissível e aplicável à falida/Recorrente, já que cessou toda a sua 
actividade após a declaração de falência proferida em Julho de 1998.

17.Assim sendo, não sendo a falida/Recorrente sujeito passivo de 
imposto, nomeadamente IRC, a Administração Fiscal deveria ter -se 
abstido de promover a liquidação do imposto em causa, a qual, para 
além de inconstitucional por violar o nº 2 do artº 104º da C.R.P., se 
revela ilegal, já que liquidado à revelia das regras de sujeição previstas 
no artº 2º do CIRC, devendo como consequência, ter -se abstido de 
instaurar a execução em causa no presente recurso.

18. A instauração do Processo de Execução Fiscal em crise, visando 
a cobrança de IRC relativo ao ano de 1999, violou o disposto no nº 3 do 
artº 154º do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa 
e de Falência, sendo certo que após a sua instauração, oficiosamente, 
deveria ter sido ordenada a sua suspensão imediata, declarando -se sem 
efeito os actos processuais executados posteriormente, sufragando as-
sim a posição defendida pelo Supremo Tribunal Administrativo, como 
resulta do Acórdão do STA, Recurso nº 5585/5617, in Ac. Doutrinais, 
Ano XXX, nº 360, página 1405).

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, 
revogando -se a Douta Sentença Recorrida que manteve o prossegui-
mento da execução, e ordenando -se como consequência, a sua imediata 
suspensão (…).

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

– cf. fls. 107 v..
O julgado é de confirmar. Vejamos.
O nº 6 do artº 180º do CPPT – cujo regime, ao contrário do sustentado 

pelo Recorrente, é harmonizável com o do CPEREF, como demonstra 
Jorge de Sousa, in CPPT Anotado, 5.ª ed., pág. 817/818 – impõe que, 
em casos como o dos autos, a execução fiscal siga os seus termos 
normais.

Por outro lado, é pacífica a jurisprudência que vai no sentido de que, 
em casos como o dos autos, a ilegalidade concreta da dívida exequenda 
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não pode servir de fundamento à oposição à execução (cfr. Autor, obra 
e local, digo, obras citadas, págs. 912 -913).

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provi-
mento.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Consoante se observa da sentença recorrida, e melhor se colhe dos 

elementos dos autos, a presente oposição à execução foi deduzida por 
Carlos Sousa Góis, na qualidade de administrador da massa falida da 
sociedade “JAF Enterprise Generale Batiment”, contra a execução fiscal 
nº 3263200501004085 instaurada em 27/2/2005, sendo executada esta 
sociedade, por dívida de IRC do ano de 2000, alegando, em síntese, que 
a referida sociedade foi declarada falida por sentença proferida em 15 
de Julho de 1998 no âmbito do processo falimentar que sob o n.º 295/96 
correu termos no 3.° Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de 
Sintra, tendo a sentença sido publicada na 3.ª série do Diário da Repú-
blica do dia 20 de Agosto de 1998.

Deste modo logo se vê que a referência da recorrente a «IRC relativo 
ao ano de 1999» só pode ter ficado a dever -se a manifesto lapso – pois 
que na petição inicial a oponente, ora recorrente, se refere (e a sentença 
recorrida também) a «IRC do ano de 2000».

A oponente massa falida, ora recorrente, na petição inicial aduz, no 
fundamental, por um lado, que a declaração de falência obsta à instau-
ração e prosseguimento de qualquer acção executiva contra a falida; 
e, por outro, que deve entender -se que «a massa falida não é sujeito 
passivo de IRC».

Ao que a sentença recorrida contrapõe, no essencial, que, relati-
vamente a dívidas vencidas após a prolação do despacho judicial de 
prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou a declaração 
de falência, as execuções fiscais instauradas seguem os seus termos 
normais, de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 180.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário; e que, quanto à legalidade 
em concreto da liquidação objecto da dívida exequenda, só é permitida 
e possível a sua discussão na oposição quando a lei não preveja ou 
possibilite recurso contencioso ou outro meio judicial de impugnação 
do acto de liquidação subjacente, nos termos da alínea h) do n.º 1 do 
artigo 204° do Código de Procedimento e de Processo Tributário, sendo 
os fundamentos de oposição meios de defesa residuais ou sobrantes 
que, excepto a inexistência de outro meio de defesa, não podem en-
volver o conhecimento daquela legalidade (cf. o acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 17 -9 -1999, procº 24081 e de 20 -10 -1999, 
procº 23663).

Como assim, logo se evidencia que o Tribunal a quo não tratou 
mormente da questão apontada supra sob a conclusão n.º 17, de que 
«a liquidação do imposto em causa» é «inconstitucional por violar o 
nº 2 do artº 104º da C.R.P.». O certo é que, não no tendo feito, fez bem, 
uma vez que tal questão não lhe foi posta. Aliás, quanto a esta invocada 
“inconstitucionalidade da liquidação do imposto em causa”, «por violar 
o nº 2 do artº 104º da C.R.P.», dir -se -á que os actos administrativos, e 
em particular os actos de liquidação, não podem ser sujeitos a um juízo 
de inconstitucionalidade mas, antes, de violação de lei constitucional. 
Apenas as normas legais podem ser sujeitas a um juízo de inconstitu-
cionalidade, e não os actos administrativos. Os actos administrativos 
praticados com ofensa de princípios ou de normas jurídicas, designa-
damente com violação de lei constitucional, e para cuja violação se 

não preveja outra sanção estão feridos de anulabilidade, como é regra 
geral; ou então de nulidade, se houver ofensa do conteúdo essencial 
de um direito fundamental, o que, só nesta última hipótese, seria de 
conhecimento oficioso, nos termos dos artigos 2.º, 134.º, 135.º e 136.º 
do Código de Procedimento Administrativo. E o presente caso seria, 
então, de anulabilidade, a qual teria de ser invocada perante os tribunais, 
o que a oponente, ora recorrente, não fez na sua petição inicial, e que, 
por tal sinal, não foi, nem tinha de ser, objecto de pronúncia judicial no 
Tribunal a quo – pois acontece que o invocado n.º 2 do artigo 104.º da 
Constituição da República Portuguesa, ao impor que «a tributação das 
empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real», evi-
dentemente não dispõe sobre direitos fundamentais, pelo que o presente 
caso não seria nunca de nulidade (de conhecimento oficioso). De resto, 
é consabido não competir ao Tribunal de recurso versar sobre questões 
não examinadas pelo Tribunal recorrido, já que os recursos jurisdicionais 
se destinam a reapreciar questões anteriormente decididas, e não são 
meio espúrio de obter pronúncias sobre matérias novas, por tal modo 
ínvio se suprimindo ilegitimamente o grau de jurisdição competente 
(artigos 676.º e 690.º do Código de Processo Civil).

Cf., por todos e por mais recente, o acórdão desta Secção do Su-
premo Tribunal Administrativo, de 15 -11 -2006, proferido no recurso 
n.º 625 -06.

Como assim, não vamos curar neste recurso dessa aventada questão 
de «a liquidação do imposto em causa» ser «inconstitucional por violar 
o n.º 2 do artº 104º da C.R.P.».

Neste contexto, e em face do teor das conclusões da alegação, bem 
como da posição do Ministério Público, as questões essenciais que se 
colocam neste recurso são as seguintes:

a)saber se pode, ou não, ser instaurada e prosseguir execução fiscal 
por dívidas da sociedade falida vencidas após a respectiva declaração 
judicial de falência;

b) e, em caso de resposta afirmativa à anterior, saber se, em processo 
de oposição à execução fiscal, é possível, ou não, decidir sobre a su-
jeição ou não a IRC.

 2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A execução fiscal nº 3263200501004085 instaurada, em 27/2/2005, 

contra JAF Enterprise Generale Batiment por dívida de IRC do ano de 
2000 (fls. 39).

2.  A oposição foi deduzida em 22/5/2005 por Carlos Sousa Góis na 
qualidade de administrador da Massa Falida da Sociedade JAF Enterprise 
Generale Batiment (fls. 48 a 50).

 2.2 Sob a epígrafe “Efeito do processo de recuperação da empresa e de 
falência na execução fiscal”, o artigo 180.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 
de Outubro) dispõe do modo que segue.

1  - Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa ou declarada falência, serão sustados os pro-
cessos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os que 
de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após 
a sua instauração.

2  - O tribunal judicial competente avocará os processos de execução 
fiscal pendentes, os quais serão apensados ao processo de recuperação 
ou ao processo de falência, onde o Ministério Público reclamará o 



2052 2053

pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não 
estiver constituído mandatário especial.

3  - Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal 
judicial, serão contados, fazendo -se neles o cálculo dos juros de mora 
devidos.

4  - Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no 
prazo de 8 dias, quando cesse o processo de recuperação ou logo que 
finde o de falência.

5  - Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a 
adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal prosse-
gue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, sem 
prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo de 
recuperação, bem como sem prejuízo da prescrição.

6  - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após 
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção 
da execução.

O preceituado neste artigo 180.º, à excepção do disposto no seu n.º 
6, vem já da tradição do direito anterior, e corresponde ao artigo 264.º 
do Código de Processo Tributário, o qual, por sua vez, correspondia ao 
artigo 167.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

Os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes, quando 
for proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
da empresa ou declarada a falência (cfr. arts. 23.°, 25.°, 28.° e 122.° do 
CPEREF), são logo sustados, haja ou não penhora em qualquer deles. E, 
se ulteriormente vierem a ser instaurados novos processos de execução 
fiscal contra a mesma empresa, também eles serão sustados após a sua 
instauração. Ponto é que tais processos respeitem a dívidas vencidas 
antes da prolação da decisão que ordenou o prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa ou que declarou a falência. Todavia, nos termos 
do n.° 6, os processos de execução fiscal instaurados depois da prolação 
da referida decisão não serão sustados nem avocados, se respeitarem a 
dívidas vencidas após tal prolação. Estes processos de execução fiscal 
prosseguirão a sua regular tramitação até à extinção da execução – cf. 
Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Anotado 
de Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, Almedina, 2000, em 
anotações ao artigo 180.º.

É certo que o n.º 3 do artigo 154.º do Código dos Processos Especiais 
de Recuperação da Empresa e de Falência (aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 132/93, de 23 de Abril) prescreve que «a declaração de falência 
obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva 
contra o falido».

No entretanto, porém, em data posterior ao da aprovação do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, 
foi aprovado o Código de Procedimento e de Processo Tributário pelo 
Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, o qual, como se viu, dispõe, 
de modo especial, no n.º 6 do seu artigo 180.º, que os processos de 
execução fiscal por «créditos vencidos após a declaração de falência 
(…) seguirão os termos normais até à extinção da execução».

Parece assim evidente que – em face do específico posicionamento 
da lei, de que os processos de execução fiscal por «créditos vencidos 
após a declaração de falência (…) seguirão os termos normais até à 
extinção da execução» – a posição legal quanto ao efeito do processo 
de recuperação da empresa e de falência no processo executivo, de que 

«a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de 
qualquer acção executiva contra o falido», constitui uma determinação 
anterior e meramente em termos gerais em relação à posterior previsão 
do artigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a 
estabelecer, quanto ao efeito do processo de recuperação da empresa e 
de falência no processo executivo, um regime próprio para a situação 
específica da execução fiscal.

Aliás, e como é sabido, uma das formas de revogação da lei é a que 
pode resultar de uma nova manifestação legislativa em sentido diverso 
do da anterior. A revogação pode ser total ou parcial (derrogação), po-
dendo também ser expressa ou tácita, consoante a nova lei diz quais as 
disposições que ficam revogadas ou não o faz, resultando a revogação da 
incompatibilidade entre os regimes que respectivamente se estabelecem 
(n.º 2 do artigo 7.º do Código Civil). Importa lembrar a este propósito 
que, se é certo que «a lei geral não revoga a lei especial, excepto se 
outra for a intenção inequívoca do legislador» (nos termos do n.º 3 do 
artigo 7.º do Código Civil), a lei geral pode sempre ser revogada por 
lei especial.

E a verdade é que, se a lei é revogada ou alterada, é porque ela 
regulava deficientemente, em face das novas concepções da época, as 
relações submetidas à sua disciplina (Prof. Antunes Varela, in Revista 
de Legislação e Jurisprudência, 101°, 320).

Então – ressalvadas obviamente as particularidades de regime próprias 
só do processo de recuperação da empresa e de falência, das quais a mais 
significativa será a da intangibilidade do acervo de bens e de direitos da 
massa falida (cf. neste sentido, ao que parece, o acórdão desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 24 -10 -2001, proferido no recurso 
n.º 26.344) –, poder -se -á dizer tranquilamente e com intensa propriedade 
que, em face dos termos do n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, é vão ou nulo o efeito do processo de 
recuperação da empresa e de falência na execução nos casos de execução 
fiscal por «créditos vencidos após a declaração de falência».

Cf. em idêntico sentido o já supracitado acórdão desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 15 -11 -2006, proferido no recurso 
n.º 625 -06.

De outra banda, dir -se -á que, consoante de resto é pacífico, a opo-
sição à execução 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 
Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das Contri-
buições e Impostos. Em processo executivo, mormente em oposição à 
execução fiscal, atendendo ao carácter especial e sumário deste instru-
mento processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade 
da liquidação da quantia exequenda – cf. a este respeito o disposto no 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [e 
também nos artigos 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, 
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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.

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].

A proibição de a ilegalidade concreta da liquidação servir de fundamento 
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, assim, 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 Comentado 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.

2.3 No caso sub judicio, e consoante se colhe dos elementos dos 
autos, em 27 -2 -2005 foi instaurada execução fiscal para cobrança co-
erciva de uma «dívida de IRC do ano de 2000» da responsabilidade da 
sociedade “JAF Enterprise Generale Batiment”; esta sociedade havia já 
sido judicialmente declarada falida por sentença de 15 -7 -1998, transitada 
em julgado (cf. alegação na própria petição inicial); em 22 -5 -2005, 
Carlos Sousa Góis veio deduzir a presente oposição à execução fiscal, 
na qualidade de administrador da massa falida da dita sociedade “JAF 
Enterprise Generale Batiment”.

Como se viu, com a dedução da presente oposição à execução fiscal a 
massa falida da sociedade “JAF Enterprise Generale Batiment” pretende 
a procedência da oposição e a extinção da respectiva execução fiscal, 
sob a invocação, por um lado, de que a declaração de falência obsta 
à instauração e prosseguimento de qualquer acção executiva contra a 
falida; e, por outro, de que deve entender -se que «a massa falida não é 
sujeito passivo de IRC».

Mas não tem razão, em ambas as vertentes, a massa falida.
Em primeiro lugar, a oponente massa falida não tem razão, porque 

havendo a falência da sociedade sido declarada em 15 -7 -1998, e sendo 
as dívidas exequendas em causa respeitantes a IRC do ano de 2000, estas 
dívidas constituem «créditos vencidos após a declaração de falência», 
nos termos do n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Pelo que, de acordo com este mesmo dispositivo legal, as respectivas 
execuções fiscais «seguirão os termos normais até à extinção da execu-
ção», não sendo de se lhes aplicar «o disposto neste artigo».

Quer dizer, e de modo muito simples: por força do que se dispõe 
em especial no n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, as execuções fiscais, como a presente, de «créditos 
vencidos após a declaração de falência», e diversamente do que se diz 

no n.º 1 do mesmo artigo 180.º, «proferido o despacho judicial de pros-
seguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada falência», 
não terão sustados os seus termos, pois que «seguirão os termos normais 
até à extinção da execução».

Portanto: no caso presente, de «créditos vencidos após a declaração 
de falência», ou autos de execução fiscal «seguirão os termos normais 
até à extinção da execução».

Por outro lado, a problemática de saber se «a massa falida» é sujeito 
passivo de IRC ou «a massa falida não é sujeito passivo de IRC» cons-
titui de modo patente uma questão em que está indistinta a distinção 
que deve ser feita entre situações objectivas e subjectivas de sujeição a 
IRC por contraponto a situações de não sujeição ou de não tributação 
em IRC – problemática claramente fora do âmbito de compreensão e 
de discussão do processo de oposição à execução fiscal.

A suscitada questão de que «a massa falida não é sujeito passivo de 
IRC» assume a natureza de questão de legalidade concreta da liquidação 
exequenda de IRC, a qual pode ser francamente discutida no processo 
próprio que é o de impugnação judicial, conforme se conclui sem esforço 
do que acima se deixou dito.

Concluímos, deste modo – e em resposta ao thema decidendum –, que 
pode ser instaurada e prosseguir execução fiscal por dívidas da entidade 
falida vencidas após a respectiva declaração judicial de falência; e que, 
em processo de oposição à execução fiscal, não é possível decidir sobre 
a sujeição ou não a IRC.

E, por conseguinte, deve ser corroborada a sentença recorrida que 
laborou neste entendimento.

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

I. A declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento 
de qualquer acção executiva contra o falido – nos termos do n.º 3 do 
artigo 154.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da 
Empresa e de Falência.

II. Porém, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 180.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, proferido que esteja 
o despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação de 
empresa ou declarada a falência, os processos de execução fiscal, que 
se encontrem pendentes e todos os que de novo vierem a ser instaurados 
contra a mesma empresa, serão sustados logo após a sua instauração.

III. E os processos de execução fiscal por créditos vencidos após a 
declaração de falência (ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação de empresa), por força do que impõe o n.º 6 do mesmo 
artigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, não 
terão o seu curso próprio impedido, pois que seguirão os termos normais 
até extinção da execução.

IV. O problema de saber se determinada entidade é sujeito passivo de 
IRC de determinado exercício integra questão de legalidade concreta 
da liquidação, a qual não pode ser discutida em processo de oposição 
à execução fiscal.

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

Custas pela recorrente, com procuradoria de um sexto.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Acto de liquidação. Caducidade do 
direito a impugnar. Prazo. Apresentação da petição no 
1.º dia útil subsequente.

Sumário:

O decurso do prazo fixado na lei para impugnar judicialmente 
os actos de liquidação faz caducar o direito à impugnação, 
não sendo possível a apresentação da respectiva petição 
num dos três dias úteis seguintes ao seu termo, mediante 
o pagamento da multa prevista no artigo 145.º, n.º 5, do 
Código de Processo Civil.

Processo n.º 626/06 -30.
Recorrente: SOMEC — Soc. Metropolitana de Construções, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. SOMEC – SOCIEDADE METROPOLITANA DE CONS-
TRUÇÕES, S. A., com sede em Lisboa, recorre do despacho de 19 de 
Dezembro de 2005 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Lisboa que, no processo de impugnação judicial de actos de liquidação 
de imposto sobre o valor acrescentado, indeferiu o seu pedido de emissão 
de guias para pagamento da multa a que se refere o artigo 145º nº 5 do 
Código de Processo Civil (CPC).

Formula as seguintes conclusões:

«A)

A ora RECORRENTE apresentou, junto do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa, impugnação judicial contra todos os actos tributários 
de liquidação adicional de IVA e juros compensatórios identificados nos 
pontos 1 e 2 das presentes Alegações, com fundamento na sua ilega-
lidade, nos termos conjugados do Art.° 90° e do n° 2, do Art.° 87° -A, 
ambos do Código do IVA e da al. a), do n.º 1, do Art.° 102°, do CPPT;

B)

Segundo o disposto na al. a), do n.° 1, do Art.° 102°, do CPPT, a «(...) 
impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir (...) 
do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias 
legalmente notificadas ao contribuinte (...)», pelo que, e na situação 
sub judice, os prazos de pagamento voluntário dos actos tributários de 
liquidação adicional de IVA e juros compensatórios identificados nos 
pontos 1 e 2 das presentes Alegações expiraram no dia 31 de Agosto 
de 2005, com excepção dos actos tributários de liquidação adicional de 
IVA e juros compensatórios referentes ao período 03 T, do ano de 2001, 
que expiraram, ambos, em 30 de Novembro de 2005,

C)
concluindo -se que o aludido prazo de 90 dias para proposição da 

impugnação judicial expirou, respectivamente, em 29 de Novembro de 
2005 e 28 de Fevereiro de 2006.

D)
A petição inicial foi remetida pela RECORRENTE ao Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Lisboa por correio registado no dia 30 de No-
vembro de 2005, data que vale como data da prática do acto processual, 
nos termos do disposto na al. b), do n.°1, do Art.° 150° do Código de 
Processo Civil (‘CPC’), aplicável ex vi o disposto na al. e), do Art.° 2°, 
do CPPT.

E)
Na mesma data, e em simultâneo com a petição inicial, a RECOR-

RENTE remeteu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa um 
requerimento por intermédio do qual requereu, ao abrigo do n. ° 5, do 
Art.° 145°, do CPC, aplicável ex vi o disposto na al. e), do Art.° 2°, do 
CPPT, que lhe fossem emitidas guias com a multa correspondente à 
apresentação da aludida petição inicial no primeiro dia útil subsequente 
ao termo do prazo de 90 dias, contado segundo a previsão da al. a), do 
n.º 1, do Art° 102° e do n.° 1, do Art.° 20°, ambos do CPTP,

F)
tendo a RECORRENTE efectuado em 2 de Dezembro de 2005 o 

pagamento da aludida multa, no valor de € 144,63, a qual foi liquidada 
pelo Sr. Escrivão de Direito, da Secção Central, do 2° Juízo, do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa.

G)
Em 26 de Dezembro de 2005, a RECORRENTE foi notificada de 

Douto Despacho de fls 66 a 69 dos autos, nos termos do qual se inde-
fere o requerido pela RECORRENTE no requerimento mencionado 
em E), com os seguintes fundamentos: «(...) o prazo de apresentação 
da impugnação é substantivo, de caducidade, contando -se nos termos 
do disposto no artigo 279°, al. e) do CC, ex vi art.° 20° n.° 1 do CPPT 
(...) o decurso do prazo extingue o direito de impugnação, pelo que o 
acto impugnado consolida -se na ordem jurídica passados 90 dias do 
termo do prazo para pagamento voluntário da liquidação impugnada, 
para não mais poder ser questionado em sede de impugnação, para 
além do que o decurso do referido prazo é de conhecimento oficioso, 
por estarem em causa direitos indisponíveis quanto à Administração 
Tributária, nos termos do disposto no ar. 333º do Código Civil (...) o 
art. 145° do CPC apenas se aplica a prazos processuais, não também 
a prazos substantivos (...)».

H)
É ilegal o Despacho proferido pelo Tribunal “a quo”, porquanto, e não 

obstante o aludido prazo de 90 dias previsto no Art° 102°, do CPPT ser 
um prazo de caducidade, perdendo o respectivo interessado — no caso 
dos autos, a RECORRENTE —, o direito de propor a acção em juízo 
se não a propuser no prazo legal, é aplicável na situação sub judice o 
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disposto no n.° 5, do Art.° 145º, do CPC, ex vi o disposto na al. e), do 
Art.° 2°, do CPPT.

I)
Consequentemente, e no que concerne ao direito de propor a presente 

acção judicial de impugnação em juízo, os n.°s 5 e 6, do Art.° 145°, do 
CPC prevêem um regime geral que não poderá deixar de a abranger, 
podendo a presente impugnação ser interposta fora do prazo, desde que 
dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo prazo, ficando 
a validade do acto somente dependente do pagamento imediato de uma 
multa, como sucedeu na situação em análise.

J)
A natureza do prazo de caducidade não afecta, por isso e em virtude 

da previsão desse regime geral nos n.°s 5 e 6, do Art.° 145°, do CPC, 
aplicável ao processo judicial tributário ex vi o disposto na al. e), do 
Art° 2°, do CPPT, a possibilidade de uso pela RECORRENTE do direito 
de prática do acto de interposição da acção de impugnação em juízo 
no primeiro dos três dias úteis subsequentes ao termo do prazo, com o 
inerente pagamento da multa,

K)
na medida em que a mesma representa uma regra geral válida para 

todos os prazos peremptórios, independentemente da sua natureza subs-
tantiva ou adjectiva e que se impõe na ordem jurídica por exigências 
de justiça, de salvaguarda da garantia do seu acesso e de igualdade, 
princípios esses consagrados não só nas leis ordinárias, mas também, 
na CRP, v.g., no Art.° 268°, da CRP.

L)
Esta possibilidade da utilização dos três primeiros dias úteis seguintes 

ao termo do prazo (ressalvadas as situações em que a própria Lei afaste 
a sua aplicação, como é o caso do n.° 2, do Art.° 11°, do Decreto -Lei 
324/2003, de 27 de Dezembro) prevista no n.° 5, do Art.° 145° do CPC, 
deve, pois, considerar -se aplicável a todos os prazos peremptórios (de 
natureza adjectiva ou substantiva), contados nos termos do CC ou do 
CPC, desde que tais prazos sejam referentes a actos praticados em 
processos judiciais, como é indubitavelmente o caso da proposição da 
acção de impugnação em juízo.

M)
Assim, na situação sub judice, deve considerar -se como prática de um 

acto no seio de um processo judicial, a apresentação da petição inicial 
junto da secretaria central do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, 
que é o tribunal competente em razão do disposto n.° 1, do Art.° 45° e 
no ponto i), da al. a), do n.° 1, do Art.° 49°, ambos do ETAF.

N)
À luz da Lei, são processos judiciais, não só os que os Art.°s 137° e 

seguintes do CPC visam regular, mas também os previstos em outros 
normativos, designadamente, e no que no caso dos autos interessa, o 
processo judicial tributário o qual é positivado nos Art.s° 96° e seguintes 

do CPPT e que tem por função a tutela plena, efectiva e em tempo útil 
dos direitos e interesses legalmente protegidos em matéria tributária, 
em respeito ao consagrado no n. ° 4, do Art.° 268°, da CRP.

O)
Em face de tudo o exposto, a RECORRENTE considera a Decisão 

ora sob recurso, ilegal, por violação do disposto na al. a), do n.° 1, do 
Art.° 97° e o n.° 2, do Art.º 20°, ambos do CPPT, no ponto i), da al. a), 
do n.° 1, do Art.° 49°, do ETAF, no n.° 1, do Art.º 90 e os n. °s 1 e 2, 
do Art.° 95, ambos da LGT e no n.° 5 do Art.° 145°, do CPC, sendo, 
também indirectamente inconstitucional, porquanto desrespeita o con-
sagrado no n.° 4, do Art.° 268°, da CRP, requerendo -se, superiormente, 
a sua douta revogação.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DO DIREITO APLICÁVEL 
(...), DEVE O PRESENTE RECURSO COLHER PROVIMENTO, 
REVOGANDO -SE A DECISÃO ORA SOB RECURSO, COM AS 
NECESSÁRIAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS».

1.2. Não há contra -legações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 

parecer que o recurso não merece provimento, pelas seguintes razões:
«1. Exprime -se em jurisprudência firme do STA – Secção de Con-

tencioso Tributário o entendimento de que
a) a impugnação judicial natureza similar ao recurso contencioso (na 

medida em que ambos assumem a natureza de impugnação contenciosa 
de um acto definitivo praticado pela administração)

b) o prazo para a dedução de impugnação judicial é substantivo, de 
caducidade, apenas podendo o seu decurso ser impedido pela prática 
de acto a que a lei atribua efeito impeditivo (arts. 298° n° 2 e 331° n° l 
CCivil)

c) em consequência, não lhe é aplicável o regime de prorrogação do 
prazo para a prática de actos processuais previsto no art. 145° n°s 5 e 
6 CPC (cfr. jurisprudência sobre a matéria em Jorge Lopes de Sousa 
CPPPT anotado 4ª edição p. l79/181)

2. A impugnação judicial que tem por objecto a liquidação adicional 
de IVA (Março 2001) e respectivos juros compensatórios é tempes-
tiva porque o prazo para pagamento voluntário apenas terminou em 
30.11.2005 (doc. fls. 53; art. 102° n° 1 a. a) CPPT).»

2. O despacho recorrido é deste teor:
«A impugnante vem requerer a emissão de guias com a multa corres-

pondente à apresentação da impugnação no primeiro dia útil subsequente 
ao termo do prazo de 90 dias, contado nos termos da al. a) do n.° 1, do 
art. 102° do CPPT.

O douto requerimento não pode deixar de ser indeferido, uma vez que 
o prazo de apresentação da impugnação é substantivo, de caducidade, 
contando -se nos termos do disposto no artigo 279°, al. e) do CC, ex vi 
art. 20°, n.° 1 do CPPT.

O decurso do prazo extingue o direito de impugnação, pelo que o acto 
impugnado consolida -se na ordem jurídica passados 90 dias do termo 
do prazo para pagamento voluntário da liquidação impugnada, para não 
mais poder ser questionado em sede de impugnação, para além de que 
o decurso do referido prazo é de conhecimento oficioso, por estarem 
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em causa direitos indisponíveis quanto à Administração Tributária, nos 
termos do disposto no art. 333° do Código Civil.

Ora o art. 145° do CPC apenas se aplica a prazos processuais, não 
também a prazos substantivos.

Assim sendo, indefere -se o douto requerimento da impugnante».
3.1. Em 30 de Novembro de 2005 a recorrente fez registar correspon-

dência postal mediante a qual remeteu ao Tribunal recorrido petição de 
impugnação judicial de actos de liquidação de IVA.

Considerando que apresentava a impugnação no dia seguinte ao 
termo do prazo de 90 dias de que dispunha para impugnar, satisfez a 
multa a que se refere o artigo 145º nº 5 do Código de Processo Civil 
(CPC). Mas isso não a livrou de que o Tribunal houvesse por caducado 
o seu direito à impugnação, já que aquela norma não seria aplicável ao 
prazo em apreço.

Para a recorrente, e por força do disposto no dito artigo, a sua petição 
é tempestiva, dependendo, apenas, do pagamento da multa a que ele 
se refere no seu nº 6.

A única questão a decidir no presente recurso é a de saber se, quanto 
a este ponto, é como decidiu a sentença, se como defende a recorrente.

3.2. Mas, seja de que lado estiver a razão, no que toca à aplicabilidade 
do falado artigo 145º do CPC, o certo é que não ocorreu a caducidade do 
direito à impugnação do acto que liquidou o imposto relativo a Março 
de 2001, no montante de € 4.025,10, que havia de ser voluntariamente 
pago até 30 de Novembro de 2005, conforme o documento de cobrança 
de fls. 53.

É que, nos termos do artigo 102º nº 1 alínea a) do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, a impugnação deve ser apresentada no 
prazo de 90 dias a contar do termo do prazo para pagamento voluntário 
das prestações tributárias.

Assente que este último termo ocorreu em 30 de Novembro de 2005, 
a impugnação podia ser deduzida até 28 de Fevereiro de 2006, pois só 
então se perfaziam aqueles 90 dias.

Ora, como a petição é de 30 de Novembro de 2005 – pois vale como 
data da apresentação em juízo a do registo postal, nos termos da alínea b) 
do nº 1 do artigo 150º do CPC –, é tempestiva.

Ou seja, ao menos quanto a este segmento – caducidade do direito à 
impugnação do acto de liquidação nº 05276227 (fls. 53) – a sentença 
não pode manter -se, procedendo as conclusões das alegações de recurso.

3.3. Não obstante, mantém -se em debate a questão de saber se ao 
prazo legal para impugnar os actos de liquidação é aplicável o artigo 145º 
do CPC, isto é, se a petição de impugnação pode ser tempestivamente 
apresentada dentro dos três dias seguintes ao do termo do prazo, com 
pagamento de multa.

O prazo para a impugnação judicial é de natureza substantiva e não 
adjectiva, o que, desde logo, resulta de o artigo 20º nº 1 do CPPT o man-
dar contar de acordo com o artigo 279º do Código Civil, e não conforme 
o artigo 144º do CPC. O regime é, aliás o que já antes consagrava o 
artigo 49º nºs 1 e 2 do Código de Processo Tributário.

A natureza não judicial do prazo justifica -se por, aquando da interposi-
ção da impugnação judicial, não haver, ainda, qualquer processo judicial 
em curso, o qual só se inicia, precisamente, com aquela interposição. 
Trata -se, portanto, de um prazo de caducidade, cujo decurso faz extinguir 
o direito a demandar, e não de um prazo estabelecido para a prática de 
um acto inserido num processo judicial pendente.

A própria recorrente concordará com esta última afirmação, já que 
alega que «deve considerar -se como prática de um acto no seio de um 
processo judicial, a apresentação da petição inicial junto da secretaria 
central do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa», e defende a 
aplicação da norma do CPC aos «actos praticados em processos ju-
diciais, como é indubitavelmente o caso da proposição da acção de 
impugnação em juízo».

Na verdade, se, quando remeteu a sua petição, já pudesse falar -se 
do «seio de um processo judicial», seria como defende; nesse caso, o 
articulado enviado por via postal consubstanciaria um acto praticado em 
processo judicial, e o benefício do nº 5 do artigo 145º do CPC ser -lhe -ía 
útil. Só que não havia, então, nenhum processo judicial pendente. O 
prazo de que se tratava era, precisamente, daquele que limita o tempo 
em que a tal processo se pode dar início.

A previsão do artigo 145º nºs 5 e 6 do CPC não se reporta senão 
aos prazos judiciais, ficando de fora dela os prazos de caducidade, 
conforme vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal, na esteira, 
aliás, da doutrina – vejam -se, por todos, os acórdãos desta Secção de 
Contencioso Tributário de 21 de Abril de 1993 no processo nº 15117, 
13 de Outubro de 1999 no processo nº 23707, e 4 de Julho de 2001 no 
processo nº 25789 (este último aqui seguido de perto). Deste mesmo 
modo vem entendendo, também, a Secção de Contencioso Administra-
tivo do Tribunal, relativamente à interposição de recurso contencioso de 
anulação – cfr. acórdão de 29 de Outubro de 1997 no recurso nº 30741 
do Pleno dessa Secção.

A afirmação contrária feita pela recorrente, estribada em «exigências 
de justiça, de salvaguarda da garantia do seu acesso e de igualdade, 
princípios esses consagrados não só nas leis ordinárias, mas também, 
na CRP, v.g., no Art. ° 268°, da CRP», não impressiona.

Não é por um prazo ser de maior ou menor dimensão, ou de maior 
ou menor elasticidade, que ficam prejudicadas as garantias da tutela 
jurisdicional efectiva, ou a do acesso ao direito e aos tribunais; e, menos, 
a da igualdade, quando se interpreta a norma em questão como sendo 
inaplicável a todos os casos iguais ao da recorrente.

Deste modo, a pretensão impugnatória da recorrente, relativa aos 
actos de liquidação cujo prazo de pagamento dos respectivos impostos 
terminou em 31 de Agosto de 2005 (documentos de cobrança de fls. 29 
a 52), não podia ser apreciada pelo Tribunal a quo, por estar caducado 
o direito à impugnação.

Mas já esse obstáculo se não levantava no que concerne à sobrante 
liquidação, relativamente à qual o prazo para impugnar só mais tarde 
– 28 de Fevereiro de 2006 – se viria a esgotar.

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 a sentença, no seg-
mento em que julgou caducado o direito à impugnação da liquidação 
nº 05276227, devendo o processo prosseguir para apreciação desta 
impugnação, se a tanto nada mais obstar.

Custas a cargo da recorrente, na 1ª instância e neste Tribunal, na 
proporção do seu decaimento, fixando -se, aqui, a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Caducidade. Prazo. Suspensão. Artigo 46.º da LGT. Inspecção 
tributária. Procedimento. Prazo. Sua violação. Consequên-
cias. Artigo 36.º do RCPIT.

Sumário:

 I — O prazo de caducidade suspende -se com a notificação 
ao contribuinte do início da inspecção externa — ar-
tigo 46.º, n.º 1, da LGT.

 II — O procedimento de inspecção tributária é contínuo e deve 
ser concluído no prazo máximo de seis meses a contar 
da notificação do seu início — artigo 36.º, n.º 2, do 
Regime Complementar do Procedimento de Inspecção 
Tributária (RCPIT).

 III — Tal prazo pode ser ampliado por mais dois períodos 
de três meses, nas circunstâncias previstas no n.º 3 do 
mesmo normativo.

 IV — A violação de tal prazo tem como consequência a cessa-
ção da suspensão do prazo de caducidade, contando -se 
o prazo desde o seu início.

Processo n.º 695/06 -30.
Recorrente: SOLCOA — Construções de Alcobaça, 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.SOLCOA – Construções de Alcobaça, SA, com sede na Rua de Cabo 
Verde, 1, r/c, Alcobaça, impugnou judicialmente, junto do TAF de Leiria, 
as liquidações de IVA de 2000 e 2001 e juros compensatórios.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo Tri-

bunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

A. O prazo de inspecção, previsto no nº 2 do artigo 36º do RCPIT, é 
contínuo e sobrepõe -se ao prazo do procedimento criminal.

B. Em primeiro lugar, é o próprio regime do artigo 36º que aponta 
nesse sentido.

C. Em segundo lugar e segundo resulta dos nºs. 2 e 4 do artigo 42º 
do RGIT é processo de averiguações que se suspende até à decisão final 
do procedimento tributário e não o inverso.

D. O entendimento segundo o qual o prazo de inspecção se suspen de 
para as averiguações criminais viola, pois, o nº 2 do artigo 36º do 
RCPIT.

E. A violação do prazo de inspecção constitui uma ilegalidade autó-
noma, reconduzindo -se o prazo de inspecção a um prazo peremptório.

F. Na verdade, o próprio regime de prorrogação do prazo de inspec-
ção previsto no artigo 36° aponta no sentido de não ser um prazo dis-
ciplinar.

G. Além disso, a circunstância do artigo 46° da LGT fazer cessar os 
efeitos suspensivos da caducidade da liquidação decorrente do excesso 
do prazo de inspecção aponta no sentido de se tratar dum prazo peremp-
tório e não disciplinar.

H. Por último, limitar os efeitos jurídicos da violação do prazo de seis 
meses à cessação da suspensão da caducidade do direito à liquidação 
equiva leria a retirar qualquer força jurídica vinculativa ao próprio RC-
PIT, cuja regula mentação visou conferir maior segurança aos sujeitos 
passivos.

I. Acresce referir que na vigência do nº 5 do artigo 45°, na redacção 
da L 15/01, a caducidade decorria no prazo especial de seis meses, 
contados do prazo de seis meses para a duração da inspecção indepen-
dentemente de ter terminado ou não o prazo de caducidade do nº 1 do 
artigo 45° da LGT, o que demonstra a natureza autónoma da ilegalidade 
decorrente da violação do prazo de seis meses de inspecção, incluindo 
a sua prorrogação.

J. Do exposto conclui -se que a violação em catorze dias do prazo 
de inspecção constitui ilegalidade que torna ilegal as liquidações re-
corridas.

K. A douta sentença recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação 
do artigo 36° do RCPIT e do artigo 46° da LGT.

Não houve contra -alegações.
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 na instância:
1. A impugnante foi submetida a uma acção de fiscalização externa 

que incidiu sobre os exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002.
2. A inspecção teve seu início em 19/11/2002 e foi concluída em 

22/7/2003. Foi interrompida em 8/5/2003 para averiguações criminais 
até 18/6/2003.

3. O prazo da inspecção foi prorrogado por mais três meses, tendo-
-se enviado notificação, por carta registada com aviso de recepção em 
10/7/2003, que veio devolvida (informação constante do relatório a 
págs. 4 deste cujo con teúdo se dá por integralmente reproduzido, bem 
como fls. 100).

4. O despacho de prorrogação da inspecção foi proferido na sequência 
da informação de fls. 399, nos termos da qual o sujeito passivo foi objecto 
de informação preliminar para efeitos de averiguações criminais, e por 
outro lado, ainda não apresentou a totalidade dos elementos solicitados 
na notifi cação de 31/01/2003, nomeadamente fotocópia bancária de 
cheques (fls. 399 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido).

5. Sobre esta informação e parecer recaiu o despacho de autorização 
datado de 3/7/2003 (fls. 398 cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido).

6. No âmbito da inspecção realizada foi lavrado o relatório da ins-
pecção junto a fls. 26 e segs., cujo conteúdo se dá por integralmente 
reproduzido.
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7. No relatório registaram -se as seguintes conclusões, que fundamen-
taram o recurso à avaliação indirecta:

a) A impugnante contabilizou custos  - sub contratos, compras  - para 
os quais não foram identificados os correspondentes proveitos  - vendas, 
prestações de serviços  -, alienou imobilizado por valores aparentemente 
inferiores aos reais de mercado.

b) A contabilidade não reflecte a exacta situação patrimonial e o 
resultado efectivamente obtido, não permitindo o controlo do lucro 
tributável e do IVA liquidado, nos termos dos artºs. 17º nº 3, 18°, 19° 
e 98 (115°) do CIRC, e artºs. 26º e 84° do CIVA, face às anomalias e 
incorrecções verifi cadas, nomeadamente pela impossibilidade de con-
trolar as obras realiza das.

8. A impugnante apresentou pedido de revisão nos termos que constam 
de fls. 47, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

9. Efectuada a reunião, os peritos debateram acerca dos valores e cri-
térios adoptados pela administração fiscal, e discutiram os fundamentos 
que susten tam a defesa da requerente quanto ao seu pedido de revisão 
após o que che garam a acordo nos termos que constam da acta de fls. 69 
e 70 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

3.A questão a decidir é esta: a violação do prazo de inspecção constitui 
ilegalidade autónoma cuja consequência é a ilegalidade das liquidações 
impugnadas?

A recorrente entende que sim, como se retira com precisão da con-
clusão J) das alegações de recurso.

Quid juris?
Esta questão encontra, a nosso ver, uma resposta clara na lei, que não 

necessita de grande labor hermenêutico.
Vejamos então.
Dispõe o artº 46º, 1, da Lei Geral Tributária (LGT):
“O prazo de caducidade suspende -se com a notificação ao contri-

buinte, nos termos legais, da ordem de serviço ou despacho no início da 
acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando-
-se o prazo do seu início, caso a duração da inspecção externa tenha 
ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação.

Dispõe, por sua vez, o artº 36º do Regime Complementar do Proce-
dimento de Inspecção Tributária (RCPIT):

“1. O procedimento de inspecção tributária pode iniciar -se até ao 
termo do prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos ou 
do procedimento sancionatório…

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

“3. O prazo referido no número anterior poderá, no caso de proce-
dimento geral ou polivalente, ser ampliado por mais dois períodos de 
três meses nas seguintes circunstâncias …”.

Daqui é de concluir que o prazo de inspecção é contínuo, devendo 
esta ser concluída no prazo de 6 meses, com as excepções previstas no 
nº 3 deste artigo.

E que consequência para a violação de tal prazo?
O citado artigo 46º, nº 1 da LGT diz -nos qual a consequência: o prazo 

de caducidade, que estava suspenso, cessa esse efeito, contando -se o 
prazo desde o seu início.

É esta a consequência. E mais nenhuma. O legislador pretende que 
o prazo de inspecção não seja ultrapassado. E, se for ultrapassado, há 
uma consequência para a administração fiscal. Tudo se passa como 

se não tivesse sido feita a inspecção correndo o prazo de caducidade 
continuamente e sem qualquer suspensão.

É esta para nós a interpretação dos textos legais e não outra.
Demais que o diploma que aprova o RCPIT (DL nº 413/98, de 31/12) 

vem dizer -nos que a natureza de tal diploma “é essencialmente regula-
mentadora”, o que naturalmente concede primazia à LGT, que é uma 
lei de valor reforçado.

É pois a esta luz que se há -de interpretar o citado artº 36º do RCPIT, 
compaginado com o já referido artº 46º, 1, da LGT.

Resolvida esta questão, perde autonomia e interesse saber se foi ou 
não ultrapassado o prazo do procedimento de inspecção. Isto porque 
não vem alegado que, na hipótese de tal prazo ter sido excedido, e face 
ao já citado artº 46º, 1, da LGT, tenha havido caducidade do direito de 
liquidação.

Ou seja: não importa extrair quais as consequências, a nível de cadu-
cidade, na perspectiva deste normativo (artº 46º, 1, da LGT) da eventual 
violação do prazo de inspecção.

Isto porque, como vimos, a recorrente erige a violação do prazo de 
inspecção como uma ilegalidade autónoma, que tem como consequên-
cia necessária a ilegalidade da liquidação. E é só isto que pretende ver 
apreciado.

Ora, como vimos, não é exacto que a violação do prazo do procedi-
mento tenha a consequência pretendida pela recorrente.

É certo que o nº 5 do artº 45º da LGT, na redacção da Lei nº 15/2001, 
de 5/6, podia conduzir a uma solução eventualmente diferente, exigindo 
ao menos que se olhasse a questão numa outra perspectiva.

Dispunha o citado normativo:
“Instaurado o procedimento de inspecção tributária, o direito de 

liquidar os tributos incluídos no âmbito da inspecção caduca no prazo 
de seis meses após o termo do prazo fixado para a sua conclusão, sem 
prejuízo das prorrogações previstas na lei reguladora daquele procedi-
mento, a não ser que antes dessa ocorra a caducidade prevista no prazo 
geral fixado no nº 1”.

Porém, esta norma foi eliminada pela Lei nº 32 -B/2002, de 30/12, 
pelo que não tem aplicação à hipótese dos autos.

A pretensão da recorrente não logra pois êxito.
4.Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %., digo, 

1/6.

Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 
de Queirós — António Calhau.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Recurso de revista. Artigo 150.º do CPTA. Pressupostos.
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Sumário:

 I — O recurso de revista, com previsão legal no artigo 150.º 
do CPTA, tem carácter excepcional, destinando -se so-
mente à apreciação de uma questão que, pela sua im-
portância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito.

 II — A relevância jurídica ou social afere -se em termos da 
utilidade jurídica, com capacidade de expansão da 
controvérsia que ultrapasse os limites da situação sin-
gular.

 III — A possibilidade da melhor aplicação do direito resultará 
da repetição num número indeterminado de casos futu-
ros, tendo como escopo a uniformização do direito.

 IV — Não justifica, de per si, este tipo de recurso a alegada 
relevância jurídica da inconstitucionalidade das normas 
convocadas, recurso que deverá antes ter como desti-
natário o Tribunal Constitucional.

 V — A divergência, em sede factual, relativamente ao acórdão 
recorrido, não pode nunca justificar tal recurso.

Processo n.º 729/06 -30.
Recorrentes: José Inácio da Silva e outra.
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. JOSÉ INÁCIO DA SILVA e MARIA JOSÉ CAMPOS DA SILVA, 
identificados nos autos, interpuseram recurso para este Supremo Tri-
bunal (ao abrigo do art. 150º do CPPT), do acórdão do TCA – Sul, que 
negou provimento ao recurso por si interposto da sentença proferida 
pelo Mm. Juiz do TAF de Almada, que negara provimento ao recurso 
interposto da decisão do Director Geral dos Impostos, que fixou o 
rendimento tributável em sede de IRS a enquadrar na categoria G do 
ano de 2001, com recurso a manifestações de fortuna, nos termos do 
art. 89º -A da LGT.

Formularam as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

1. O Douto Acórdão recorrido não fez a aplicação do Direito à matéria 
provada, tendo mesmo mantido de forma expressa fundamentação em 
contradição com o disposto na Lei, não se tendo pronunciado sobre 
os fundamentos de facto e de direito invocados pelos Recorrentes em 
sede de Alegações.

2. Há manifesta violação da lei substantiva e processual, com aplica-
ção incorrecta dos dispositivos legais, bem como do seu enquadramento 
na lei tributária, com manifesto prejuízo para os Recorrentes, para a 
própria Fazenda Pública e para o Estado de Direito.

3. No Acórdão recorrido verifica -se uma manifesta omissão de pro-
núncia, ao deixar de conhecer questões que devia conhecer, com extremo 
relevo para a fundamentação de facto e de Direito do caso em apreço, 

e as quais se tivessem sido objecto de consideração e análise, levariam 
à revogação da douta sentença proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Almada.

4. O conhecimento das nulidades invocadas pelos Recorrentes não se 
encontra prejudicado, e muito menos por inutilidade, pois tratam -se de 
questões que previamente devem ser apreciadas, pois levam à tomada 
de uma decisão inteiramente oposta à que foi proferida.

5. As nulidades arguidas não foram consideradas no Acórdão recor-
rido, nem sequer foram objecto de apreciação, verificando -se desta forma 
a nulidade do Acórdão, nos termos do artigo 716° do CPC, da alínea d) 
do n. 1 do artigo 668°, por omissão do cumprimento do disposto no n. 2 
do artigo 660°. do CPC.

6. Ao longo de todo o processo os recorrentes provaram as seguintes 
verbas …

7. Os Recorrentes alegaram e provaram integralmente a origem dos 
fundos com os quais foi efectuada a aquisição do prédio denominado 
“Herdade dos Pesos” pelo preço de 1.197.114,95 Euros, tendo apresen-
tado os documentos comprovativos daquela origem, os quais não foram 
omitidos na declaração de rendimentos de 2001, mas sem qualquer 
fundamento, tal não mereceu acolhimento no Acórdão recorrido.

8. Confirma o douto Acórdão recorrido, o considerado pela Meritís-
sima Juiz do Tribunal da 1ª Instância, de que um prédio urbano, composto 
de edifício de loja e 1º Andar com sótão, vendido em 6 de Fevereiro 
de 1987, poderá estar sujeito a mais -valias, o que de acordo com a lei 
é incorrecto, face à entrada em vigor do IRS em 1 de Janeiro de 1989.

9. Confirma o douto Acórdão recorrido, o considerado pela Meri-
tíssima Juiz do Tribunal da 1ª Instância, de que a venda de acções da 
EDP em 17.11.2000, adquiridas em 23 de Maio de 1997, poderá estar 
sujeito a mais -valias.

10. Confirma o douto Acórdão recorrido, o considerado pela Meritís-
sima Juiz do Tribunal da 1ª. Instância, de na lei, que os reembolsos de 
suprimentos, de prestações suplementares e de empréstimos efectuados 
por sociedades dos quais os Recorrentes são sócios gerentes, poderão 
estar sujeitos a tributação em sede de IRS a título de rendimentos de 
capitais.

11. Não aceitou assim como provados para efeitos de justificação 
da origem de parte dos fundos utilizados na aquisição do prédio deno-
minado “Herdade dos Pesos”, os citados valores das conclusões 7ª, 8ª 
e 9ª deste Recurso  - o que viola clara e expressamente a lei, por não 
estarem sujeitos a tributação de IRS em sede de mais valias e por não 
serem rendimentos de capitais os últimos.

12. Contrariamente ao referido no Acórdão recorrido, as normas 
que, no entender dos Recorrentes, violam a Constituição da República 
Portuguesa por serem limitativas dos meios de defesa dos contribuintes, 
foram expressamente indicadas por aqueles, ou seja, a do artigo 89º -A 
da LGT e o artigo 146° -B do CPPT, por limitarem a prova exclusiva-
mente à documental.

13. Os recorrentes no procedimento tributário em causa, vêem di-
minuídas as suas garantias, designadamente por impossibilidade de 
apresentar prova testemunhal, no seu entender importante para a des-
coberta da verdade, pois seria de uma relevância indiscutível que o Sr. 
Inspector Tributário Octávio Jordão., técnico encarregue do processo 
na Direcção de Finanças de Setúbal, com conhecimento do processo e 
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da justificação exaustiva dos valores que compõem o preço do prédio 
adquirido, prestasse o seu depoimento no processo.

14. A Constituição da República Portuguesa encontra -se violada pela 
limitação imposta pelas normas legais indicadas, nomeadamente contra 
os artigos 12°, 13°, 18º e 20° da CRP.

15. Assim verifica -se uma redução abusiva do direito de defesa dos 
particulares, sendo por isso inconstitucional, por derrogação directa dos 
dispositivos contidos na Constituição da República Portuguesa;

16. Inconstitucionalidade esta, que desde já se requer a sua apre-
ciação;

17. O fundamental do processo em causa é determinar se foram omi-
tidos rendimentos na declaração de IRS do próprio ano, tendo ficado 
provado que tal não sucedeu, pois não foram omitidos rendimentos pelos 
Recorrentes na sua declaração de rendimentos do ano de 2001.

18. Neste mecanismo tributário a prova exigida aos Recorrentes é 
apenas quanto à fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, de 
forma a determinar se as mesmas foram omitidas à declaração para 
efeitos de IRS, o que não sucedeu no caso em apreço;

19. O douto Acórdão recorrido viola os princípios da justiça e da boa 
fé, nomeadamente pela falta de vontade manifestada para apreciar as 
questões elencadas e devidamente fundamentadas de facto e de Direito, 
com evidente prejuízo para os Recorrentes e para a Justiça.

20. É notório o incorrecto enquadramento legal de parte das questões 
invocadas pelos Recorrentes, bem como, é incorrecta a aplicação da 
lei, efectuados pelos Tribunais de 13, e 23, Instâncias, sendo evidente 
a relevância jurídica do presente recurso.

21. É igualmente relevante juridicamente a inconstitucionalidade 
das normas já referidas, por limitação dos direitos de defesa dos cida-
dãos, inequivocamente contrários aos Direitos, Liberdades e Garantias 
previstos na CRP.

22. A questão é socialmente relevante, para que seja cumprida a 
correcta, rigorosa e justa efectivação da fiscalização tributária as ma-
nifestações de fortuna, conforme previsto no n. 1 do artigo 89° -A da 
LGT, para que não se causem prejuízos, muitas vezes gravosos, aos 
contribuintes que cumprem, sob pena de se desvirtuar este mecanismo 
tributário.

23. Os princípios gerais de Direito devem ser cumpridos nas questões 
resultantes da avaliação indirecta da matéria colectável, sob pena se 
verificar um manifesto prejuízo dos contribuintes e do Estado, tanto 
económico como social.

Contra -alegou o Director -Geral dos Impostos, que finalizou as suas 
contra -alegações no seguinte quadro conclusivo:

1. Parte do valor aplicado na aquisição do bem imóvel não foi objecto 
da justificação requerida pelo n. 3 do artigo 89º -A da LGT;

2. Essa conclusão que fundamentou o acto de fixação de rendimento 
tributável persiste inabalada.

3. Ora, no procedimento administrativo os recorrentes não lograram 
essa demonstração relativamente aos valores correspondentes aos che-
ques BCP 5420085986 no valor de 5.000.000$00, BCP 5420993033 no 
valor de 3.000.000$00 e Atlântico 8836543121 no valor de 9.000.000$00.

4. Destes sabe -se apenas que foram emitidos por sociedades das quais 
são sócios os recorrentes e à ordem do Banco Comercial Português, e 
nada mais.

5. Os recorrentes dizem que o primeiro respeita ao levantamento de 
prestações suplementares na sociedade Alves Ferreira e Caferra, Ld, o 
segundo a empréstimo efectuado pela sociedade Nascimento e Ramos, 
Ld, e o último ao levantamento de suprimentos na sociedade Herdade 
do Tinau, Lda.

6. Todavia, continua sem prova essa proveniência bem como o destino 
que foi dado a tais verbas.

7. Ora, não basta a prova de que essas verbas foram incorporadas 
no património dos recorrentes, como activos deste, seria necessário 
reconstituir o itinerário daqueles valores de forma a provar que foram 
afectos à aquisição do imóvel que está em causa.

8. Por outro lado, falta ainda a prova de que os valores em causa não 
estavam sujeitos a tributação em IRS.

9. Também essa prova, ou melhor, a prova de que não são factos 
tributáveis em IRS, pertencia aos recorrentes.

10. Não logrando o contribuinte a justificação integral dos valores 
que afectou à aquisição do bem ou bens que determinaram a instauração 
do procedimento de avaliação, procede -se à estimativa de rendimento 
tributável, através de índices que a partir do valor do bem permitem 
operar uma presunção inexorável de certo rendimento.

11. Esses índices são os tipificados na tabela que constado n. 4 do 
artigo 89º -A. De um lado o valor do bem ou, no caso de imóveis, o valor 
da sua aquisição e do outro um coeficiente, expresso em percentagem, 
através do qual se obtém aquilo que a lei designa como rendimento 
padrão.

12. Este rendimento padrão configura uma presunção típica de rendi-
mento cujo montante, fixado forfetariamente, é integrado na matéria co-
lectável do IRS como rendimento da categoria G, a menos que, seguindo 
a letra do n. 4 do artigo 89º -A, existam indícios fundados, de acordo 
com os critérios previstos no artigo 90°, que permitam à Administração 
tributária fixar rendimento superior.

13. O que vale por dizer que não há lugar à aplicação de qualquer outro 
valor inferior em sede de determinação do rendimento por manifestações 
de fortuna. A letra da lei é taxativa neste sentido.

14. Com esta imposição a lei apenas possibilita que em certas circuns-
tâncias a administração fixe rendimento superior ao rendimento padrão 
apurado segundo a tabela, mas nunca rendimento inferior. Consagrou -se 
assim uma solução inteiramente objectiva.

15. Os processos urgentes têm trâmites abreviados, sacrificam prazos 
e diligências que, de outro modo, poderiam comprometer o fim que 
lhes entra na definição: a urgência. Em regra não admitem a prova 
testemunhal.

16. Por isso, é excessivo lançar a acusação de inconstitucionalidade 
a uma norma que afasta a prova testemunhal do itinerário de um pro-
cesso urgente.

17. Aliás, o afastamento da prova testemunhal do recurso do acto 
de fixação de rendimento tributável não inibe os ora recorrentes de se 
valerem dessa forma de prova no processo próprio que é o de impug-
nação judicial.

18. Quem ler o n. 4 do artigo 89º -A terá, pelo menos, que reconhecer 
que a Administração Fiscal não pode fixar rendimento tributável inferior 
ao rendimento padrão que resulta da aplicação da tabela.
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19. Pode -se discutir os pressupostos do acto de fixação, mas não 
o quantum mínimo deste. Poderá ser fixado rendimento superior se 
houver indícios fundados que o sustentem, mas nunca menos que o 
rendimento padrão.

20. Basta a letra da lei para se perceber que o acto de fixação de 
rendimento não poderia ter o conteúdo que os recorrentes considera-
riam aceitável: fixar rendimento correspondente a 20 % do valor não 
justificado.

21. O artigo 89º -A da LGT consiste numa tributação indirecta, e esta 
categoria de normas tributárias, por definição, isto é, por ser indirecta, 
comporta sempre algum prejuízo para princípios como os da tributação 
de rendimentos reais e da capacidade contributiva que atingem o seu 
melhor no âmbito da tributação directa.

22. Por outro lado, o princípio da tributação de rendimentos reais só 
entra no enunciado de princípios tributários no âmbito da tributação de 
rendimentos empresariais, e ainda assim, sem o vigor com que muitas 
vezes aparece formulado.

23. O artigo 104º, n. 2, da Constituição refere -o apenas no domínio da 
tributação das empresas e, mesmo assim, com a flexibilidade bastante 
para tolerar métodos de tributação que se afastam, em maior ou menor 
grau, da verdade material.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal defende que não se verificam 
os pressupostos do art. 150º, nºs 1 e 2, do CPTA, pelo que o recurso 
deve ser rejeitado.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Estamos perante um recurso interposto ao abrigo do art. 150º do 

CPTA.
No caso, perante uma apreciação liminar sumária (n. 4 do citado 

artigo).
Importa assim saber se estão reunidos os pressupostos do n. 1 do 

referido normativo, que compete, nos termos da lei, a este Supremo 
Tribunal.

Esses pressupostos estão definidos no n. 1 do citado preceito, que 
reza assim:

“Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Ad-
ministrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo 
Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma 
questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”.

Estamos realmente perante uma decisão do TCA, proferida em se-
gundo grau de jurisdição.

Mas será que a questão suscitada nos autos tem relevância jurídica 
ou social, que revista importância fundamental? Ou há necessidade de 
uma melhor aplicação do direito?

Pois bem.
Como se escreveu na Exposição de Motivos do CPTA, estamos pe-

rante um recurso “relativo a matérias que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revelem de importância fundamental ou em que a admissão de 
recurso seja necessária para uma melhor aplicação do direito… Afigura-
-se útil que, em matérias da maior importância, o Supremo Tribunal 
Administrativo possa ter uma intervenção que, mais do que decidir 
directamente um grande número de casos, possa servir para orientar os 

tribunais inferiores, definindo o sentido que deve presidir à respectiva 
jurisprudência em questões que, independentemente da alçada, considere 
mais importantes. Não se pretende generalizar o uso da revista… Ao 
Supremo Tribunal Administrativo caberá dosear a sua intervenção, por 
forma a permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança 
do sistema”(1).

Estamos patentemente perante um recurso excepcional, admitido 
relativamente a questões de importância fundamental pela sua relevância 
jurídica ou social, ou então, quando seja claramente necessário para 
melhorar a aplicação do direito (2).

Explicitada a lei e o seu sentido, importa agora decidir preliminar-
mente se estamos perante uma tal questão.

E a resposta não pode deixar de ser negativa.
Ao analisarmos o recurso interposto pelos recorrentes, constata-

mos que estes assacam ao acórdão recorrido nulidades, nomeadamente 
omissão de pronúncia, ao reportarem -se expressamente ao art. 668º, 
1, d) do CPC.

Seguidamente os recorrentes centram o recurso na sua divergência 
no tocante à matéria de facto fixada nas instâncias.

Ora, nenhuma destas questões tem a ver com um recurso de revista, 
que, como vimos, tem carácter excepcional.

Assacam depois os recorrentes, vícios de violação de normas cons-
titucionais, que identificam (nomeadamente os artºs 12º, 13º, 18º e 20º 
da CRP).

Porém, e como se compreende, a sede própria para apreciar essas 
alegadas inconstitucionalidades será o Tribunal Constitucional e não 
este Supremo Tribunal, tendo em conta a excepcionalidade do recurso 
de revista, que não tem nem pode ter este escopo.

Dito de outro modo: Uma interpretação inconstitucional de normas 
por parte do TCA, ou a desconsideração de vícios do acto de liquidação, 
por violação de normas constitucionais, há -de ser objecto de recurso 
autónomo e directo para o Tribunal Constitucional, que nunca recurso 
de revista para este Supremo Tribunal, nos preditos termos do art. 150º 
do CPTA.

A relevância jurídica da inconstitucionalidade das normas convocadas, 
expressamente referidas pelos recorrentes, não pode, de per si, justificar 
este tipo de recurso (de revista).

Acresce que os recorrentes não indicam – nem se vê que possa existir 
– questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental ou que seja necessária a admissão do recurso 
para uma melhor aplicação do direito.

Na hipótese dos autos está em causa o art. 89º -A da LGT (subordinada 
à epígrafe “manifestações de fortuna”). Concretamente, questiona -se a 
avaliação indirecta da matéria colectável

Só que não basta acenar com a lei, e indicar essa importância para, 
sem mais, ser o recurso admitido.

É necessário demonstrar os pressupostos do n. 1 do referido normativo 
(art. 150º do CPTA).

Ora, o recorrente não o fez e este Tribunal também não lobriga razões 
de excepcionalidade que lhe permitam conhecer do recurso.

Demais que, como vimos, estão em causa pressupostos de factos 
e aplicação de normas alegadamente inconstitucionais, que, como 
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vimos, não têm cabimento no preceito legal em causa (art. 150º do 
CPPT).

3. Face ao exposto, acorda -se em não admitir o recurso, face à não 
verificação dos requisitos expressos no n. 1 do art. 150ª do CPTA.

Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Bran-

dão de Pinho — Baeta de Queiroz.

(1) Vide Mário Aroso de Almeida, “O novo Regime do Processo nos Tribunais Adminis-
trativos”, 4ª Edição, pág. 354.

(2) Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 7ª Edição, pág. 426

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação de contribuições da se-
gurança social. Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de 
Março. Violação de lei: ilegalidade e inconstitucionalidade. 
Anulação da liquidação.

Sumário:

 I — O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, 
de 30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto Re-
gulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de ilegalidade 
e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por 
violação do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, e do artigo 112.º, 
n.º 6, da Constituição da República Portuguesa (anterior 
artigo 115.º, n.º 5).

 II — Pelo que, na medida em que se apresente fundada na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquida-
ção de contribuições à segurança social deve ser objecto 
de anulação, por inquinada de vício de violação de lei.

Processo n.º 751/05 -30.
Recorrentes: Ministério Público e outro.
Recorrido: 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 Mirandela, de 8 -5 -2005, que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida por “A. A. Ferreira, SA” 
contra «a liquidação feita pelo Centro Regional de Segurança Social 
de Vila Real, no montante de 8.581,53 euros, referente a contribuições 
para a Segurança Social» – cf. fls. 66 e seguintes.

1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formulou as se-
guintes conclusões – cf. fls. 75 a 79.

1.ª - É ilegal o artigo único do Dec. Reg. n.º 9/88 de 03/03, no segmento 
em que, acrescentando um n.º 2 ao artigo 4.º do Dec. Reg. n.º 75/86 de 
30/12, o fez em contrariedade com o estatuído nos artigos 5.º e 6.º do 
Decreto -Lei n.º 401/86 de 02/12.

2.ª - A ilegalidade que se traduz na exclusão pela norma regulamentar 
de algumas entidades patronais e seus trabalhadores do regime legal (de 
Decreto -Lei) que, sem vazios, estabelecia o regime contributivo aplicável 
a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem e respectivas 
entidades patronais.

3.ª - A sentença recorrida, não perfilhando tal entendimento, violou, 
por erro de aplicação e de interpretação, os normativos citados.

4.ª - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue pro-
cedente a acção, naquela parte; seja, tão só anulando -se o acto tributário 
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores 
às previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86 de 02/12.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal teve vista – cf. fls. 96 

verso.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, as questões que aqui se 

colocam são as da (i)legalidade e (in)constitucionalidade do n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na 
redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, por 
violação do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, 
de 2 de Dezembro, e do artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República 
Portuguesa (anterior artigo 115.º, n.º 5).

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. fls. 66 verso.

1. Em 15 de Março de 2002, a Impugnante liquidou e pagou contri-
buições no montante de 27.465,96 euros respeitantes ao mês de Março 
de 2002 – fls. 1 e fls. 14.

2. O montante impugnado constitui a diferença entre o montante que 
resulta da aplicação da taxa de 34,75 % às remunerações declaradas, e 
o que resulta aplicando a taxa de 29 % ou 32,5 % oportunamente pago 
pela Impugnante.

3. A Impugnação foi deduzida em 08 -05 -2002 – fls. 64.
2.2 A liquidação em causa foi operada na base da redacção do Decreto 

Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março – cf. a documentação oficial de 
fls. 20 a 23.

O Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, alargou o âmbito do 
regime geral de segurança social a todos os trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas através da vinculação obrigatória ao regime geral 
dos trabalhadores por conta de outrem ou ao regime dos trabalhadores 
independentes.

Sob a epígrafe de “Regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem”, o artigo 5.º do dito Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 
de Dezembro, estabelece o seguinte.

1. As contribuições relativas aos trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem são calculadas pela aplicação da taxa global de 29 %, correspon-
dendo 21 % às entidades patronais e 8 % aos trabalhadores, sobre o valor 
da remuneração mínima mensal do sector, proporcional ao número de 
dias de trabalho efectivamente prestado.
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2. São abrangidos pelo regime contributivo definido no número ante-
rior os trabalhadores agrícolas referidos nas alíneas a) e e) do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 81/85 e respectivas entidades patronais.

3. A taxa global fixada no n.º 1 será gradualmente atingida até ao ano 
de 1993, em termos a regulamentar.

As referidas alíneas a) e e) do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 81/85 
reportam -se a «trabalhadores agrícolas permanentes, independente-
mente da natureza e dimensão da exploração agrícola» e aos «que, 
sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a 
título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais 
trabalhadores permanentes».

O Decreto Regulamentar n.º 75/86, que veio regulamentar aquele 
Decreto -Lei n.º 401/86, no seu artigo 4.º, sob a epígrafe “Actividades 
equiparadas a actividades agrícolas”, estabeleceu como segue.

Para efeitos do presente diploma as actividades e explorações de silvi-
cultura, pecuária, horto -fruticultura, floricultura, avicultura e apicultura, 
ainda que nelas a terra tenha uma função de mero suporte de instalações, 
são equiparadas a actividades e explorações agrícolas.

O Decreto Regulamentar n.º 9/88 deu nova redacção a este artigo 4.º, 
atribuindo o n.º 1 à redacção inicial e aditando -lhe um n.º 2 com a 
redacção seguinte.

2. Não se consideram explorações agrícolas para os efeitos deste 
diploma as que se destinem essencialmente à produção de matérias-
-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, 
objectivos dessas empresas.

Por outro lado, o artigo 115.º, n.º 5, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção vigente em 1988, quando foi dada a referida 
redacção ao artigo 4.º, n.º 2, do Decreto Regulamentar n.º 75/86, tinha 
a seguinte redacção (esta norma, a partir da revisão constitucional de 
1997, passou a ser o n.º 6 do artigo 112.º).

5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, 
interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus 
preceitos.

O Decreto -Lei n.º 401/86 alargou o âmbito do regime geral da se-
gurança social à generalidade dos trabalhadores que exerciam activi-
dade profissional no domínio da agricultura, como se conclui do seu 
artigo 1.º que se reporta, expressamente, «todos os trabalhadores que 
exerçam actividades agrícolas».

Através da remissão para as alíneas a) e e) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 81/85, o artigo 5.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 401/86 fixou as taxas 
das contribuições para os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, 
e inclui neste regime contributivo especial:

 - os «trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da 
natureza e dimensão da exploração agrícola»;

 - e os «que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, 
embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 
ou mais trabalhadores permanentes».

Não há, assim, em face desta norma, suporte para excluir deste regime 
especial de tributação quaisquer trabalhadores agrícolas permanentes 
por conta de outrem, com base na natureza da exploração agrícola, pois 
expressamente se refere que a inclusão nesse regime é feita «indepen-
dentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola».

Não se excluem, pois, deste regime especial os trabalhadores de 
empresas que não se dedicam apenas ao sector primário da produção 
agrícola mas também têm actividade no sector secundário (indústrias 
transformadoras), designadamente aquelas que se dedicam à produção 
agrícola de matérias -primas para o fornecimento e manutenção dessas 
indústrias.

Como assim, é inequívoco que o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 75/86, introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, ao 
excluir do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 as explorações agrícolas 
«que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas», tem um alcance restritivo que não tinha este último 
diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.º 5 do artigo 115.º 
da Constituição da República Portuguesa, que proíbe que diplomas 
legislativos sejam interpretados ou revogados, em qualquer dos seus 
preceitos, por diplomas de natureza não legislativa e altera a incidência 
subjectiva daquele regime especial de contribuições para a Segurança 
Social sem credencial parlamentar, em matéria que se englobava na 
reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República 
[artigos 168.º, n.º 1, alínea i), e 106.º, n.º 2, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção de 1982].

Conclui -se, deste modo, que ocorreu erro de julgamento na sentença 
recorrida, ao considerar como constitucionalmente admissível a restri-
ção do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 operada por aquele Decreto 
Regulamentar n.º 9/88.

Cf. tudo o que vem de ser dito, textualmente quase, no acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 -11 -2005, 
proferido no recurso n.º 0780/05, o qual, de resto, reflecte o pendor 
da jurisprudência uniforme, pacífica e reiterada do Supremo Tribunal 
Administrativo sobre o tema.

Quer dizer: o artigo único do Decreto Regulamentar n.º 9/88 alterou 
o artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, aditando -lhe o n.º 2 que 
passou a estabelecer não se considerarem «explorações agrícolas» «as 
que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas».

Como se vê, este Regulamento n.º 9/88, sem que tenha alterado as 
taxas contributivas, exclui do universo dos contribuintes uma parte deles, 
que a essas taxas estavam sujeitos: os trabalhadores agrícolas empre-
gados em explorações «que se destinem essencialmente à produção de 
matérias -primas para indústrias transformadoras que constituam, em si 
mesmas, objectivos dessas empresas».

O que aconteceu com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 9/88 
foi, afinal, a alteração do regime contributivo para a Segurança Social 
que até então estava em vigor pelo Decreto -Lei n.º 401/86 – alteração 
de regime que, evidentemente, não pode ser realizada por meio de mero 
diploma regulamentar.

Cf., por todos, neste sentido, em especial, os acórdãos desta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 12 -1 -2005, e de 26 -1 -2005, 
proferidos, respectivamente, nos recursos n.º 01062/04, e n.º 1066/04.
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No caso sub judicio, e consoante suficientemente se retira do proba-
tório, a impugnada liquidação foi operada na base de uma taxa superior 
àquela que deveria resultar da aplicação ao caso do regime contributivo 
decorrente do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86, 
de 2 de Dezembro, e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na redacção anterior ao questionado 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março.

Deste modo, na medida (excessiva) em que foi operada com uma 
taxa superior à que deflui destes referidos dispositivos legais, a liqui-
dação em questão sofre de vício de violação de lei, determinante da 
sua anulação.

Razão por que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o 
não entendeu.

E, então, em jeito de conclusão, podemos assentar que o n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de 
ilegalidade e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por viola-
ção do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, de 
2 de Dezembro, e do artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República 
Portuguesa (anterior artigo 115.º, n.º 5).

Pelo que, na medida em que se apresente fundada na redacção do 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquidação de contribuições à Segu-
rança Social deve ser objecto de anulação, por inquinada de vício de 
violação de lei.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revo-
gando -se a sentença recorrida, julgando -se procedente a impugnação 
judicial, e anulando -se a liquidação impugnada na parte derivada da 
aplicação de taxas superiores às previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-
-Lei n.º 401/86 de 2 de Dezembro.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 

Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Acto de liquidação. Caducidade do direito à liquidação. 
Prazo. Termo inicial. Benefício fiscal. Condição.

Sumário:

 I — É provisório o acto que concede incentivos fiscais de 
montante dependente de aplicações financeiras a rea-
lizar pelo beneficiário, e proporcional a elas, ficando 
sujeito a condição resolutiva e só se consolidando a 
partir do momento em que se verifica a condição.

 II — Não estando fixado um limite temporal para a Adminis-
tração apurar a verificação da condição, pode fazê -lo 
a qualquer momento.

 III — O prazo de caducidade do direito à liquidação dos 
impostos devidos, por se apurar excesso do benefício 
gozado relativamente ao investimento efectuado, começa 
a correr com a declaração de caducidade do benefício.

Processo n.º 774/06 -30.
Recorrente: AUTOEUROPA — Automóveis, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. AUTOEUROPA – AUTOMÓVEIS, LDA., com sede na Quinta 
do Anjo, Palmela, recorre da sentença de 26 de Abril de 2006 da Mmª. 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que julgou impro-
cedente a impugnação de liquidação de contribuição autárquica (CA) 
relativa ao ano de 1995.

Formula as seguintes conclusões:

«A)

A douta sentença ora recorrida, ao considerar não ter sido ultrapassado 
o prazo de caducidade de cinco anos, para o exercício, pela Administra-
ção Fiscal, do direito a liquidar Contribuição Autárquica referente ao 
ano de 1995, viola frontalmente o estatuído nos artigos 33º do Código 
de Processo Tributário e n.° 1 do artigo 21° Código da Contribuição 
Autárquica (CCA), os únicos aplicáveis à data do facto tributário em 
apreço.

B)

Segundo estas normas, é de cinco anos o prazo de caducidade para 
liquidar e notificar um contribuinte da liquidação de Contribuição Au-
tárquica, contando -se o mesmo desde a ocorrência do facto gerador 
do imposto.

C)

No caso em apreço, a liquidação deste imposto deveria ter sido no-
tificada à ora alegante no prazo de cinco anos, contados do termo do 
ano a que respeita a contribuição, ou seja, cinco anos contados a partir 
do dia 31 de Dezembro de 1995, pelo que o termo deste prazo terá de 
ser fixado no dia 31 de Dezembro de 2000, dia até ao qual a alegante 
deveria ter sido notificada da liquidação.

D)

Na medida em que a ora alegante apenas foi notificada do respectivo 
acto de liquidação em dois de Abril de 2003, neste momento já caducara 
o direito de liquidar o imposto extinguindo -se efectivamente pelo seu 
não exercício dentro do prazo que a lei concede para o efeito.

E)

A interpretação acolhida pelo tribunal a quo viola ainda o n.° 3 do ar-
tigo 103° da Constituição da República Portuguesa, pelo que, a alegante 
não pode ser obrigada a pagar um imposto cuja liquidação não tenha sido 
efectivamente efectuada de acordo com as formas prescritas na lei.
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F)
Além das refendas violações legais, a sentença recorrida enferma 

de dois graves erros metodológicos: não considera o caso concreto 
como o prius metodológico, nomeadamente por analisar o mesmo com 
vista a obter uma solução já antes pré -concebida e pré -determinada; 
com o intuito de dar como provados os factos que alicerçarão, a fun-
damentação e o dispositivo da respectiva sentença, a mesma não tem 
em consideração o conteúdo completo dos documentos relativamente 
aos quais pretende efectuar o juízo que separa os factos provados dos 
factos não provados.

G)
Ao transcrever as normas com base nas quais formula e sustenta a 

sua decisão, a sentença recorrida procede a uma errada configuração do 
problema decidendo. Desde logo, parte do errado pressuposto segundo 
o qual “a concessão inicial dos incentivos estava, portanto, sujeita a 
condição resolutiva”.

H)
Errado pressuposto na medida em que o que verdadeiramente existe 

é uma sanção para o incumprimento, sendo que este incumprimento 
apenas se refere às condições sob as quais o contrato foi gizado. Não 
há dúvidas de que os benefícios foram concedidos à alegante ab initio, 
ou seja, desde que o contrato começou a produzir efeitos.

I)
Num outro prisma, a caducidade dos incentivos conferidos e a cor-

respondente restituição das importâncias não arrecadadas, apenas está 
prevista em função do incumprimento contratual.

J)
Pelo que, da sentença recorrida resulta um salto lógico da situação 

de incumprimento e consequente caducidade dos benefícios fiscais 
anteriormente concedidos para o eventual ajustamento dos montantes 
da isenção concedida, atento o montante máximo previsto na Resolução 
do Conselho de Ministros, que não se encontrava, obviamente, sujeito 
aos mesmos termos.

K)
Esta Resolução nada prevê no que diz respeito à situação de cum-

primento contratual. E uma vez que não existe previsão do que sucede 
quando se verifica uma situação de aproveitamento excessivo relativa-
mente ao limite fixado, não obstante o cumprimento, então a restituição 
que ali se alude apenas pode ser vista como sanção por incumprimento 
contratual, pelo que não existem razões para se considerar aplicável o 
n.° 2 do artigo 12° do Estatuto dos Benefícios Fiscais, como considerou 
o tribunal a quo.

L)
Considera o tribunal a quo que a Administração Tributária só poderia 

verificar, de forma definitiva, se os limites máximos dos benefícios con-
tratualmente estabelecidos haviam sido excedidos, e em que montantes, 
a partir de 31 de Dezembro de 2001. Esta é uma contradição insanável, 

se se tiver em consideração que o apuramento do excesso de benefício 
usufruído pela alegante, em sede de Contribuição Autárquica, foi efec-
tuado pela Administração Fiscal em 20 de Janeiro de 2001.

M)
Consequentemente, não é correcto considerar que, “assim, e apesar 

de estarmos perante imposto referente a 1995, considerando o supra 
exposto, o facto tributário apenas se concretiza em 31 de Dezembro de 
2001, pelo que, apenas nesta data é que ocorre o facto tributário para 
efeitos de caducidade do direito de liquidação”.

N)
A Lei Geral Tributária é inaplicável aos factos dos autos do presente 

processo. Maxime, não pode ser aplicado o disposto na alínea b) do 
n.° 2 do artigo 45º, na medida em que aquele diploma apenas entrou 
em vigor em 1 de Janeiro de 1999 e o novo prazo de caducidade do 
direito de liquidar os tributos só se aplica aos factos tributários ocorridos 
a partir de 1 de Janeiro de 1998, de acordo com o disposto no diploma 
que a aprovou (cfr. artigos 50 e 6° do Decreto -Lei n° 398/98 de 17 de 
Dezembro).

O)
Não pode, pois, a Administração Fiscal, sob chancela do tribunal a 

quo, aplica retroactivamente tal normativo a um facto tributário ocor-
rido em 1995, sob pena de irremível violação dos direitos e garantias 
fundamentais dos contribuintes. Assim, apenas os impostos referentes a 
factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 estão sujeitos 
àquela nova regra de suspensão do prazo de caducidade.

P)
Desta forma, a sentença recorrida viola, de novo, a Lei Fundamental e 

afronta inadmissivelmente o entendimento da Doutrina e Jurisprudência 
estabelecidas.

Q)
Face a tudo quanto se expôs, apenas se poderá aplicar ao caso con-

creto o disposto no artigo 33º do CPT, pelo que, tendo a liquidação sido 
em emitida e notificada à ora alegante, mais de sete anos após 31 de 
Dezembro de 1995, temos que concluir pela caducidade do direito de 
liquidar a Contribuição Autárquica referente ao ano de 1995.

Termos em que, em conformidade, deverá o presente recurso 
ser julgado procedente por provado, e nessa medida, revogada a 
douta sentença recorrida, com a consequente anulação do acto de 
liquidação adicional de Contribuição Autárquica, referente ao ano 
de 1995, no montante de € 1.394.969,09».

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.
Em súmula, porque «(…) deve considerar -se que o prazo de caduci-

dade apenas se iniciou em 1.01.2002, na medida em que até 31.12.2001, 
termo do prazo de isenção de CA estabelecido na Resolução do Conselho 
de Ministros, a administração tributária esteve impedida de exercer o 
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direito (…). Neste contexto a notificação da liquidação impugnada à 
recorrente em 2.04.2003 (probatório al. H) verificou -se antes do termo 
do prazo de caducidade de 5 anos iniciado em 1.01.2002».

Entende, por último, que «a questão da caducidade do incentivo fiscal 
decorrente de incumprimento total ou parcial do contrato não deve ser 
apreciada no recurso porque não analisada na sentença, na medida em 
que não foi equacionada na petição de impugnação judicial».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vêm provados os factos seguintes:

«A)
Foram concedidos à impugnante ao abrigo do art.° 49º -A do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais os incentivos constantes da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.° 25/91 de 20/06/1991 publicada no DR 1.ª Série -B, 
n.° 151, de 04/07/91 (Cfr. fls. 101 do Processo Administrativo).

B)
Nos termos da resolução mencionada na alínea anterior foi concedido 

à impugnante um incentivo fiscal de 2,8 % das aplicações relevantes 
efectivamente realizadas até ao montante global de 8.340.000 contos, e 
designadamente isenção de Contribuição Autárquica incidente sobre os 
prédios utilizados na actividade industrial ou que se integrem no com-
plexo industrial até 31 de Dezembro de 2001, inclusive, até ao limite de 
0,3 % das aplicações relevantes efectivamente realizadas (percentagem 
resultante da diferença entre o incentivo total de 2,8 % e o respeitante ao 
IRC  - 2,5 %) (Cfr. fls 101 e ss do Processo administrativo, cujo teor aqui 
se dá por inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais).

C)
Em 20/01/2000 foi elaborada a informação n.° 01 -ITR/2000 onde se 

apura o excesso de benefício usufruído pelo impugnante em sede de 
Contribuição Autárquica, no âmbito dos incentivos mencionados em B) 
(Cfr. fls 100 e ss do Processo administrativo).

D)
A informação mencionada na alínea anterior mereceu o despacho 

de concordância do Director de Serviços de Prevenção e Inspecção 
Tributária da Direcção -Geral dos Impostos datado de 04/02/2000 (Cfr. 
fls 100 do Processo Administrativo).

E)
Em 15/01/2003 foi elaborada a informação n.° 671/02 da Direcção de 

Serviços de Contribuição Autárquica onde consta o seguinte: “Confirmo 
a existência de um motivo legal típico que impediu a administração 
Tributária de proceder às liquidações da contribuição “in Casu” a 
impossibilidade legal de execução administrativa do acto de liquidação 
enquanto se manteve a vigência do contrato. Verificado o fundamento 
da suspensão do prazo de caducidade, há lugar às liquidações refe-
ridas, através do procedimento proposto.” (Cfr. fls 143, do Processo 
Administrativo, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido para 
todos os efeitos legais).

F)
Em 23/01/2003 a informação mencionada na alínea anterior mereceu 

o despacho de concordância do Subdirector -Geral da Direcção dos 
Serviços de Contribuição Autárquica (Cfr. fls 142 Processo adminis-
trativo).

G)
Na sequência do mencionado na alínea anterior, em 03/02/2003 

foi emitida a liquidação adicional n.° 315638803, no montante de 
€ 1.394.968,09, referente a Contribuição Autárquica do ano de 1995, 
com data limite de pagamento voluntário até 30/04/2003, referente ao 
prédio sito na freguesia da Quinta do Anjo, inscrito na matriz predial 
urbana sob o art.° 05311 (Cfr. fls 15 dos autos).

H)
Em 02/04/2003 a impugnante foi notificada da liquidação mencionada 

na alínea anterior (Cfr. fls 15 dos autos).

I)
Em 30/04/2003 foi pago o imposto no montante de € 1.394.968,09 

(Cfr. fls 16 dos autos).
J)

A impugnação foi apresentada em 25/07/2003 (Cfr. fls 1 dos au-
tos).

3.1. Fluem de forma bastante da matéria de facto provada os contornos 
da situação de facto subjacente à liquidação impugnada.

A recorrente obteve, mediante resolução do Conselho de Ministros, 
um incentivo fiscal que incluía isenção de CA incidente sobre os prédios 
utilizados na actividade industrial ou que se integrassem no complexo 
industrial até 31 de Dezembro de 2001, inclusive, até ao limite de 0,3 % 
das aplicações relevantes efectivamente realizadas.

Já no decurso do ano de 2000, a Administração apurou que a recor-
rente usufruíra de um excesso de benefício em sede de CA, pelo que 
foi efectuada a liquidação impugnada, relativamente à contribuição do 
ano de 1995, a qual foi notificada em 2 de Abril de 2003.

A recorrente impugnou essa liquidação invocando a caducidade do 
direito à liquidação.

A sentença que recaiu sobre esta impugnação, estribando -se nas 
disposições dos artigos 12º nº 2 e 49º -A do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (EBF), 239º do Código Civil, 45º nº 1 e 46º nº 2 alínea b) [por 
evidente lapso, na sentença referiu -se apenas o artigo 45º, a cujo 
nº 2 se atribuiu uma inexistente alínea b)] da Lei Geral Tributária 
(LGT), julgou não caducado o direito à liquidação e, consequentemente, 
improcedente a impugnação judicial.

3.2. Adiante -se, desde já, que ao menos num ponto a razão está com 
a recorrente: as normas da LGT invocadas na sentença impugnada não 
são, em razão do tempo da sua vigência e daquele em que ocorreram os 
pertinentes factos da presente situação, aplicáveis ao caso.

De acordo com os artigos 5º nº 5 e 6º do decreto -lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro, a LGT entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999, e o 
novo prazo de caducidade do direito à liquidação por ela estabelecido 
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no seu artigo 45º «aplica -se aos factos tributários ocorridos a partir de 
1 de Janeiro de 1998».

Não pode, perante este conjunto normativo, entender -se o regime de 
suspensão e interrupção do prazo de caducidade do artigo 46º da LGT 
se aplica a factos tributários anteriores àquela data.

O regime de caducidade do direito à liquidação dos tributos consa-
grado pela LGT não se aplica a um facto tributário que ocorreu no ano 
de 1995, como é o caso do presente – ainda que só posteriormente esse 
facto tenha podido produzir, na plenitude, os seus efeitos. A construção 
da sentença, de acordo com a qual o facto tributário só ocorreu em 31 
de Dezembro de 2001, apenas se pode aceitar com o sentido de que, 
para efeitos de caducidade do direito à liquidação, as coisas se passam 
como se a data da eclosão desse facto não fosse 31 de Dezembro de 1995 
– como, efectivamente, foi –, mas só 31 de Dezembro de 2001.

3.3. Mas, se não é de aplicar o regime da LGT, importa recuar ao do 
Código de Processo Tributário, cujo artigo 33º não prevê suspensão ou 
interrupção do prazo de caducidade a não ser no caso de instauração de 
acção judicial (cfr. o seu nº 2).

Nem por isso o prazo de caducidade começou, no nosso caso, a correr 
a partir de 31 de Dezembro de 1995.

É que o benefício fiscal atribuído à recorrente ficou sujeito a uma 
condição – a contribuição autárquica de que ficava isenta não podia 
ultrapassar 0,3 % «das aplicações relevantes efectivamente realizadas». 
Dito de outro modo, para gozar da isenção de um montante hipotético 
de 3 unidades de conta de contribuição a recorrente teria que fazer 
aplicações no valor de 1000 dessas unidades. Nisto consiste a condi-
ção: o benefício só operaria se e na medida em que a recorrente fizesse 
aplicações relevantes 333,333 vezes superiores à CA devida.

Não o fazendo, não observava a condição, e o benefício não podia 
ser -lhe atribuído. Ou, se já dele tivesse gozado, teria que entregar ao 
Estado o imposto de cuja isenção indevidamente beneficiara. Foi o que, 
no caso, aconteceu.

Isto porque a declaração de caducidade da concessão do benefício 
operava retroactivamente, uma vez que a situação jurídica da recorrente 
só se definia com a verificação da condição; a não verificação dela 
impedia que se consolidasse na sua esfera jurídica o benefício de que 
já condicionadamente gozara.

É o que resulta dos termos da resolução do Conselho de Ministros 
acolhida na alínea A) da matéria de facto dada por provada pela ins-
tância.

Ao contrário do que defende a recorrente na sua conclusão H), nada 
aponta no sentido de estarmos perante uma «sanção para o incumpri-
mento», em lugar de uma condição. Não há nenhum carácter sancionató-
rio à vista, nem sequer se pode afirmar que tenha havido incumprimento 
de cláusulas contratuais capaz de disparar a sanção. O contrato não 
obrigava a recorrente a um determinado montante de aplicações, antes 
lhe atribuía benefícios proporcionais ao montante das que fizesse. Ou 
seja, os benefícios foram concedidos à recorrente na condição de ela 
efectuar investimentos, e o seu montante variava de acordo com o volume 
deles. Não foi por ter constatado qualquer incumprimento por parte da 
recorrente que a Administração procedeu à liquidação impugnada, mas 
só porque verificou um excesso do benefício auferido, por referência às 
aplicações relevantes efectuadas.

Não há, pelo exposto, a sanção a que alude a recorrente.

Ora, de acordo com o disposto no artigo 12º nº 2 do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), os benefícios fiscais, quando condicionados, 
caducam «pela verificação dos pressupostos da respectiva condição 
resolutiva ou pela inobservância das obrigações impostas, imputável 
ao beneficiário».

3.4. A aposição de uma condição resolutiva implica, como se apon-
tou já, que a Administração proceda à constatação da verificação ou 
não verificação da condição. Como este Tribunal notou no acórdão 
de 21 de Novembro de 2001, tirado no processo nº 26389, a lei não 
estabelece um prazo limite para a Administração apurar se a condição 
se verificou ou não.

O que vale por dizer que tal pode ser feito a todo o tempo. E que só 
com esse apuramento a Administração fica em condições de proceder 
á liquidação dos impostos, se for caso disso.

Ou seja, o prazo de caducidade do direito à liquidação não começa 
a correr senão quando a Administração apurar a verificação ou não 
verificação da condição resolutiva, já que, até aí, o direito não podia 
ser exercido (cfr. o artigo 329º do Código Civil).

No caso vertente, em que os incentivos concedidos perduravam até 
31 de Dezembro de 2001, nem sequer era possível à Administração 
constatar, antes disso, relativamente ao período de vigência do con-
trato, a falta de verificação das respectivas condições. É certo que a 
verificação do excesso de benefício atinente à contribuição autárquica 
de 1995 não tinha, necessariamente, que aguardar o termo do contrato. 
Mas também é verdade que nada obrigava a Administração a fazer, em 
cada ano, o apuramento da situação, podendo relegar essa tarefa para 
o final do contrato.

Assim, o prazo de caducidade do direito à liquidação não estava 
esgotado em 2

de Abril de 2003, data em que foi notificada a liquidação de 3 de 
Fevereiro anterior, conforme estabelecido na matéria de facto.

E nem se diga que esta solução é incompatível com a regra do arti-
go 33º do CPT. Esta norma regula a caducidade do direito à liquidação 
nos casos em que, nos termos da lei, o direito pode ser exercido. Mas, 
como notam ALFREDO JOSÉ DE SOUSA e JOSÉ DA SILVA PAIXÃO, 
no seu CÓDIGO DE PROCESSO TRIBUTÁRIO COMENTADO E 
ANOTADO, 4ª edição, página 98, a propósito, precisamente, do falado 
artigo 33º, «é equivalente ao facto tributário, para início da contagem do 
prazo da caducidade do direito à liquidação, a cessação dos pressupostos 
de facto ou de direito que suportaram o reconhecimento ou a atribuição 
de benefícios fiscais que implicaram a não liquidação de impostos ou 
a liquidação em montante inferior àquele que seria efectuado caso não 
existissem tais benefícios. Cessados esses pressupostos, descomprime-
-se o direito à liquidação do imposto respectivo, iniciando -se a partir 
do momento de tal cessação o prazo de caducidade».

Também não vale dizer que, deste modo, se não respeita o artigo 103º 
nº 3 da Constituição, já que a recorrente «não pode ser obrigada a pagar 
um imposto cuja liquidação não tenha sido efectivamente efectuada de 
acordo com as formas previstas na lei». Pelas razões que se expuseram, 
a liquidação sob exame foi efectuada em tempo, sendo que não vem 
acusada senão de o ter sido após esgotado o prazo de caducidade.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
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4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção do 
Contencioso Tributário em, negando provimento ao recurso, confirmar 
a sentença impugnada.

Custas a cargo da recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Liquidação de contribuições da se-
gurança social. Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de 
Março. Violação de lei: ilegalidade e inconstitucionalidade. 
Anulação da liquidação.

Sumário:

 I — O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, 
de 30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto Re-
gulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de ilegalidade 
e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por 
violação do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, e do artigo 112.º, 
n.º 6, da Constituição da República Portuguesa (anterior 
artigo 115.º, n.º 5).

 II — Pelo que, na medida em que se apresente fundada na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquida-
ção de contribuições à segurança social deve ser objecto 
de anulação, por inquinada de vício de violação de lei.

Processo n.º 776/05 -30.
Recorrentes: Ministério Público, e A. A. Ferreira, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Juiz Conselheiro Dr. Jorge Lino.
1.1 O Ministério Público vem interpor recurso da sentença do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 8 -5 -2005, que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida por “A. A. Ferreira, SA” 
contra «a liquidação feita pelo Centro Regional de Segurança Social 
de Vila Real, no montante de 5.565,67 euros, referente a contribuições 
para a Segurança Social» – cf. fls. 66 e seguintes.

1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula as seguintes 
conclusões – cf. fls. 75 a 79.

1.ª - É ilegal o artigo único do Dec. Reg. n.º 9/88 de 03/03, no seg-
mento em que,

acrescentando um n.º 2 ao artigo 4.º do Dec. Reg. n.º 75/86 de 30/12, 
o fez em contrariedade com o estatuído nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-
-Lei n.º 401/86 de 02/12.

2.ª - A ilegalidade que se traduz na exclusão pela norma regulamentar 
de algumas entidades patronais e seus trabalhadores do regime legal (de 
Decreto -Lei) que, sem vazios, estabelecia o regime contributivo aplicável 
a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem e respectivas 
entidades patronais.

3.ª - A sentença recorrida, não perfilhando tal entendimento, violou, 
por erro de aplicação e de interpretação, os normativos citados.

4.ª - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue pro-
cedente a acção, naquela parte; seja, tão só anulando -se o acto tributário 
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores 
às previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86 de 02/12.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal teve vista – cf. fls. 95.
1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do 

Ministério Público, as questões que aqui se põem são as da (i)legalidade 
e (in) constitucionalidade do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regula-
mentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, por violação do preceituado no 
n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, e do 
artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República Portuguesa (anterior 
artigo 115.º, n.º 5).

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte 
– cf. A sentença recorrida, a fls. 66 verso.

1. Em 15 de Março de 2002, a Impugnante liquidou e pagou contribui-
ções no montante de 23.719,62 euros respeitantes ao mês de Fevereiro 
de 2002 – fls. 14.

2. O montante impugnado constitui a diferença entre o montante que 
resulta da aplicação da taxa de 34,75 % às remunerações declaradas, e 
o que resulta aplicando a taxa de 29 % ou 32,5 % oportunamente pago 
pela Impugnante.

3. A Impugnação foi deduzida em 08 -05 -2002 – fls. 64.
2.2 A liquidação em causa foi operada na base da redacção do Decreto 

Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março – cf. a documentação oficial de 
fls. 20 a 23.

O Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, alargou o âmbito do 
regime geral de segurança social a todos os trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas através da vinculação obrigatória ao regime geral 
dos trabalhadores por conta de outrem ou ao regime dos trabalhadores 
independentes.

Sob a epígrafe de “Regime contributivo dos trabalhadores agrícolas 
por conta de outrem”, o artigo 5.º do dito Decreto -Lei n.º 401/86, de 2 
de Dezembro, estabelece o seguinte.

1. As contribuições relativas aos trabalhadores agrícolas por conta de 
outrem são calculadas pela aplicação da taxa global de 29 %, correspon-
dendo 21 % às entidades patronais e 8 % aos trabalhadores, sobre o valor 
da remuneração mínima mensal do sector, proporcional ao número de 
dias de trabalho efectivamente prestado.

2. São abrangidos pelo regime contributivo definido no número ante-
rior os trabalhadores agrícolas referidos nas alíneas a) e e) do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 81/85 e respectivas entidades patronais.

3. A taxa global fixada no n.º 1 será gradualmente atingida até ao ano 
de 1993, em termos a regulamentar.
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As referidas alíneas a) e e) do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 81/85 
reportam -se a «trabalhadores agrícolas permanentes, independente-
mente da natureza e dimensão da exploração agrícola» e aos «que, 
sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a 
título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais 
trabalhadores permanentes».

O Decreto Regulamentar n.º 75/86, que veio regulamentar aquele 
Decreto -Lei n.º 401/86, no seu artigo 4.º, sob a epígrafe “Actividades 
equiparadas a actividades agrícolas”, estabeleceu como segue.

Para efeitos do presente diploma as actividades e explorações de silvi-
cultura, pecuária, horto -fruticultura, floricultura, avicultura e apicultura, 
ainda que nelas a terra tenha uma função de mero suporte de instalações, 
são equiparadas a actividades e explorações agrícolas.

O Decreto Regulamentar n.º 9/88 deu nova redacção a este artigo 4.º, 
atribuindo o n.º 1 à redacção inicial e aditando -lhe um n.º 2 com a 
redacção seguinte.

2. Não se consideram explorações agrícolas para os efeitos deste 
diploma

as que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas.

Por outro lado, o artigo 115.º, n.º 5, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção vigente em 1988, quando foi dada a referida 
redacção ao artigo 4.º, n.º 2, do Decreto Regulamentar n.º 75/86, tinha 
a seguinte redacção (esta norma, a partir da revisão constitucional de 
1997, passou a ser o n.º 6 do artigo 112.º).

5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, 
interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus 
preceitos.

O Decreto -Lei n.º 401/86 alargou o âmbito do regime geral da segu-
rança social à generalidade dos trabalhadores que exerciam actividade 
profissional no domínio da agricultura, como se conclui do seu artigo 1.º 
que se reporta, expressamente, «todos os trabalhadores que exerçam 
actividades agrícolas».

Através da remissão para as alíneas a) e e) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 81/85, o artigo 5.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 401/86 fixou as taxas 
das contribuições para os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, 
e inclui neste regime contributivo especial:

 - os «trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da 
natureza e dimensão da exploração agrícola»;

 - e os «que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, 
embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 
ou mais trabalhadores permanentes».

Não há, assim, em face desta norma, suporte para excluir deste regime 
especial de tributação quaisquer trabalhadores agrícolas permanentes 
por conta de outrem, com base na natureza da exploração agrícola, pois 
expressamente se refere que a inclusão nesse regime é feita «indepen-
dentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola».

Não se excluem, pois, deste regime especial os trabalhadores de 
empresas que não se dedicam apenas ao sector primário da produção 
agrícola mas também têm actividade no sector secundário (indústrias 
transformadoras), designadamente aquelas que se dedicam à produção 

agrícola de matérias -primas para o fornecimento e manutenção dessas 
indústrias.

Como assim, é inequívoco que o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 75/86, introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, ao 
excluir do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 as explorações agrícolas 
«que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas», tem um alcance restritivo que não tinha este último 
diploma.

Nestas condições, tem de concluir -se que esta nova redacção, quer 
se lhe atribua carácter interpretativo quer se lhe reconheça carácter 
inovador e revogatório do anteriormente vigente, sempre será orgânica 
e materialmente inconstitucional, pois viola aquele n.º 5 do artigo 115.º 
da Constituição da República Portuguesa, que proíbe que diplomas 
legislativos sejam interpretados ou revogados, em qualquer dos seus 
preceitos, por diplomas de natureza não legislativa e altera a incidência 
subjectiva daquele regime especial de contribuições para a Segurança 
Social sem credencial parlamentar, em matéria que se englobava na 
reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República 
[artigos 168.º, n.º 1, alínea i), e 106.º, n.º 2, da Constituição da República 
Portuguesa, na redacção de 1982].

Conclui -se, deste modo, que ocorreu erro de julgamento na sentença 
recorrida, ao considerar como constitucionalmente admissível a restri-
ção do âmbito do Decreto -Lei n.º 401/86 operada por aquele Decreto 
Regulamentar n.º 9/88.

Cf. tudo o que vem de ser dito, textualmente quase, no acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 -11 -2005, 
proferido no recurso n.º 0780/05, o qual, de resto, reflecte o pendor 
da jurisprudência uniforme, pacífica e reiterada do Supremo Tribunal 
Administrativo sobre o tema.

Quer dizer: o artigo único do Decreto Regulamentar n.º 9/88 alterou 
o artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, aditando -lhe o n.º 2 que 
passou a estabelecer não se considerarem «explorações agrícolas» «as 
que se destinem essencialmente à produção de matérias -primas para 
indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos 
dessas empresas».

Como se vê, este Regulamento n.º 9/88, sem que tenha alterado as 
taxas contributivas, exclui do universo dos contribuintes uma parte deles, 
que a essas taxas estavam sujeitos: os trabalhadores agrícolas empre-
gados em explorações «que se destinem essencialmente à produção de 
matérias -primas para indústrias transformadoras que constituam, em si 
mesmas, objectivos dessas empresas».

O que aconteceu com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 9/88 
foi, afinal, a alteração do regime contributivo para a Segurança Social 
que até então estava em vigor pelo Decreto -Lei n.º 401/86 – alteração 
de regime que, evidentemente, não pode ser realizada por meio de mero 
diploma regulamentar.

Cf., por todos, neste sentido, em especial, os acórdãos desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 12 -1 -2005, e de 
26 -1 -2005, proferidos, respectivamente, nos recursos n.º 01062/04, 
e n.º 1066/04.

No caso sub judicio, e consoante suficientemente se retira do proba-
tório, a impugnada liquidação foi operada na base de uma taxa superior 
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àquela que deveria resultar da aplicação ao caso do regime contributivo 
decorrente do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 401/86, 
de 2 de Dezembro, e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na redacção anterior ao questionado 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março.

Deste modo, na medida (excessiva) em que foi operada com uma 
taxa superior à que deflui destes referidos dispositivos legais, a liqui-
dação em questão sofre de vício de violação de lei, determinante da 
sua anulação.

Razão por que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o 
não entendeu.

E, então, em jeito de conclusão, podemos assentar que o n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, na 
redacção do Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março, sofre de 
ilegalidade e de inconstitucionalidade (orgânica e material), por viola-
ção do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 401/86, de 
2 de Dezembro, e do artigo 112.º, n.º 6, da Constituição da República 
Portuguesa (anterior artigo 115.º, n.º 5).

Pelo que, na medida em que se apresente fundada na redacção do 
Decreto Regulamentar n.º 9/88, a liquidação de contribuições à Segu-
rança Social deve ser objecto de anulação, por inquinada de vício de 
violação de lei.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, 
revogando -se a sentença recorrida, julgando -se procedente a impugna-
ção judicial, e anulando -se a liquidação impugnada na parte derivada 
da aplicação de taxas superiores às previstas nos artigos 5.º e 6.º do 
Decreto -Lei n.º 401/86 de 2 de Dezembro.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Baeta 

de Queiroz — António Calhau.

Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

Conflito negativo de competência. Competência em razão 
do território. Extinção dos tribunais tributários de 1.ª ins-
tância. Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de 
Dezembro.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 325/2003, de 29 de Dezembro, os processos que se 
encontravam pendentes em cada tribunal tributário de 
1.ª instância, à data da respectiva extinção, transitaram 
para o novo tribunal tributário da correspondente área 
de jurisdição.

 II — Estando pendente no Tribunal Tributário de Lisboa um 
recurso contencioso em que é recorrido o subdirector-
-geral das Contribuições e Impostos, é territorialmente 
competente para dele conhecer o Tribunal Administra-
tivo e Fiscal (TAF) de Lisboa, e não o de Viseu, em cuja 
área territorial o recorrente tem o seu domicílio.

Processo n.º 782/06 -30.
Requerente: Ministério Público.
Requeridos: Juízes dos TAF’s de Lisboa e Viseu.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. O Exmº. Procurador Geral Adjunto, em exercício de funções 
junto deste Supremo Tribunal, suscitou a resolução de um conflito 
negativo de competência territorial entre os Srs. Juízes dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais de Viseu e Lisboa.

Ambos atribuíam mutuamente a competência (negando a própria) 
para conhecer de um recurso contencioso, em que são recorrentes Clara 
Dinger Miranda Moreira Duarte e Outro, e recorrido o Subdirector -Geral 
das Contribuições e Impostos.

Notificadas as autoridades em conflito para se pronunciarem, apenas 
o fez o Mm. Juiz do TAF de Viseu, defendendo a posição que assumira.

O EPGA junto deste Supremo Tribunal defende ser o TAF de Lisboa 
o competente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Vejamos.
À data da extinção dos tribunais tributários de 1ª instância, o presente 

processo estava pendente no Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Lisboa (1º Juízo – 2ª Secção), Tribunal que era então territorialmente 
competente, como está reconhecido pacificamente nos autos.

Dispõe o n. 2 do art. 10º do DL n. 325/2003, de 29/12, que “os livros, 
processos e papéis findos, assim como os que se encontrem pendentes 
em cada tribunal tributário de 1ª instância, à data da respectiva extin-
ção, transitam para o novo tribunal tributário da correspondente área 
de jurisdição”.

Por sua vez, o n. 3 do mesmo preceito vem dizer como são redis-
tribuídos os processos pendentes nos tribunais tributários de Lisboa e 
Porto – e apenas nestes (Lisboa, Loures e Sintra, relativamente àqueles, 
e Porto e Penafiel, no tocante a estes).

Como é evidente, face aos preceitos legais atrás citados, competente 
é o TAF de Lisboa e não o de Viseu.

Na verdade, o TAF de Lisboa é o novo tribunal tributário da corres-
pondente área de jurisdição, isto para utilizar a terminologia legal.

2. Face ao exposto, acorda -se em conhecer do presente conflito de 
competência entre o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Lisboa 
e o TAF de Viseu, decidindo que a competência, em razão do território, 
é do TAF de Lisboa.

Sem custas.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge 

Lino — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 29 de Novembro de 2006.

Assunto:

IRS. Contrato de trabalho. Cessação. Acordo. Atribuição de 
quantias pagas diferidamente no tempo.

Sumário:

Acordada entre o contribuinte e a sua entidade patronal a 
cessação do contrato de trabalho entre ambos, obrigando-
-se ela a pagar -lhe determinadas quantias ao longo de 
vários anos, a lei a aplicar, para efeitos de imposto sobre 
o rendimento das pessoas singulares, é a vigente em cada 
um dos anos em que houve recebimentos em cumprimento 
de tal acordo.

Processo n.º 827/06 -30.
Recorrentes: João Vicente Vieira Azevedo e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. JOÃO VICENTE VIEIRA AZEVEDO e MARIA ELVIRA 

CORREIA SARAMAGO AZEVEDO, residentes em Sacavém, Lou-
res, recorrem do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 27 de 
Abril de 2006 que negou provimento ao recurso jurisdicional interposto 
da sentença da 1ª instância que julgara improcedente a impugnação 
da liquidação adicional de imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRS) relativo ao ano de 1995.

Formulam as seguintes conclusões:

«A)
O Acórdão recorrido fez uma incorrecta qualificação do facto tribu-

tário relevante para efeitos de aplicação da lei.

B)
No caso vertente há um único facto tributário (compensação), re-

sultante de um único elemento material (acordo de revogação), mas 
em que foi convencionado que parte do pagamento seria efectuado em 
prestações, fraccionadas no tempo.

C)
O facto tributário ocorreu em 26 de Abril de 1993, ou, para utilizar 

a terminologia do Código do IRS (CIRS), no ano fiscal de 1993, pelo 
que será a lei que se encontrava em vigor à data – artigos 2°, n° 1, al. d) 
e 2°, n.° 4 do CIRS — a aplicável aos factos provados.

D)
Não procede o entendimento constante do Acórdão sob censura de 

que cada pagamento periódico efectuado ao Recorrente durante o ano 
de 1995 constituiria um facto tributário distinto, por se tratar de uma 
conclusão baseada numa divisão fictícia entre o acordo de compensação 

e um alegado “contrato que o substituiu”, nos termos do qual seriam 
pagas ao Recorrente determinadas importâncias.

E)
Ao qualificar as prestações recebidas pelos Recorrentes como factos 

tributários autónomos e distintos dos demais pagamentos recebidos em 
virtude do acordo celebrado, sujeitando -os a diferente tratamento fiscal 
mais oneroso para os contribuintes e sem aduzir uma razão justificativa 
válida para tal distinção, para além da “ficcionada” substituição de 
contratos, a decisão recorrida viola o princípio da legalidade tributária, 
previsto no antigo art° 106°, nos. 2 e 3 da CRP (actualmente nos arti-
gos 103° da CRP e 8° da LGT).

F)
O Acórdão recorrido confunde o facto tributário (facto gerador do 

rendimento) com o momento a partir do qual o rendimento é colocado 
à disposição do contribuinte. Ora, uma coisa é o facto tributário, que, 
no caso, é a compensação por cessação do contrato de trabalho; outra 
coisa, totalmente distinta, é o princípio da disponibilidade do rendimento, 
previsto no proémio do art° 2° do CIRS, nos termos do qual só haverá 
tributação do rendimento e pagamento do imposto quando as remune-
rações forem pagas ou postas à disposição do trabalhador.

G)
O pagamento não constitui um facto tributário, é apenas uma condi-

cionante para a exigibilidade do imposto. Para efeitos de qualificação do 
rendimento e subsunção do mesmo às normas aplicáveis, é o momento 
de verificação do facto tributário que deve relevar para a fixação da lei 
fiscal material aplicável, o que leva a que, no caso vertente, tenha de 
ser aplicado o regime legal constante dos art° 2°, n° 1 e 4 do CIRS na 
redacção anterior à Lei 39 -B/94 (LOE 1995).

H)
A aplicação da lei inclui não só o facto tributário, como também to-

dos os efeitos dela decorrentes, ou seja, a mesma lei fiscal deverá fixar 
o tratamento fiscal de todos os rendimentos que tenham no referido 
acordo de cessação a sua fonte, independentemente do momento em 
que são recebidos.

I)
Ao aplicar aos factos dados como provados o disposto nos art° 2°, 

n° 1, al. d) e 2°, n° 4 do CIRS, com a redacção resultante da Lei 39 -B/94, 
de 27 de Dezembro, que entrou em vigor em 1995, a decisão recorrida 
está a defender a aplicação de uma lei fiscal material nova a um facto 
tributário totalmente verificado no âmbito da lei fiscal material ante-
rior, o que constitui uma situação de retroactividade frontal, patente 
e inequívoca de uma norma de direito fiscal material, violadora do 
princípio da segurança e do princípio da proibição da retroactividade 
da lei fiscal (cfr. art° 106° da CRP e, actualmente, art° 103°, n° 3 da 
CRP e 12° da LGT).
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J)
Caso a compensação pela cessação do contrato de trabalho acordada 

tivesse sido paga integralmente ao Recorrente João na data da assinatura 
do acordo, a mesma estaria isenta de tributação em sede de IRS, como 
determinava o disposto nos artigos 2°, n° 1, al. d) e 2°, n.° 4 do CIRS 
na redacção em vigor à data (1993).

K)
A solução de direito defendida pelo Tribunal a quo é lesiva das ex-

pectativas do Recorrente João, que negociou o pagamento de uma 
compensação, para fazer cessar um vínculo laboral, cristalizando uma 
relação com a antiga entidade patronal, tudo em 1993, motivo pelo 
qual a aplicação de uma lei posterior a todos estes factos, totalmente 
verificados e concluídos à luz da lei antiga, constitui uma violação grave 
do princípio da segurança jurídica ínsito na ideia do Estado de direito 
democrático, constante do artigo 2° da CRP e do princípio da protecção 
da confiança dos contribuintes, aqui Recorrentes.

L)
A decisão recorrida violou ainda o princípio da igualdade fiscal, 

previsto no artigo 13º da CRP, discriminando os Recorrentes face aos 
demais contribuintes que celebraram acordos exactamente iguais, mas 
em que o pagamento da quantia acordada não foi deferido no tempo, 
como sucedeu com os Recorrentes.

Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis, deve o presente 
Recurso ser julgado procedente, por provado, e, consequentemente, 
deve o Acórdão recorrido ser revogado, com a consequente declaração 
de invalidade e anulação da liquidação impugnada, com as demais 
consequências legais, nomeadamente com o reembolso da quantia já 
paga, acrescida dos correspondentes juros indemnizatórios até integral 
reembolso (...)».

1.2. A Fazenda Pública pugna pela manutenção do julgado, concluindo 
deste modo as suas contra -alegações:

«a)
O Acórdão recorrido ao considerar que os rendimentos auferidos 

durante o ano de 1995, em execução do acordo de compensação (por 
revogação de contrato de trabalho), outorgado em Abril de 1993, estavam 
sujeitos a tributação de IRS nos termos do artigo 2°, n° 1, al. d) e n° 4 
do CIRS, fez uma correcta qualificação do facto tributário relevante 
para aplicação da lei;

b)
Os recorrentes – que acusam a Administração Tributária e agora os 

tribunais recorridos de realizarem uma divisão fictícia confundindo 
facto tributário (facto gerador do rendimento) com o momento a partir 
do qual o rendimento é colocado à disposição do contribuinte — é que 
laboram em confusão, não distinguindo o contrato enquanto fonte de 
direitos e obrigações e o surgimento na disponibilidade dos sujeitos 
passivos, de rendimentos que — esse sim — desencadeia a aplicação 
da norma tributária;

c)
Para efeitos de qualificação do rendimento e subsunção do mesmo às 

normas aplicáveis, é o momento de verificação do facto tributário que 
deve relevar para a fixação da lei fiscal material aplicável, enquanto 
que o pagamento não constitui um facto tributário mas apenas uma 
condicionante para a exigibilidade do imposto;

d)
A percepção do rendimento — in casu, as prestações pagas em cum-

primento do chamado contrato de compensação — é o pressuposto 
de facto, a situação -base da imposição; é o facto gerador da dívida de 
imposto – o facto tributário;

e)
Não se compreende por que razão todos os rendimentos originados 

pelo acordo de cessação deveriam estar sujeitos à mesma lei, indepen-
dentemente do momento em que são recebidos — isso seria substituir os 
princípios da legalidade e da igualdade tributárias pela possibilidade de 
os sujeitos passivos terem livre disponibilidade sobre a escolha do regime 
de tributação aplicável a rendimentos por si percebidos no futuro;

f)
Ou seja, seria admitir a escolha de um regime fiscal vigente no mo-

mento de um acordo entre privados, em que estes determinariam a 
respectiva aplicação a um facto tributário a ocorrer posteriormente, 
atribuindo assim ultravigência à lei;

g)
Sendo tal possibilidade contrária ao regime fiscal português, não 

tem cabimento a alegação de que houve frustração das expectativas 
do Recorrente que negociou o pagamento de uma compensação para 
fazer cessar um vínculo laboral, cristalizando uma relação com a antiga 
entidade patronal;

h)
Pelo contrário, o recorrente deveria saber – e nada no sistema jurídico 

lhe permitia acalentar esperanças em contrário — que os rendimentos 
são sujeitos a tributação à medida em que vão sendo colocados à dis-
posição dos seus titulares;

i)
Por outro lado, a redacção do CIRS vigente ao tempo da conclusão 

do contrato – em 1993 — já tributava como prestações de trabalho 
dependente as importâncias pagas como pré -reformas;

j)
E o acordo realizado pelo recorrente — revogação de um contrato de 

trabalho com atribuição de prestações durante o período a decorrer até 
se perfazer o tempo mínimo necessário para a passagem do trabalhador 
à situação de reforma – não pode deixar de ser interpretado como dando 
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origem a uma situação de pré -reforma assim como as compensações a 
pagar ao longo desse período (antes da reforma) sempre seriam quali-
ficadas como rendimentos de pré -reforma e não corno importâncias por 
compensação da cessação de contrato (pensa -se que o recorrente preten-
dia dizer indemnizações nos termos do n° 4 do art. 2° do CIRS);

k)
De qualquer forma, e porque os rendimentos foram percebidos em 

1995, tais importâncias estão claramente excluídas do conceito de in-
demnização por cessação — ainda que coubessem no limite aí estipulado 
— e qualificadas como pré -reforma, dada a mais explícita redacção do 
artigo 2° do CIRS então vigente.

Termos em que o recurso deverá ser considerado improcedente e 
confirmado o douto Acórdão recorrido».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto emite parecer no sentido do 
não provimento do recurso:

«E desde logo por uma razão essencial em que assenta a tributação dos 
rendimentos de trabalho dependente ou equiparado: é que as remunera-
ções passíveis de enquadramento nas categoria A são somente aquelas 
que forem pagas e colocadas à disposição do seu titular.

Como esclarecidamente se notava já na decisão da primeira instân-
cia (fls. 79) o facto tributário surge por referência aos momentos em 
que ocorrem os fluxos financeiros – de pagamento ou de colocação 
– e não se encontra exclusivamente indexado à correspondente fonte 
geradora.

Este entendimento é, aliás, o que vem sendo acolhido pela doutrina e 
pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo. (...)

A segunda é a de que a colocação à disposição corresponde ao poder 
de facto, do titular, de receber efectivamente, ou levantar livremente o 
valor em causa. (...)

Daí que se entenda, tal como se sublinha no douto acórdão recorrido, 
que não se aplicou retroactivamente a lei fiscal nem se decidiu em 
violação dos princípios da segurança e da legalidade».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a seguinte factualidade:

«A)
Em 26 de Abril de 1993 foi assinado, entre o Impugnante marido, 

João Vicente Vieira Azevedo, e a sua entidade patronal – a Ford Lusitana 
S.A –, o Acordo de Revogação do Contrato de Trabalho nos termos do 
qual, e passa -se a transcrever a cláusula 1ª:

“O contrato de trabalho por tempo indeterminado que entre as partes 
outorgantes vigorava desde 2 de Abril de 1962 cessa todos os seus efeitos 
a partir de 29 de Junho de 1993, com direito do 2° Outorgante a receber os 
valores previstos nas cláusulas subsequentes e ainda as retribuições não 
pagas, devidas pelo trabalho prestado no mês da cessação e as inerentes 
a essa cessação (férias e subsídio de férias vencidos e proporcionais de 
férias, subsídio de férias e 13° mês)”.

 - cfr. Acordo de Revogação do Contrato de Trabalho, junto a fls. 24 
e 25 dos autos, que aqui se dá por inteiramente reproduzido.

B)
Ainda de harmonia com o referido Acordo de Revogação do Contrato 

de Trabalho, segundo a sua cláusula 2ª que se transcreve de seguida:
“Como compensação pela cessação do contrato de trabalho, a 1ª 

Outorgante pagará ao 2° Outorgante as seguintes importâncias:
a) Uma importância de Esc. 22.318.600$00, a liquidar até 29 de 

Junho de 1993;
b) Uma prestação pecuniária, fixa e inalterável, no montante de Esc. 

489.670$00 a liquidar mensalmente (12 vezes ao ano), com início a 
partir do mês subsequente à cessação efectiva do Contrato de Trabalho 
e termo na data em que o 2° Outorgante for reformado pela Segurança 
Social, por invalidez, ou na data em que ele complete 65 anos de idade, 
ou na data em que vier a falecer, consoante o facto que primeiro ocorrer.

c) Uma prestação pecuniária, fixa e inalterável, calculada com base 
no valor de Esc. 7.173.825$00 e a liquidar anualmente, até ao dia 1 de 
Julho de cada ano, com início em 1 de Julho de 1994 e termo no ano em 
que o 2° Outorgante atingir a idade de 65 anos, nos montantes seguintes:

Até 1 de Julho de 1994: Esc. 717.000$00
Até 1 de Julho de 1995: Esc. 1.434.000$00
Até 1 de Julho de 1996: Esc. 2.151.000$00
Até 1 de Julho de 1997: Esc. 2.868.000$00
Até 1 de Julho de 1998: Esc. 3.585.000$00
 - nos termos do Acordo junto de fls. 24 a 27 dos autos.

C)
Em 1995 o Impugnante marido ainda não tinha atingido a idade da 

Reforma – provado por acordo (artigos 6° e 7° da p. i. e 4° da contes-
tação).

D)
Em 1995 o Impugnante marido recebeu a quantia de Esc. 5.876.040$00 

prevista na cláusula 2ª alínea b) do Acordo de Revogação do Contrato 
de Trabalho e Esc. 1.434.000$00, nos termos da mesma cláusula, na sua 
alínea c), perfazendo o valor global de Esc. 7.310.040$00 – conforme 
documento junto de fls. 24 a 27 dos autos.

E)
Em 24 de Abril de 1996 os Impugnantes entregaram a sua declaração 

de rendimentos referente ao ano 1995 – e reportaram, no Anexo A à 
Declaração de Rendimentos Modelo 2 de IRS, Esc. 7.310.040$00 a título 
de rendimentos de trabalho dependente do Impugnante marido – cfr. 
cópia da declaração de rendimentos Modelo 2 de IRS, junta aos autos 
de fls. 46 a 51, que se dá por integralmente reproduzida.

F)
O Impugnante marido submeteu, por carta endereçada ao Director-

-Geral das Contribuições e Impostos, datada de 30 de Junho de 1995 
e remetida em 5 de Julho do mesmo ano, pedido de informação acerca 
do “correcto enquadramento em IRS (...) com vista a determinar a sua 
eventual situação tributária” – nos termos dos documentos de fls. 28 a 
36 dos autos, que aqui se dão por reproduzidos.
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G)
O pedido de informação referido na alínea F supra foi respondido pelo 

oficio n° 9530, da DGCI, datado de 22 de Fevereiro de 1996, no qual 
se expressa “total discordância relativamente à opinião que perfilha, no 
sentido de que todas as prestações integram uma compensação emer-
gente da cessação do contrato de trabalho” – como resulta da análise do 
documento de fls. 37 e 38 dos autos, que se dá por reproduzido.

H)
O Impugnante marido dirigiu nova exposição ao Director -Geral das 

Contribuições e Impostos, datada de 15 de Março de 1996 e remetida 
por correio em 20 de Março de 1996, requerendo a reanálise da questão 
mencionada no primeiro requerimento da alínea F supra – conforme 
documentos de fls. 39 a 42 dos autos, que se dão por reproduzidos.

I)
A DGCI respondeu, por ofício datado de 1 de Abril de 1996, reite-

rando o entendimento de que as “prestações têm a natureza de reforma 
antecipada” – cfr. oficio n° 17405 junto aos autos de fls. 43 a 45, que 
se dá por reproduzido.

J)
Os Impugnantes foram notificados da liquidação de IRS n° 5112018855, 

datada de 6 de Agosto de 1996, referente ao ano de 1995, cujo prazo para 
pagamento voluntário terminou em 21 de Outubro de 1996, e da qual 
consta uma colecta líquida cifrada em Esc. 2.054.302$00 que, deduzidas 
as retenções na fonte já efectuadas no valor de Esc. 1.261.200$00, re-
sultou em imposto a pagar no montante de Esc. 793.102$00 – conforme 
cópia da notificação da liquidação junta a fls. 52 (também provado por 
acordo  - artigo 18° da p. i.).

L)
O imposto liquidado foi pago em 9 de Janeiro de 1997 – conforme se 

constata do documento de cobrança, contendo aposto o correspondente 
carimbo da Tesouraria da Fazenda Pública, junto a fls. 55 e que se dá 
por reproduzido.

M)
A presente impugnação foi deduzida no dia 27 de Dezembro de 1996, 

de acordo com o carimbo de recepção aposto na p. i. pela Repartição de 
Finanças de Moscavide – cfr. fls. 2 e 56 dos autos».

3.1. De acordo com a matéria de facto estabelecida, o recorrente 
varão contratou com a sua entidade patronal, em 1993, a cessação, 
reportada a Junho de 1993, do contrato de trabalho que a ambos ligava, 
comprometendo -se ela a pagar -lhe, com essa cessação, determinada 
quantia e, a partir daí, mensalmente, uma outra, fixa, e, anualmente, 
nos anos de 1994 a 1998, uma terceira, esta variável.

Contas feitas, e salvo erro de cálculo, o recorrente receberia, por 
força do citado acordo, 25.764.290$00 em 1993; 6.593.040$00 em 
1994; 7.310.040$00 em 1995; 8.027.040$00 em 1996; 8.744.040$00 
em 1997, e 9.461.040$00 em 1998. Ponto era que sobrevivesse, não se 
reformasse por invalidez nem completasse 65 anos de idade. A partir de 

1999 ser -lhe -iam pagos, por ano, até perfazer 65 anos, ou ser reformado 
por invalidez, ou falecer, 5.876.040$00.

De todo o modo – e regressamos à matéria provada – o recorrente 
recebeu, em 1995, 7.310.040$00, que declarou como rendimento do 
trabalho dependente para efeitos de IRS, mas reportando -o a 1993, e 
que foi tributado como rendimento do ano de 1995.

Porém, para os recorrentes, não há facto tributário em 1995, porque 
só um ocorreu, e foi em 1993. Por força dele é que o recorrente varão 
arrecadou, em 1995, a apontada quantia. Deste modo, a lei a aplicar 
há -de ser a vigente em 1993, e essa não sujeitava a IRS a compensação 
pela cessação do contrato de trabalho. Se não tivesse sido acordado o 
diferimento no tempo dos montantes acordados, os recorrentes nada 
teriam de pagar a título de IRS.

3.2. Ora, se, neste pormenor, fosse como defendem os recorrentes e 
não acontecesse que, como dizem, em 1993 a lei não sujeitasse a IRS a 
compensação acordada, então, o IRS de 1993 haveria de incidir, por força 
do facto tributário que aí situam, sobre tudo quanto, ao longo dos anos, 
seria pago ao abrigo daquele acordo. E falamos, como mostram as contas 
feitas, de dezenas de milhões de escudos, muitos deles ainda por receber, 
não havendo, sequer, a garantia de que recebidos viriam a ser.

Seria como se se exigisse a alguém que acaba de celebrar um contrato 
de trabalho a termo certo que pagasse, por força da celebração desse 
contrato, e em resultado dele, os impostos incidentes sobre as remune-
rações que, ao longo da sua duração, presumivelmente receberá. Ou se 
pretendesse que o senhorio satisfizesse, na sequência de um contrato 
de arrendamento, os impostos que a lei faz recair sobre as rendas que 
há -de periódica e futuramente arrecadar. Ou que, em qualquer dos casos, 
tudo quanto, ao longo dos anos, viesse a ser percebido, se regesse pela 
lei fiscal vigente à data da celebração dos contratos.

Não é assim, como bem demonstraram as instâncias, a cujas decisões 
nada de essencial há a acrescentar.

3.3. É que nem todos os factos tributários são simples e instantâneos. 
O facto tributário, podendo corresponder a uma simples ocorrência 
instantânea da vida real, é algumas vezes complexo e não se esgota 
num momento temporal.

De resto, os efeitos dos contratos duradouros – e não só tributários 
– não acabam no momento em que as partes formalizam o negócio. Os 
efeitos fiscais, designadamente, os atinentes a impostos anualizados, 
como é o caso do IRS, produzem -se, e só se produzem em cada um 
dos anos em que, por força da execução do contrato, o sujeito receba 
rendimentos. É assim nos dois exemplos dados, dos contratos de traba-
lho e de arrendamento. O contrato, integrando o facto tributário, não o 
esgota, sendo ainda necessário que ocorra a prestação nele prevista. Só 
quando isso acontece fica perfeito o facto tributário. E só então nasce 
a relação jurídica de imposto.

Em cada um dos períodos anuais a que respeitam o rendimento e o 
imposto as normas a aplicar são, naturalmente, as que ao tempo vigora-
rem. Isto sem vislumbre de aplicação retroactiva da lei, pois que ela se 
não aplica a factos pretéritos, senão aos contemporâneos, por via de só 
na sua vigência o facto tributário ficar integrado de todos os elementos 
seus constitutivos.

Claro que, não sendo o mundo do direito fiscal imutável, é possível 
que a fiscalidade não se mantenha igual durante todo o período em que 
o contrato produza efeitos tributários. Mas tanto pode acontecer que a 
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tributação seja, primeiro, mais leve, ou até nenhuma, e, depois, mais pe-
sada, como pode suceder o inverso. Quando alguém celebra um contrato 
cujos efeitos são duradouros não pode contar com a imutabilidade da 
lei ao longo do tempo de produção desses efeitos – e não só os fiscais.

Como se apontou no acórdão recorrido, num caso como o que nos 
ocupa os efeitos fiscais do contrato fraccionam -se no tempo, retirando -se 
deles, no período convencionado – o ano civil – os que nesse espaço 
temporal couberem, ou seja, os atinentes aos resultados – rendimentos 
– que, nesse mesmo ano, emirjam da execução do contrato. E, deste 
modo, o momento da celebração do contrato não é o único índice a 
atender: não seria razoável que, naquele momento, a lei fiscal retirasse 
do contrato todas as consequências que, no futuro, ele há -de produ-
zir, ficcionando rendimentos que o sujeito passivo ainda não recebeu.

Lê -se no acórdão de 26 de Junho de 2002 proferido por este Tribunal 
no processo nº 26811, à luz do artigo 4º da Lei Geral Tributária que, 
no nosso caso, não rege, que «os impostos assentam, essencialmente, 
na capacidade contributiva revelada através do rendimento ou da sua 
utilização e do património. Logo, o que conta é o momento em que se 
obtém o rendimento ou a utilização do rendimento, pois só aí é que existe 
capacidade contributiva. Seria inconstitucional exigir um imposto a quem 
não tem capacidade contributiva por não dispor do rendimento».

Menos eloquentes não são os próprios recorrentes quando afirmam 
que «só haverá lugar a tributação do rendimento e pagamento do im-
posto quando as remunerações forem pagas ou postas á disposição do 
trabalhador». Tributação essa – acrescentamos nós – que não pode ser 
feita de acordo com outras normas legais que não as então vigentes, 
pois o ano da percepção do rendimento é o do facto tributário, até aí 
inacabado.

Na verdade, a celebração do contrato como aquele que outorgou o 
recorrente não o habilitava, só por si, a contribuir para a satisfação das 
necessidades financeiras públicas. Só se e quando recebesse os montantes 
contratualmente ajustados perceberia um rendimento que o provia com 
meios para dar essa contribuição.

3.4. Portanto, os 7.310.040$00 que em 1995 o recorrente recebeu, 
em resultado do cumprimento do contrato de 1993, eram tributáveis em 
IRS naquele ano, posto que o IRS é um imposto que incide, anualmente, 
sobre os rendimentos auferidos pelo sujeito passivo durante o período 
temporal correspondente ao ano.

E não há nenhuma razão válida para que rendimentos do ano de 1995 
sejam tratados à luz da lei vigente em 1993. Para isso concluir seria 
preciso ficcionar que todos os efeitos do contrato, tributários incluídos, 
se produziram em 1993.

Só em cada um dos anos em que o recorrente recebe rendimentos pro-
venientes do cumprimento do contrato se conjugam todos os elementos 
que participam na construção do facto tributário. O que resulta da sua 
já apontada natureza complexa e duradoura, que faz com que, em cada 
período anual, nasça a obrigação jurídica tributária com referência aos 
rendimentos do período.

Ora, se o facto tributário complexo, ancorado no contrato, mas inte-
grado, também, pelos seus efeitos patrimoniais, surge em cada um dos 
ditos períodos anuais, é a lei vigente nesse ano que rege a tributação.

3.5. Não sai, deste modo, ofendido qualquer dos preceitos e princípios 
constitucionais invocados pelos recorrentes.

Não está provado que outros sujeitos passivos, tendo celebrado com as 
suas entidades patronais acordos de semelhante natureza, mas recebido 
no ano de 1993 toda a quantia ajustada, não foram tributados. Mas ainda 
que isso fosse verdadeiro, não haveria violação do princípio da igual-
dade, posto que as situações não são iguais: o suposto sujeito passivo 
da hipótese auferiu rendimentos em 1993, o sujeito passivo concreto – o 
recorrente – em 1995. Como já se apontou, as leis fiscais não se mantêm 
imutáveis ao longo do tempo, e a igualdade perante a lei não impõe a 
imutabilidade desta – nem que se tratem igualmente rendimentos da 
mesma natureza respeitantes a períodos temporais diversos.

Também não ocorre a alegada violação do princípio da legalidade dos 
impostos com sede no artigo 103º da Constituição, já que não se verifica a 
invocada aplicação retroactiva da lei, pelos motivos expostos: o contrato 
não é senão a fonte mediata do rendimento, a sua percepção constitui, 
imediatamente, o facto abrangido pela tributação, e esse aconteceu em 
1995, tendo sido tributado conforme a lei ao tempo vigente.

A segurança jurídica e a confiança não foram desrespeitadas pela 
prática do acto de liquidação impugnado.

Viu -se que o contrato que o recorrente celebrou teve lugar em 1993, 
e logo ficou acordado que receberia várias importâncias ao longo dos 
anos. O recebimento aqui em questão ocorreu em 1995, e nada permitia 
ao recorrente esperar, legitimamente, em 1993, que todos os posteriores 
embolsos resultantes desse contrato fossem tratados como o seriam 
neste ano.

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

Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal Administrativo, em, 
negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.

Custas a cargo dos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Novembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Falência. Efeitos na execução fiscal. Execução fiscal por 
créditos vencidos após a declaração de falência. Liquida-
ção exequenda: legalidade concreta. Oposição à execução 
fiscal. Inadmissibilidade de «convolação» em impugnação 
judicial.

Sumário:

 I — A declaração de falência obsta à instauração ou ao 
prosseguimento de qualquer acção executiva contra o 
falido — nos termos do n.º 3 do artigo 154.º do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa 
e de Falência.
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 II — Porém, de harmonia com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, proferido que esteja o despacho judicial de 
prosseguimento da acção de recuperação de empresa ou 
declarada a falência, os processos de execução fiscal, 
que se encontrem pendentes e todos os que de novo 
vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, serão 
sustados logo após a sua instauração.

 III — E os processos de execução fiscal por créditos vencidos 
após a declaração de falência (ou despacho de prosse-
guimento da acção de recuperação de empresa), por 
força do que impõe o n.º 6 do mesmo artigo 180.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, não 
terão o seu curso próprio impedido, pois que seguirão 
os termos normais até extinção da execução.

 IV — O problema de saber se determinada entidade é sujeito 
passivo de IRC de determinado exercício integra ques-
tão de legalidade concreta da liquidação, a qual não 
pode ser discutida em processo de oposição à execução 
fiscal.

 V — A adequação processual à forma estabelecida na lei 
tem como limite a inexistência de insupríveis condições 
legais, tais como a tempestividade do exercício do di-
reito da acção apropriada, a pertinência da respectiva 
causa de pedir, bem como a conformidade desta com o 
correspondente pedido.

 VI — Quando o pedido formulado é, muito simplesmente, 
o de «que se proceda à extinção do presente processo 
de execução fiscal», é ilegítimo «mandar convolar a 
oposição em impugnação judicial».

Processo n.º 471/06 -30.
Recorrente: Massa Falida de Sociedade Construções Amadeu Gau-

dêncio, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A massa falida da “SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMA-

DEU GAUDÊNCIO, SA” vem interpor recurso da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa, de 3 -11 -2005, que julgou improce-
dente a presente oposição à execução fiscal – cf. fls. 55 e seguintes.

1.2 Em alegação, a massa falida recorrente formula conclusões que 
se apresentam

sob as alíneas seguintes – cf. fls. 80 a 91.
a) A Recorrente “SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMA-

DEU GAUDÊNCIO, SA” foi declarada falida por Douta Sentença 
proferida em 22 de Março de 1995 transitada em julgado.

b) Ao contrário do que resulta da Douta Sentença recorrida, às 
sociedades comerciais declaradas falidas, não são aplicáveis as dis-
posições que regulam a liquidação de sociedades previstas no Código 
das Sociedades Comerciais.

c) Às sociedades comerciais declaradas falidas, aplicam -se as nor-
mas previstas no Código dos Processos Especiais de Recuperação de 

Empresa e de Falência, as quais regulam a tramitação processual e 
substantiva da respectiva liquidação.

d) As normas incertas no Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração de Empresa e de Falência, são normas especiais, sobrepondo -se 
às demais normas gerais.

e) A declaração de falência priva a falida do poder de disposição 
dos seus bens e do poder de gestão dos seus negócios, diminuindo a 
personalidade jurídica da falida, restringindo -a aos actos necessários 
à sua liquidação.

f) Decorrente da declaração de falência, a sociedade declarada 
falida, cessou toda a sua actividade, despediu os seus trabalhadores, 
encerrou as unidades fabris, industriais e administrativas, tendo cessado 
a prossecução do seu objecto social e consequentemente, a obtenção 
do lucro, base de imposto, nomeadamente IRC.

g) Assim sendo, a Massa Falida, como património autónomo resul-
tante da declaração de falência, deixou de ser sujeito passivo de IRC, 
o que resulta do artº 2° do CIRC, já que aí não é feita qualquer alusão 
às sociedades declaradas falidas ou às Massas Falidas.

h) O artº 180° n° 1 do CPPT dispõe que, proferido o despacho judicial 
de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada 
a falência, serão sustados todos os processos de execução fiscal que se 
encontram pendentes e todos os que vierem a ser instaurados contra a 
empresa, logo após a sua instauração.

i) O n° 1 do artº 180° do CPPT, não faz depender a sustação dos 
processos de execução fiscal que forem instaurados depois de proferido 
o despacho de prosseguimento da acção de recuperação, ou depois de 
declarada a falência, do facto de se tratarem de créditos vencidos antes 
ou depois de proferidos tais despachos.

j) Assim sendo, o n° 1 do artº 180° do CPPT, não é compatível com 
o disposto no n° 6 dessa mesma disposição legal.

k) O n° 6 do artº 180° do CPPT, terá que ser objecto de interpretação 
restritiva, aplicando -se apenas às empresas em Processo Especial de 
Recuperação de Empresa, depois de verificados os pressupostos da sua 
aplicação estabelecidos no n° 2 do artº 29° do CPEREF, não sendo apli-
cável aos Processos Especiais de Falência, nomeadamente às empresas 
depois de proferida a respectiva declaração de falência.

l) Tal facto, resulta do próprio confronto entre o n° 6 do artº 180° do 
CPPT, com o artº 29° e 154° n° 3 do CPEREF.

m) O n° 1 do artº 29° do CPEREF, aplicável às Empresas em Pro-
cesso de Recuperação de Empresa, prevê a sustação imediata de todas 
as execuções instauradas contra a empresa em recuperação, depois de 
proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação de 
empresa, à semelhança do n° 3 do artº 154° do CPEREF, que impõe 
que a declaração de falência da empresa obsta à instauração ou pros-
seguimento de qualquer execução contra a falida, independentemente 
da natureza dessa mesma execução.

n) No entanto, o n° 2 do artº 29° do CPEREF, estabelece a possibi-
lidade de cessação da suspensão das execuções estabelecida no n° 1, 
depois do termo do prazo máximo estabelecido para a deliberação 
da assembleia de credores, ou antes disso, até ao trânsito em julgado 
da decisão que homologue ou rejeite a providência de recuperação 
aprovada, declare findos os efeitos do despacho de prosseguimento 
ou determine a extinção da instância, ao contrário do artº 154° do 
CPEREF, ou de qualquer outra disposição legal relativa ao Processo 
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Especial de Falência propriamente dito, e aplicável à empresa falida, 
e nomeadamente à liquidação de sociedades declaradas falidas, em 
que não está previsto, não sendo por conseguinte possível fazer cessar 
a possibilidade de instauração de novas execuções contra a falida, 
inviabilizando -se ainda a possibilidade de cessação dos efeitos da 
suspensão dessas execuções.

o) A impossibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer 
execução contra a falida, resulta do disposto no n° 3 do artº 154° do 
CPEREF, sendo esta uma norma especial com prevalência sobre as 
demais normas gerais, pelo que a instauração, desta ou de qualquer 
outra execução, constitui uma violação à referida disposição legal.

p) O n° 3 do artº 154° do CPEREF, não faz depender a instauração ou 
o prosseguimento de execuções contra a falida, do facto de se tratarem 
de créditos vencidos antes, ou depois da declaração de falência, o que 
se compreende, porquanto, a declaração de falência da sociedade, tendo 
como resultado a dissolução imediata da empresa, equivalente à morte 
das pessoas singulares, deixou de ser sujeito passivo de imposto, não 
sendo admissível, nem compreensível a instauração de novas execuções 
visando a cobrança de impostos, nomeadamente IRC do ano de 1999, 
já que, a sua tributação incide sobre o lucro da empresa resultante do 
exercício normal e regular da sua actividade da empresa, o que não 
é admissível e aplicável à falida/Recorrente, já que cessou toda a sua 
actividade após a declaração de falência proferida em 1995.

q) Assim sendo, não sendo a falida/Recorrente sujeito passivo de 
imposto, nomeadamente IRC, a Administração Fiscal deveria ter -se 
abstido de promover a liquidação do imposto em causa, a qual se revela 
ilegal, já que liquidado à revelia das regras de sujeição previstas no 
artº 2° do CIRC, devendo como consequência, ter -se abstido de instaurar 
a execução em causa no presente recurso.

r) A instauração do Processo de Execução Fiscal em crise, visando 
a cobrança de IRC relativo ao ano de 1999, violou o disposto no n° 3 
do artº 154° do Código dos Processos Especiais de Recuperação de 
Empresa e de Falência, sendo certo que após a sua instauração, devia 
ter sido ordenada a sua suspensão imediata, declarando -se sem efeito 
os actos processuais executados posteriormente, sufragando assim a 
posição defendida pelo Supremo Tribunal Administrativo, como resulta 
do Acórdão do STA, Recurso n° 5585/5617, in Ac. Doutrinais, Ano XXX, 
n° 360, página 1405).

s) Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, 
revogando -se a Douta Sentença Recorrida.

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

– cf. fls. 98v. e 99.
Não é caso de este STA, oficiosamente, mandar remeter esta oposição 

(e a execução de que é incidente) ao processo de falência, para apensação, 
porque o crédito exequendo (IRC) constituiu -se posteriormente (1999) à 
declaração de falência da executada (1995) – é a disciplina que resulta 
do artº 180º nº 6 do CPPT.

Os fundamentos alegados na petição inicial não integram qualquer 
dos quesitos do artº 204º do CPPT – antes, todos são fundamentos de 
impugnação judicial.

A citação para pagamento ou dedução de oposição à execução data 
de 5.11.2004 (fls. 26) e a petição inicial deu entrada em 18.11.2004 
(fls. 2).

Assim, vistos o erro na forma de processo, as datas acima referidas 
e as regras dos artsº 102º do CPPT e 97º nº 3 da LGT, a melhor decisão 
era, salvo melhor opinião, não a encontrada pelo Mmº Juiz “a quo”, mas, 
antes, mandar convolar a oposição em impugnação judicial.

Por isso, 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, as questões essenciais que se colocam neste 
recurso são as seguintes:

a) saber se pode, ou não, ser instaurada e prosseguir execução fiscal 
por dívidas da sociedade falida vencidas após a respectiva declaração 
judicial de falência;

b) na hipótese de resposta afirmativa à anterior, saber se, em pro-
cesso de oposição à execução fiscal, é possível, ou não, decidir sobre 
a sujeição ou não a IRC;

c) e, na circunstância de resposta negativa à antecedente, saber se 
o presente é caso de «mandar convolar a oposição em impugnação 
judicial».

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A execução fiscal nº 3301200401055348 foi instaurada em 

17/9/2004 contra Soc. Construções Amadeu Gaudêncio SARL por dí-
vida de IRC do ano de 1999 no montante de € 392.091,69 (fls. 22 e 23).

2. Em 5/11/2004 foi a sociedade supra referida citada na pessoa do 
administrador judicial (fls. 26).

3. A sociedade executada foi declarada falida por sentença proferida 
em 22 de Março de 1995, no âmbito do Processo Especial de Falência 
que sob o nº 4333/93 a correr termos na 2ª Secção da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Lisboa, tendo a sentença sido publicada na IIIª série do 
Diário da República do dia 20 de Abril de 1995 (fls. 16 e 17).

2.2  Sob a epígrafe “Efeito do processo de recuperação da empresa e de 
falência na execução fiscal””, o artigo 180.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 
de Outubro) dispõe do modo que segue.

1. Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa ou declarada falência, serão sustados os pro-
cessos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os que 
de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após 
a sua instauração.

2. O tribunal judicial competente avocará os processos de execução 
fiscal pendentes, os quais serão apensados ao processo de recuperação 
ou ao processo de falência, onde o Ministério Público reclamará o 
pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não 
estiver constituído mandatário especial.

3. Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal 
judicial, serão contados, fazendo -se neles o cálculo dos juros de mora 
devidos.

4. Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no 
prazo de 8 dias, quando cesse o processo de recuperação ou logo que 
finde o de falência.

5. Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a 
adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal prosse-
gue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, sem 
prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo de 
recuperação, bem como sem prejuízo da prescrição.
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6. O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após 
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção 
da execução.

O preceituado neste artigo 180.º, à excepção do disposto no seu n.º 
6, vem já da tradição do direito anterior, e corresponde ao artigo 264.
º do Código de Processo Tributário, o qual, por sua vez, correspondia 
ao artigo 167.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

Os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes, quando 
for proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
da empresa ou declarada a falência (cfr. arts. 23.°, 25.°, 28.° e 122.° do 
CPEREF), são logo sustados, haja ou não penhora em qualquer deles. E, 
se ulteriormente vierem a ser instaurados novos processos de execução 
fiscal contra a mesma empresa, também eles serão sustados após a sua 
instauração. Ponto é que tais processos respeitem a dívidas vencidas 
antes da prolação da decisão que ordenou o prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa ou que declarou a falência. Todavia, nos termos 
do n.° 6, os processos de execução fiscal instaurados depois da prolação 
da referida decisão não serão sustados nem avocados, se respeitarem a 
dívidas vencidas após tal prolação. Estes processos de execução fiscal 
prosseguirão a sua regular tramitação até à extinção da execução – cf. 
Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Anotado 
de Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, Almedina, 2000, em 
anotações ao artigo 180.º.

É certo que o n.º 3 do artigo 154.º do Código dos Processos Especiais 
de Recuperação da Empresa e de Falência (aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 132/93, de 23 de Abril) prescreve que «a declaração de falência 
obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva 
contra o falido» – cf., no mesmo sentido aliás, o artigo 88.º do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março.

No entanto, porém, o Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, como 
se viu, dispõe, de modo especial, no n.º 6 do seu artigo 180.º, que os 
processos de execução fiscal por «créditos vencidos após a declaração 
de falência (…) seguirão os termos normais até à extinção da execução».

Parece assim evidente que – em face do específico posicionamento 
da lei, de que os processos de execução fiscal por «créditos vencidos 
após a declaração de falência (…) seguirão os termos normais até à 
extinção da execução» – a posição legal quanto ao efeito do processo 
de recuperação da empresa e de falência no processo executivo, de que 
«a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de 
qualquer acção executiva contra o falido», constitui uma determinação 
meramente em termos gerais em relação à previsão especial do artigo 
180.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a estabelecer, 
quanto ao efeito do processo de recuperação da empresa e de falência 
no processo executivo, um regime próprio para a situação específica 
da execução fiscal.

Então – ressalvadas obviamente as particularidades de regime pró-
prias só do processo de recuperação da empresa e de falência, das quais 
a mais significativa será a da intangibilidade do acervo de bens e de 
direitos da massa falida (cf. neste sentido, ao que parece, o acórdão 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 24 -10 -2001, 
proferido no recurso n.º 26.344) –, poder -se -á dizer tranquilamente 

e com rigorosa propriedade que, em face dos termos do n.º 6 do ar-
tigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, é vão 
ou nulo o efeito do processo de recuperação da empresa e de falência 
na execução nos casos de execução fiscal por «créditos vencidos após 
a declaração de falência».

Cf. em sentido semelhante o acórdão desta Secção do Supremo Tri-
bunal Administrativo, de 15 -11 -2006, proferido no recurso n.º 625 -06, 
onde se despista uma relação de especialidade, a requerer harmonização 
ou conciliação, entre as normas do artigo 154.º, n.º 3, do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, e do 
artigo 180.º, n.º 6, do Código de Procedimento e de Processo Tributário; 
cf. também o acórdão desta mesma Secção do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, de 29 -11 -2006, proferido no recurso n.º 603/06.

De outra banda, dir -se -á que, consoante de resto é pacífico, a opo-
sição à execução 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 
Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das Contri-
buições e Impostos. Em processo executivo, mormente em oposição à 
execução fiscal, atendendo ao carácter especial e sumário deste instru-
mento processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade 
da liquidação da quantia exequenda – cf. a este respeito o disposto no 
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [e 
também nos artigos 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.

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]. A proibição de 
a ilegalidade concreta da liquidação servir de fundamento à oposição fun-
ciona 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, assim, 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 
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de Processo Tributário Comentado 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.

Por outro lado, e segundo o ensinamento de Alberto dos Reis, no 
Código de Processo Civil Anotado, II, p. 291, e em anotação ao acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 19 -2 -1952, na Revista de Legislação 
e Jurisprudência, ano 85.º, pp. 222 e 223, o fim concretamente visado 
pelo autor e o fim abstractamente figurado pela lei tem de ser coinciden-
tes; se assim acontecer, terá sido bem empregado o processo; se, pelo 
contrário, o pedido não se ajustar à finalidade para que a lei concebeu 
o processo, há erro na forma de processo; o erro na forma de processo 
utilizada afere -se, pois, pelo desajustamento à finalidade para a qual a 
lei criou o respectivo processo. Verificado o erro na forma de processo, 
a petição inicial deve ser indeferida, se não puder ser aproveitada; se a 
acção tiver ultrapassado a fase liminar, há -de anular -se todo o proces-
sado, e absolver -se o réu da instância, nos termos do artigo 288.º, n.º 1, 
alínea b), do Código de Processo Civil – cf., neste sentido, Alfredo de 
Soveral Martins, Lições de Processo Civil (Pressupostos Processuais), 
Apontamentos (policopiados), Coimbra, 1969, p. 263 e 264.

A absolvição da instância, porém, não obsta a que outra acção (apro-
priada) seja proposta sobre o mesmo objecto – de acordo com os termos 
do artigo 289.º do Código de Processo Civil.

Por seu turno, os artigos 199.º e 202.º do Código de Processo Civil 
– compêndio subsidiariamente aplicável em processo judicial tributário, 
por força da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário – dispõem que o Tribunal pode conhecer oficiosa-
mente do erro na forma de processo, a não ser que deva considerar -se 
sanado, o qual importa unicamente a anulação dos actos que não pos-
sam ser aproveitados, devendo praticar -se os que forem estritamente 
necessários para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma 
estabelecida pela lei; e não devem aproveitar -se os actos já praticados, 
se do facto resultar uma diminuição de garantias do réu. No mesmo 
sentido apontam também os princípios da celeridade e da economia 
processual – princípios dos quais se desprende a regra da economia 
de actos e de formalidades inserta no n.º 1 do artigo 138.º do Código 
de Processo Civil. De acordo com os termos dos artigos 202.º e 206.º, 
n.º 2, do mesmo Código de Processo Civil, o erro na forma de processo 
é de conhecimento até ao trânsito em julgado da decisão final, e, nesse 
capítulo, o Tribunal deve operar oficiosamente, sem necessidade de 
qualquer acção ou requerimento dos interessados.

Em princípio, não existem obstáculos processuais insuperáveis a que 
um processo de oposição à execução fiscal possa ser conformado, con-
vertido ou convolado em processo de impugnação judicial da legalidade 
da liquidação que nessa execução fiscal se cobra coercivamente. Aliás, 
alguns fundamentos de impugnação judicial da liquidação, pela sua parti-
cular gravidade, são também fundamentos de oposição à execução fiscal 
dessa mesma liquidação. São, por exemplo, os casos de ilegalidade em 
abstracto da liquidação exequenda; de inconstitucionalidade de normas 
que suportam e regem a liquidação e a execução; de pagamento e de du-
plicação de colecta. Nestes casos, discute -se a legalidade da liquidação, 
apesar de se ter lançado mão de um processo de oposição à execução. 
Nestas hipóteses, uma vez reconhecida a ilegalidade da liquidação, não 
pode esta deixar de ser anulada; e, em consequência, deve declarar -se 

extinta a respectiva execução fiscal, como consequência directa e ne-
cessária da ilegalidade da liquidação. É que, na verdade, o processo de 
impugnação judicial visa a anulação total ou parcial do acto tributário 
da liquidação exequenda. De resto, é o próprio Código de Procedimento 
e de Processo Tributário que, no n.º 2 do seu artigo 204.º, admite casos 
de oposição à execução fiscal que devem seguir a forma de processo de 
impugnação judicial – cf. correspondentemente o n.º 2 do artigo 286.º 
do Código de Processo Tributário. Toda a oposição à execução fiscal, 
de resto, ao intentar a extinção do processo em que decorre a cobrança 
coerciva da obrigação liquidada, pode ter como objectivo também a 
eliminação da liquidação tributária. A liquidação da obrigação tributária 
constitui, no entanto, apenas o seu objecto mediato – pois que o objecto 
imediato da oposição é a execução fiscal, tendo em vista a extinção 
desta, total, ou apenas parcial.

Daqui resulta que não existe essencial antítese entre a impugnação 
judicial e a oposição à execução fiscal – cf. a este respeito os acórdãos da 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 27 -5 -1992 (recurso n.º 13 840), de 20 -10 -1993 (o mesmo recurso em 
Pleno da Secção), e de 2 -11 -1994, recurso n.º 17 891.

Assim, sendo embora certo que o pedido de anulação da liquida-
ção tributária pode (e deve, em princípio) ser expresso na forma de 
impugnação judicial, para que o processo, indevidamente iniciado na 
forma de oposição à execução fiscal, possa ser convertido na forma 
de impugnação judicial, ponto é que, no caso concreto, ocorram todos 
os requisitos legais do processo de impugnação judicial, desde logo, a 
tempestividade da respectiva petição inicial, passando pela adequação 
e conformidade da causa de pedir e do pedido à forma processual de 
impugnação judicial.

Em ordem à “celeridade da justiça tributária” e à concessão de uma 
tutela jurisdicional efectiva e plena, o artigo 97.º, n.º 3, da Lei Geral 
Tributária prescreve “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 pronunciar -se sobre o mérito da causa. Leite de Campos, e outros, 
escrevem na Lei Geral Tributária Comentada e Anotada, 2ª edição, 
pág. 422, nota 3, que “trata -se de uma injunção ao próprio juiz” que 
“só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da forma de 
processo quando ela se mostre de todo inviável”. Trata -se da chamada 
“convolação do processo”, unanimemente admitida e frequentemente 
praticada, no Supremo Tribunal Administrativo, em ordem à concreti-
zação das preditas finalidades. O que tudo não constitui mais do que a 
aplicação do princípio anti -formalista pro actione e de favorecimento 
do processo. Ou seja: corrigir os defeitos de ordem processual, atenta 
a necessidade de sobreposição do imperativo de obtenção da justiça 
material aos entraves de índole formalista – cf. aliás, os artigos 98.°, 
n.°s 3 e 4, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e 199.°, 
n.° 1, do Código de Processo Civil – cf., por todos, o acórdão desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 8 -2 -2006, proferido 
no recurso n.º 1135/05.

2.3 No caso sub judicio, e consoante se colhe dos elementos dos autos, 
em 17 -9 -2004 foi instaurada execução fiscal para cobrança coerciva de 
uma «dívida de IRC do ano de 1999» da responsabilidade da “Sociedade 
Construções Amadeu Gaudêncio, SARL”; esta sociedade havia já sido 
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judicialmente declarada falida por sentença de 22 -3 -1995, transitada 
em julgado (cf. alegação na própria petição inicial); em 5 -11 -2004 
foi a sociedade supra referida citada para a respectiva execução, na 
pessoa do administrador judicial, que veio deduzir a presente oposição 
à execução fiscal.

Como se viu, com a dedução da presente oposição à execução fiscal 
a massa falida da “Sociedade Construções Amadeu Gaudêncio, SARL” 
pretende a procedência da oposição e a extinção da respectiva execução 
fiscal, sob a invocação, por um lado, de que a declaração de falência 
obsta à instauração e prosseguimento de qualquer acção executiva contra 
a falida; e, por outro, de que deve entender -se que «a massa falida não 
é sujeito passivo de IRC».

Mas não tem razão, em ambas as vertentes, a massa falida opo-
nente.

Em primeiro lugar, a oponente massa falida não tem razão, porque 
havendo a falência da sociedade sido declarada em 22 -3 -1995, e sendo 
as dívidas exequendas em causa respeitantes a IRC do ano de 1999, estas 
dívidas constituem «créditos vencidos após a declaração de falência», 
nos termos do n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Pelo que, de acordo com este mesmo dispositivo legal, as respectivas 
execuções fiscais «seguirão os termos normais até à extinção da execu-
ção», não sendo de se lhes aplicar «o disposto neste artigo».

Quer dizer, e de modo muito simples: por força do que se dispõe 
em especial no n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, as execuções fiscais, como a presente, de «créditos 
vencidos após a declaração de falência», e diversamente do que se diz 
no n.º 1 do mesmo artigo 180.º, «proferido o despacho judicial de pros-
seguimento da acção de recuperação da empresa ou declarada falência», 
não terão sustados os seus termos, pois que «seguirão os termos normais 
até à extinção da execução».

Portanto: no caso presente, de «créditos vencidos após a declaração 
de falência», ou autos de execução fiscal «seguirão os termos normais 
até à extinção da execução».

Por outro lado, a problemática de saber se «a massa falida» é sujeito 
passivo de IRC ou «a massa falida não é sujeito passivo de IRC» cons-
titui de modo patente uma questão em que está indistinta a distinção 
que deve ser feita entre situações objectivas e subjectivas de sujeição a 
IRC por contraponto a situações de não sujeição ou de não tributação 
em IRC – problemática claramente fora do âmbito de compreensão e 
de discussão do processo de oposição à execução fiscal.

A suscitada questão de que «a massa falida não é sujeito passivo de 
IRC» assume a natureza de questão de legalidade concreta da liquidação 
exequenda de IRC, a qual pode ser francamente discutida no processo 
próprio que é o de impugnação judicial, conforme se conclui sem esforço 
do que acima se deixou dito.

O presente caso, porém, não é de «mandar convolar a oposição em 
impugnação judicial» – como sugere o Ministério Público neste Tri-
bunal. Na verdade, a tanto obsta, desde logo, o pedido formulado no 
caso, o qual, muito simplesmente, é o de «que se proceda à extinção do 
presente Processo de Execução Fiscal». Nem se vislumbra no articulado 
inicial qualquer pedido, ainda que implícito, que deva ser satisfeito na 
forma de processo de impugnação judicial. A oponente massa falida, 

abertamente, só visa a extinção da execução fiscal. Daí que não seja 
possível nem legítimo substituir por outra a vontade manifesta da opo-
nente, ora recorrente.

Estamos deste modo a concluir – e em resposta ao thema decidendum 
–, que pode ser instaurada e prosseguir execução fiscal por dívidas da 
entidade falida vencidas após a respectiva declaração judicial de falência; 
que, em processo de oposição à execução fiscal, não é possível decidir 
sobre a sujeição ou não a IRC; e que o presente não é caso de «mandar 
convolar a oposição em impugnação judicial».

E, por conseguinte, deve ser corroborada a sentença recorrida que 
laborou neste pendor.

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

I. A declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento 
de qualquer acção executiva contra o falido – nos termos do n.º 3 do 
artigo 154.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da 
Empresa e de Falência.

II. Porém, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 180.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, proferido que 
esteja o despacho judicial de prosseguimento da acção de recupera-
ção de empresa ou declarada a falência, os processos de execução 
fiscal, que se encontrem pendentes e todos os que de novo vierem a 
ser instaurados contra a mesma empresa, serão sustados logo após a 
sua instauração.

III. E os processos de execução fiscal por créditos vencidos após a 
declaração de falência (ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação de empresa), por força do que impõe o n.º 6 do mesmo 
artigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, não 
terão o seu curso próprio impedido, pois que seguirão os termos normais 
até extinção da execução.

IV. O problema de saber se determinada entidade é sujeito passivo de 
IRC de determinado exercício integra questão de legalidade concreta 
da liquidação, a qual não pode ser discutida em processo de oposição 
à execução fiscal.

V. A adequação processual à forma estabelecida na lei tem como 
limite a inexistência de insupríveis condições legais, tais como a tem-
pestividade do exercício do direito da acção apropriada, a pertinência 
da respectiva causa de pedir, bem como a conformidade desta com o 
correspondente pedido.

VI. Quando o pedido formulado é, muito simplesmente, o de «que se 
proceda à extinção do presente processo de execução fiscal», é ilegítimo 
«mandar convolar a oposição em impugnação judicial».

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

Custas pela recorrente, com procuradoria de um sexto.

Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Lúcio Barbosa (vencido. Votaria o provimento do recurso, 
pelas razões aduzidas pelo EPGA. Na minha óptica, o pedido de extinção 
da execução não colide com a convolação da oposição em impugnação. 
Como é reconhecido, os fundamentos invocados são fundamentos de 
impugnação, que não da oposição).
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Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

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 inconsti-
tucionalidade material, já que não viola os princípios da 
igualdade, da justiça e da capacidade contributiva.

Processo nº 495/06 -30.
Recorrente: António Dias Tavares.
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 Dias Tavares, melhor identificado nos autos, deduziu 
oposição à execução fiscal nº 0078 -03/100688.6, instaurada por dívida 
de IRS, relativo ao ano de 1999, no valor de € 3.577,48, que foi jul-
gada improcedente por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu.

Inconformado, o oponente interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Norte, que se declarou incompetente, em razão da hie-
rarquia, para o conhecimento do recurso.

O recorrente requereu a remessa dos autos a este Supremo Tribunal 
Administrativo.

Com as alegações do recurso jurisdicional, o recorrente formulou as 
seguintes conclusões:

1 - Deverá julgar -se a inconstitucionalidade material e orgânica da 
alínea h) do n° 3 do art° 2° do CIRS, por violação dos artigos 1°, 2°, 
13°, e 201/ 1 -b) da Constituição, em articulação com os art° 168/ l -i) e 
2, e 106°/2, também da Constituição;

2  - Deverá julgar -se a inconstitucionalidade material da alínea h) 
do nº 3 do art° 2° do CIRS, por não ter em conta as necessidades... do 
agregado familiar, nem o princípio da igualdade nas suas várias ver-
tentes, nem os princípios da justiça e da legalidade, por violação aos 
artigos 107°/1 da Constituição, e 6°/1 -a) da LGT;

3  - Atendendo a que o processo padece de défice instrutório, deve 
a decisão recorrida ser anulada, descendo o processo ao tribunal de 1ª 
instância para completar a pertinente instrução e seguidamente proferir 
nova decisão;

4  - Se as decisões da administração fiscal e dos órgãos jurisdicionais 
competentes não nos deixarem outra alternativa, logo se requererá a fis-
calização concreta de constitucionalidade da alínea h) do nº 3 do art° 2° 
do CIRS, nos termos da alínea b) do n° 1 do art° 280° da Constituição, 

e da alínea b) do n° 1 do art° 70° da Lei 28/82, de 15/11, na redacção 
dada pela Lei 85/89, de 07/09.

5 - Não é devida taxa de justiça.
A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto teve vista do processo e remeteu -se 

para o parecer emitido pelo Exmº Representante do Ministério Público 
junto do TCA Norte, que aponta no sentido de ser negado provimento 
ao recurso, conforme jurisprudência desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Por dívida de IRS do ano de 1999 foi instaurada contra o oponente 

a execução fiscal nº 0078 -03/100688.6;
B) O oponente foi citado em 2003.09.18 (registo a fls. 36 dos au-

tos);
C) A execução tem por base certidão de dívida n° 2003/35980, emitida 

em 2003.05.31, pelo Serviço de Finanças de Espinho, que atesta que o 
oponente é devedor de € 3.053,38, acrescido de juros no montante de 
€ 524,10, proveniente de IRS do ano de 1999, com pagamento voluntário 
até 2003.01.08 e que vence juros de mora a partir de 2003.01.09;

D) O executado é profissional da banca dos casinos;
E) Na liquidação foram aditados rendimentos provenientes de gra-

tificações recebidas pelo executado, tal como se fossem rendimentos 
do trabalho.

F) A petição de oposição deu entrada no Serviço de Finanças de 
Espinho em 2003.09.30.

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 
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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 
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.
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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, 
apenas 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 
igualdade a eventual tributação de membros de outras categorias pro-
fissionais, justifica que se não tivesse realizado diligências instrutórias 
para averiguar se esse facto corresponde ou não à realidade.

…Alega ainda o Recorrente que a tributação das gratificações referi-
das viola o princípio da justiça tributária e da capacidade contributiva.

A percepção de rendimentos que não tenham uma finalidade com-
pensatória, como é o caso das referidas gratificações, proporciona a 
quem as aufere um acréscimo de capacidade contributiva, que deve ser 
considerada para efeitos fiscais por imposição do princípio da igualdade, 
constitucionalmente consagrado.

Por isso, a relevância daqueles rendimentos para efeitos fiscais é 
postulada pela própria Constituição e pelos princípios da justiça e da 
tributação em função da capacidade contributiva.

Por ser este o regime que a Constituição impõe, a eventual irrelevância 
das referidas gratificações para outros efeitos (nomeadamente subsídios 
de doença e desemprego), se pudesse considerar -se incongruente com 
este regime de tributação, justificaria a alteração destes regimes de 
irrelevância e não no afastamento da consideração daquelas ratificações 
para efeitos tributários.

Por outro lado, no que concerne às necessidades do agregado familiar, 
elas são atendidas em sede de I.R.S. a nível de deduções e abatimentos 
à matéria colectável e não no âmbito da incidência do imposto”.

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 e de 
4/10/00, in rec. nº 24.336.

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, 6 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Bran-
dão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Direito de audiência. Actividade instrutória. Poderes vin-
culados.

Sumário:

 I — O direito de audiência constitui uma manifestação do 
princípio do contraditório pois que, dessa forma, não 
só se possibilita o confronto dos pontos de vista da Ad-
ministração com os do administrado como também se 
permite que este requeira a produção de novas provas 
que invalidem, ou pelo menos ponham em causa, os 
caminhos que a administração intenta percorrer.

 II — E, porque assim, e porque a mesma constituiu uma 
formalidade essencial a violação da referida norma 
procedimental ou a sua incorrecta realização tem como 
consequência normal a ilegalidade do próprio acto final 
e a sua consequente anulabilidade.

 III — Todavia, nem sempre assim acontece pois, em certos 
casos, a lei dispensa o seu cumprimento (v. artigo 103.º 
do CPA e n.os 2 e 3 do artigo 60.º da LGT) e, noutros, a 
mesma pode degradar -se em formalidade não essencial 
e, portanto, ser omitida sem que daí resulte ilegalidade 
determinante da anulação do acto.

 IV — Tal acontecerá, por exemplo, nos casos em que, estando 
em causa uma actividade vinculada, o Tribunal concluir 
que a decisão não poderá ser outra que não a decisão 
efectivamente tomada e nos casos em que não houver 
instrução.

 V — Existe actividade instrutória quando a lei exige que, 
previamente à decisão final, se colham pareceres de 
determinadas entidades oficiais e estas emitem esses 
pareceres.

 VI — Não se poderá afirmar que a decisão da Administra-
ção só poderia ser uma única quando esses pareceres 
proponham diferentes decisões para a pretensão do 
requerente.
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Processo n.º 496/06 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Quinta de Cima — Empreendimentos Agrícolas, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
Quinta de Cima, Empreendimentos Agrícolas SA, interpôs, no Tribu-

nal Central Administrativo, recurso contencioso de anulação do acto 
do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (doravante SEAF), de 
23/02/2000, que lhe indeferiu o pedido de isenção de sisa e de imposto 
de selo, bem como emolumentos e outros encargos legais, relativos à 
transmissão decorrente da cisão de parte do seu património, alegando 
a sua ilegalidade em resultado da sua falta de fundamentação e de ter 
sido proferido sem que, previamente, tivesse sido cumprido o disposto 
no art.º 100.º do CPA.

Por Acórdão de 13/12/2005 foi -lhe concedido provimento e conse-
quentemente, anulado ao acto recorrido.

Inconformada, a Representante da Fazenda Nacional recorreu 
para este Tribunal concluindo do seguinte modo:

1. O art.º 60º, 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. A decisão da AF foi a legalmente possível, pelo que a realização 
de tal formalidade não teria qualquer função útil.

4. 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.

A Agravada contra alegou para formular as seguintes conclu-
sões:

1. Não se encontravam reunidos os pressupostos legalmente neces-
sários para a dispensa de realização da audiência prévia, conforme 
pretendam a Representante da Fazenda Nacional.

2. Que escudada numa simples Circular administrativa, defende ser 
a conclusão possível uma única  - a de indeferimento  -, que acabou por 
ser reproduzida no douto despacho de 23 de Fevereiro de 2000;

3. Derrogando assim o princípio da participação dos interessados em 
matéria que lhes diga directamente respeito, que se encontra constitu-
cional e legalmente assegurado;

4. Ferindo de vício de forma e substância o supra mencionado des-
pacho.

5. Porque os demais pareceres emitidos por entidades devidamente 
credenciadas não foram tidas em consideração, nem objecto de análise 
e apreciação (como deveriam) pela ausência da realização da audição 
prévia, permitindo assim a correcta fundamentação da decisão a tomar.

6. Termos em que por força da falta de fundamentação da decisão 
em devido tempo ao interessado, bem como da falta de audiência 
prévia dos interessados, solicitamos se dignem declarar a anulação 
do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, de 23.02.2000, proferido por delegação constante no DR, II 
Série, n.° 286, de 10.12.1999;

7. Pelo que, devem ser atendidas as presentes contra  - alegações 
e negado provimento ao recurso ora interposto, com fundamento no 

parecer favorável da Direcção -Geral de Registos e Notariado, bem 
como na falta de audiência prévia do recorrente, com fundamento na 
violação do art. 60° da LGT, bem como do art. 100° do CPA e art. 267° 
da CRP, e na falta de fundamentação, que constitui vício de forma e de 
substância, conforma uma violação do art.º 268.º da CRP, bem como 
dos art.ºs 124.º e 125.º do CPA e do art.º 60.º da LGT.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. A ora recorrente dirigiu em 05/02/1999 ao Sr. Ministro das Finan-

ças o requerimento que consta do processo instrutor no qual requereu 
que lhe fosse concedido ao abrigo da legislação que citou a isenção de 
Sisa relativamente à transmissão necessária para a realização da cisão-
-simples, isenção de emolumentos notariais e demais emolumentos 
registrais e prediais bem como do imposto de Selo que seria devido para 
a concretização da operação de cisão simples.

2. Após informação dos serviços dos Impostos de Selo e das trans-
missões do Património, em 19/01/2000, que consta do processo instrutor 
e, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido, o Sr. Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais através de despacho de 28/02/2000, 
indeferiu o pedido de isenção apresentado pela ora recorrente.

3. Não foi ouvida previamente a ora recorrente antes de ser proferido 
o despacho ora sob recurso.

4. Do processo instrutor consta um parecer da Direcção Regional de 
Agricultura do Algarve datado de 28/12/1999 que conclui que a pretensão 
da requerente não merece despacho favorável.

5. Consta ainda um parecer da Direcção Geral dos Registos e No-
tariado de 10/12/1999 que conclui que “pode a referida operação ser 
qualificadas como um acto de concentração e desse modo, beneficiar 
das isenções fixadas no art.º 1 ° daquele diploma (D.L. 409/90).”

II. O DIREITO.
O presente recurso dirige -se contra o Acórdão do TCA que, conce-

dendo provimento ao recurso contencioso, anulou o despacho do Sr. 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais  - que indeferiu o pedido de 
isenção de sisa e de imposto de selo, bem como de emolumentos e outros 
encargos legais que a Agravada havia solicitado  - com o fundamento de 
que o mesmo havia sido proferido sem que, previamente, tivesse sido 
cumprido o disposto nos art.ºs 60.º da LGT e 100.º do CPA.

A Representante da Fazenda Nacional não se conforma com este 
julgamento e, por isso, pede a sua revogação por entender que  - pe-
rante a legislação em vigor e as circunstâncias concretas do caso  - o 
Sr. SEAF não podia proferir outra decisão que não a recorrida e 
que, sendo assim, a intervenção da Recorrida seria irrelevante. Deste 
modo, o cumprimento do disposto nos citados normativos traduzir -se-
-ia na observância de um mero ritual sem qualquer efeito útil e, porque 
assim, a omissão daquela formalidade era insusceptível de produzir 
o efeito anulatório que lhe é próprio. O Acórdão recorrido tinha, pois, 
incorrido em erro de julgamento.

Será assim?
Vejamos.
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1. Resulta do probatório que a Recorrida dirigiu requerimento ao Sr. 
Ministro das Finanças informando -o de que iria proceder à cisão do seu 
património e de que com a parte cindida iria participar na constituição de 
uma nova sociedade e solicitando -lhe que  - nos termos do estabelecido 
no n.º 1, do art.º 2.º, do DL de 21/12  - a isentasse de sisa “relativamente 
à transmissão necessária para a realização da cisão simples” e “dos 
emolumentos notariais e demais emolumentos registrais e prediais, 
bem como do imposto de selo que seria devido para a operação de 
cisão simples.”

No seguimento desse pedido a Requerente foi notificada para apre-
sentar um estudo demonstrativo das vantagens das operações projec-
tadas, o que ela fez, e os Directores Gerais dos Registos e Notariado, 
do Comércio e da Concorrência e o Director Regional de Agricultura 
do Algarve foram solicitados a emitir os pareceres referidos nos n.ºs 
6 e 3, respectivamente, do art.ºs 3.º do mesmo DL 404/90, tendo eles 
satisfeito esse pedido.

O DG dos Registos e Notariado considerou que “nos termos da 
al.ª d) do n.º 1 do art.º 2.º do DL 404/90, de 21/12, alterado pelo DL 
134/94, de 24/05, desde que verificados os demais requisitos previstos 
na al.ª c) in fine, pode a referida operação ser qualificada como um 
acto de concentração e, desse modo, beneficiar das isenções fixadas 
no art.º 1.º daquele diploma.” (sublinhados nossos)

O DG do Comércio e da Concorrência respondeu dizendo que 
operação que a Requerente projectava não consubstanciava uma concen-
tração de empresas e, porque assim, não lhe competia emitir parecer.

A Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve deliberou 
dar parecer desfavorável ao pedido formulado pela Recorrida.

Depois de colhidos estes pareceres a Direcção de Serviços dos Im-
postos de Selo e das Transmissões do Património, do Ministério das 
Finanças, prestou a Informação n.º 117/2000, de 19/01/2000, referindo, 
no fundamental, o seguinte:

“Após a análise dos pareceres solicitados, constatamos que, embora 
o parecer jurídico da DGRN considere estarem verificados os requisitos 
para que a referida operação seja qualificada como um acto de concen-
tração e, desse modo, poder beneficiar das isenções fixadas no art.º 1.º 
do DL n.º 404/90, de 21/12, por outro lado a Direcção Regional da 
Agricultura é totalmente contra o acto projectado pois com o destaque de 
parte do imóvel iria constituir -se uma nova sociedade com a actividade 
de turismo, mas o prédio está situado, nos termos do n.º 1 do art.º 3.º 
do DL 196/89, de 14/07, na Reserva Agrícola Nacional.

Informa -nos também a D.R.A. que o Plano Director Municipal de Vila 
Real de Santo António classifica o prédio rústico como Zona Agrícola 
1 e nos termos do seu art.º 25.º só é permitida a construção de novos 
edifícios destinados à habitação e a instalações de apoio à agricultura”.

E, de imediato, e com fundamento nesse parecer, o SEAF, por 
delegação, proferiu o despacho recorrido indeferindo o pedido da 
Recorrida.

A questão que se nos coloca é, pois a de saber se, nas circunstân-
cias acabadas de descrever, a Autoridade Recorrida estava obrigada 
a cumprir o disposto nos art.ºs 60.º da LGT e 100.º do CPA, isto é, 
estava obrigada a notificar a Requerente para que esta pudesse exercer 
o direito de audiência.

2. A jurisprudência e a doutrina vêm dizendo, uniformemente, que 
o exercício do direito de audiência – previsto nos art.ºs 100.º do CPA e 

60.º da LGT  - constitui uma importante manifestação do princípio do 
contraditório e que o mesmo representa”uma dimensão qualificada do 
princípio da participação a que se alude no art. 8.º do CPA” (1), pois 
que, dessa forma, não só se possibilita ao Administrado o confronto dos 
seus pontos de vista com os pontos de vista da Administração como 
também se lhe permite argumentar ou requerer a produção de novas 
provas que invalidem, ou pelo menos ponham em causa, os caminhos 
que esta intenta traçar.

As citadas disposições visam, pois, pôr em prática a directiva cons-
titucional de “participação dos cidadãos na formação das decisões ou 
deliberações que lhes disserem respeito” (art. 267.º/5 da CRP) cons-
tituindo, por isso, uma sólida garantia de defesa dos direitos do 
Administrado.

O disposto nos art.ºs 100.º do CPA e 60.º da LGT constituiu, assim, 
um princípio estruturante da actividade administrativa cuja violação 
ou incorrecta realização se traduz numa violação de uma formalidade 
essencial que, em princípio, é determinante da ilegalidade do pró-
prio acto (2).

Todavia, nem sempre assim acontece pois em casos excepcionais a 
lei dispensa o seu cumprimento e, noutros, a mesma pode degradar-
-se em formalidade não essencial e, portanto, ser omitida sem que daí 
resulte ilegalidade determinante da anulação do acto. – vd. o art.º 103.
º do CPA e os n.ºs 2 e 3 do art.º 60 da LGT –.

Tal acontecerá, por exemplo, (1) quando haja urgência na decisão a 
tomar (al. a) do n.º 1 do art.º 103 do CPA), (2) quando o pedido do Re-
querente não tenha desencadeado a realização de diligências de instrução 
já que a lei determina que os interessados só serão ouvidos depois de 
“concluída a instrução …” (n.º 1 do art.º 100.º) e (3) quando “estando 
em causa uma actividade vinculada da Administração, depois de o 
Tribunal apurar que o acto não padece de qualquer outro vício, desig-
nadamente o de violação de lei, conclui que a decisão administrativa 
não poderá ser outra que não a decisão efectivamente tomada.” (Ac. 
de 6/6/97 (rec. n.º 39.792), com sublinhados nossos).

O que significa que a omissão daquela formalidade deixa de ser 
fundamento de anulabilidade sempre que ocorram motivos excep-
cionais que justifiquem o seu incumprimento, designadamente, por 
exemplo, quando está em causa uma actividade vinculada e, por isso 
 - e independentemente da participação do interessado  - a decisão da 
Administração só puder ser a que foi tomada e quando entre o pedido e 
a decisão não tenha existido qualquer actividade instrutória (3).

Será que in casu estamos perante a ocorrência de circunstâncias que 
consentem a omissão da mencionada formalidade sem que essa omissão 
acarrete o efeito anulatório que lhe é próprio?

Não nos parece.
Vejamos porquê.
3. A Jurisprudência deste STA tem definido o conceito de instrução 

como “toda a actividade administrativa destinada a captar os factos e 
interesses relevantes para a decisão final, nela se incluindo informações, 
pareceres, apresentação ou produção de provas, realização de diligên-
cias, vistorias, exame, e avaliações necessárias à prolação de tal decisão 
– neste sentido vd., entre outros, Acórdãos do Pleno da 1.ª Secção de 
21/05/98 (rec. n.º 40.692), de 2/05/2001, (rec. n.º 41.427), e de 5/07/2001 
(rec. n.º 37.255) e da Secção de 19/10/2006 (rec. 1224/05).
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Como também tem entendido que
“Quando a actividade administrativa antecedente do acto final se 

resuma a uma proposta facultativa da solução a dar ao pedido, de que 
o acto se aproprie sem alterações nem acrescentos, não se detecta uma 
significativa diferença em relação aos casos em que à decisão siga ime-
diatamente o requerimento, pelo que a consideração de tais propostas 
como actos de «instrução» logo se revela como excessiva e forçada.

As noções de instrução e de decisão são, evidentemente, distintas, 
destinando -se aquela a captar os dados de facto que servirão de base 
à ponderação e à eleição inerentes ao acto de decidir. E, como vimos, 
tanto pode suceder que a proposta antecedente do acto integre uma 
actividade instrutória, devendo seguir -se -lhe o cumprimento do disposto 
no art.º 100.º, como pode ela limitar -se a constituir a «avant -garde» da 
decisão, não sendo então de cumprir esse artigo.

Ora, deve sublinhar -se que essa diferença de soluções depende de, 
entre a proposta e o acto subsequente, se poder estabelecer, ou não, 
uma integridade funcional. E é a este tipo de integridade, e não à 
estrutural, que importa atender, pois o todo íntegro que um acto es-
truturalmente forme com a proposta de que inteiramente se aproprie 
ainda não invalida a possibilidade de esta conter elementos factuais 
com carácter de novidade.

Portanto, sempre que o parecer, informação ou proposta careça de 
uma qualquer dimensão instrutória, ainda que no mais lato sentido 
desta palavra, e se resuma a enunciar a solução que o autor do acto 
poderia, por si só e sem mais, aplicar ao requerimento em apreço, não é 
aceitável persistir -se na afirmação de que o acto foi antecedido por uma 
actividade instrutória, sem o que, negligenciando -se a autêntica natureza 
da actividade preliminarmente realizada, estar -se -ia a qualificá -la como 
«instrução» só por ser ontologicamente distinta do acto decisório que 
se lhe seguiu.” – Acórdão da 1.ª Secção de 24/10/2001 (rec. 46.934)

3. 1. Vertendo estes ensinamentos para o caso sub judice é forçoso 
concluir que a actividade antecedente à prolação da decisão recor-
rida deve ser qualificada como instrução e, portanto, concluir que 
após a sua finalização era obrigatório ouvir a Requerente nos termos 
do art.º 100.º do CPA.

Com efeito, e desde logo, o pedido formulado pela Requerente obrigou 
a Autoridade Recorrida a solicitar um determinado número de pareceres 
o que significa que a lei exigia que entre o pedido e a sua resolução me-
diasse uma certa actividade instrutória e que esta era fundamental 
para proferir a decisão.

Depois, porque muito embora esses pareceres não fossem vinculativos 
e, portanto, a Autoridade Recorrida dispusesse de liberdade de decisão, 
certo era que o seu conteúdo, quer jurídico quer de facto, tinha de ser 
ponderado e tomado em atenção, o que quer dizer que a Autoridade 
Recorrida, por si só e sem mais, não podia decidir a pretensão da 
Requerente.

Finalmente, porque essa actividade se destinava a preparar uma de-
cisão e o interessado tinha o direito de contrariar os fundamentos 
em que a mesma se sustentava e de influenciar a Administração na 
definição da decisão final.

Sendo assim, e sendo que, in casu, havia divergência nos referidos 
pareceres acerca da resolução que devia ser tomada, por maioria de 
razão, a Autoridade Recorrida tinha de ouvir a Requerente já que não 

podia apropriar -se da argumentação e da solução neles contida visto a 
mesma ser contraditória.

Ou seja, a instrução realizada entre o pedido formulado pela Reque-
rente e a prolação do acto recorrido foi fundamental para preencher 
o conteúdo deste e, porque o foi, a Administração Fiscal não podia 
deixar de cumprir o disposto no art.º 100.º do CPA.

E não se diga, como o faz a ora Recorrente, que, perante a legislação 
em vigor e as circunstâncias concretas do caso, a Autoridade Recorrida 
só podia proferir a decisão recorrida e que, por isso, o cumprimento 
daquela formalidade era irrelevante e dispensável porque tal não era 
verdade e, tanto assim, que, como se viu, o pedido da Requerente teve 
respostas diferentes nos identificados pareceres.

Não ocorreram, assim, in casu, os requisitos que, excepcional-
mente, permitiam a dispensa do cumprimento do disposto no art.
ºs 60.º da LGT e 100.º do CPA.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 
negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a decisão re-
corrida.

Sem custas.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Vd. S. Botelho, A. Esteves e C. Pinho in CPA, Anotado, 4.º ed., pags.378 e 383.
(2) Neste sentido, e sem preocupação exaustiva, podem ver -se Acórdãos de 18/5/00 

(recs 45.736 e 45.965), de 8/3/01 (rec. 47.134), de 17/5/01 (rec. 40.860), de 17/1/02 
(rec. 46.482), de 20/11/02 (rec. 48.417), de 12/12/02 (rec. 854/02) de 1/7/03 (rec. 1.429/02), 
de 8/7(03 (rec. 1.609/03) de 25/9/03 (rec. 47.953) e de 18/2/04 (rec. 1.618/02).

(3) Vd. E. Oliveira e outros, CPA Anotado, 2.ª ed., pg. 453.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

IVA. Dedução do imposto. Fornecimento de refeições.

Sumário:

O artigo 21.º, n.º 1, alínea d), do CIVA exclui, em princípio, 
do direito à dedução o IVA suportado por um agente eco-
nómico na aquisição a terceiros de refeições destinadas ao 
consumo dos seus trabalhadores em cantina que mantém, 
não liquidando a estes e por aquelas refeições ou serviços 
de bar qualquer quantia a título de IVA.

Processo n.º 567/06 -30.
Recorrente: ATECNIC — Actividades Técnicas e Industriais, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
Atecnic  - Actividades Técnicas Industriais, Lda. impugnou no Tribu-

nal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, as liquidações adicionais de 
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IVA e respectivos juros compensatórios, referentes aos exercícios de 
1994 e 1995, alegando que não havia fundamento para tais liquidações 
“na medida em que não era a impugnante que fornecia as refeições, mas 
sim entidade terceira, que geria a actividade de forma independente, 
autónoma e lucrativa, no âmbito de uma relação jurídica contratual 
para beneficio de trabalhadores que não pertencem aos quadros da 
impugnante, mas sim de sociedades terceiras que com aquela contra-
taram subempreitadas”.

Mas sem êxito, já que por sentença de 24/02/2006 do TAF de Lisboa 
a mesma foi julgada improcedente.

Inconformada, a Impugnante recorreu para este Tribunal formu-
lando as seguintes conclusões:

A) Vem a Impugnante acusada de haver, ilegitimamente deduzido 
IVA, por o imposto pago dizer respeito a despesas com refeições ser-
vidas directamente aos seus trabalhadores, actividade essa que estaria 
isenta de imposto.

B) No modesto entendimento da Impugnante, mal andou a Adminis-
tração Tributária  - e agora o Mo Juiz a quo, ao confirmar semelhante 
entendimento  - ao ordenar as Liquidações Adicionais supra identificadas 
e ao indeferir as pretensões da Contribuinte, uma vez que é da mais 
elementar justiça e conforme as regras do CIVA, aceitar a dedução do 
IVA das operações sub judice, pelas razões já expostas na Petição Inicial 
de Impugnação Judicial.

C) Para benefício dos trabalhadores das Sociedades sub  - contratadas 
da Impugnante, SOSEI e ITR, aquela cedeu à EURONUTRIS a explora-
ção dos serviços de refeição, cafetaria e outros localizados na sua fábrica, 
para apoio às linhas de produção e restante perímetro fabril.

D) Como contrapartida de todos os serviços prestados pela EURO-
NUTRIS, a Impugnante pagava àquela um valor determinado, calculado 
com base no número de refeições servidas, e cobrava das sub contratadas 
um preço simbólico, tendencialmente igual ao seu custo real por cada 
refeição servida aos funcionários destas, os quais beneficiavam gratui-
tamente do serviço da cantina.

E) Esta operação está, assim, definida de forma diferente da previ-
são da regra 40 do art.º 9° e da regra da al.ª d) do n.º. 1 do art.º 21° do 
CIVA. Na verdade, e como já foi referido, não estamos aqui perante uma 
situação de serviços de alimentação e bebidas servidos pela entidade 
patronal aos seus empregados.

F) Mas antes, perante uma prestação de serviços de um terceiro pres-
tado à Impugnante, que por ser mais abrangente que o fornecimento de 
refeições, não se pode subsumir no art.º 21°, n.º 2, al. b).

G) Pelo que, não beneficiando a Impugnante do regime de isenção, 
não pode consequentemente ser enquadrada na excepção prevista para as 
transmissões sujeitas a esse regime constantes da parte final do art.º 20°, 
n.º 1, al. a), como pretendem os serviços de administração fiscal.

H) Assim sendo, a prestação de serviços em causa, estando sujeita, 
nos termos do art.º 1°, n.º 1, al. a), conjugado com o art.º 2°, n.º 1 al. a) 
do CIVA, à incidência do Imposto, e não se verificando em relação a 
ela qualquer das situações de isenção previstas no art.º 9.° do CIVA, 
forçoso é concluir que estamos perante uma situação em tudo enqua-
drável no regime geral definido na al.ª a) do n.º 1 do artigo 2° do CIVA, 
pelo que, o IVA liquidado pela EURONUTRIS à ATECNIC é passível 
de dedução por parte desta.

I) A Impugnante não prestou serviços de refeição a trabalhadores 
seus.

J) Limitou -se a contratar a prestação de serviços à EURONUTRIS, 
praticamente como intermediária das suas sub empreiteiras SOSEI L.da 
e ITR SA para que estas fornecessem refeições aos seus trabalhadores.

K) Assim, e por todo o exposto, ao recusar as deduções dos Autos 
estão, a entidade fiscalizadora e a 2:º Direcção de Finanças de Lisboa e, 
agora, o Tribunal a quo a onerar injusta e ilegitimamente a ATECNIC, 
negando -lhe o direito à dedução do Imposto que a lei lhe reconhece, 
efectuando uma errónea qualificação dos factos em presença, na medida 
em que, não é a IMPUGNANTE que fornece refeições, mas sim entidade 
terceira, que gere essa actividade de forma independente, autónoma e 
lucrativa, no âmbito de uma relação jurídica contratual para benefício 
de trabalhadores que não pertencem aos quadros da IMPUGNANTE, 
mas sim de sociedades terceiras que com aquela contrataram subem-
preitadas.

L) Ao decidir como o fez, o Tribunal a quo, aderindo por completo à 
posição do 8.º Serviço de Finanças de Lisboa, sem que, para o efeito, se 
haja dignado à produção de novos elementos de prova, violou por erro 
de interpretação e de aplicação, o disposto na al.ª a) do n.º. 1 do art.º 1 
°, conjugado com a al.ª a) do art.º 2°, n.º 40 do art.º 9°, al. a) do n.º 1 do 
art.º 20° e b) do n.º 2 do art.º 21°, todos do CIVA, existindo fundamento 
bastante para a impugnação e para o recurso, quer ao abrigo da al.ª a), 
quer ao abrigo das al.ªs. c) e d) do art.º 99° do CPPT.

M) Por outro lado, mesmo que por impossível assim se não enten-
desse, isto é, mesmo quando se entenda estarmos perante o fornecimento 
de refeições a trabalhadores da Impugnante, a verdade é que, neste caso, 
não pode deixar de se aplicar a alínea b) do n.º 2 do artigo 21° do CIVA, 
em detrimento da al.ª d) do n.º 1 da mesma norma, sendo falaciosa a 
interpretação de que aquela não seria aplicável por o fornecimento das 
refeições ser efectuado por entidade terceira  - a EURONUTRIS.

N) De facto, a al.ª b) do n.º 2 do artigo 21° do CIVA, admite a dedução 
do IVA relativo a despesas de natureza social, com o fornecimento ao 
pessoal da empresa de refeições, alimentação e bebidas em cantinas, 
tendo a expressão “pelo próprio sujeito passivo” que ser entendida em 
sentido amplo. Ou seja, assente que, estejamos perante o fornecimento 
de alimentação em cantinas a trabalhadores da IMPUGNANTE, será 
indiferente que exista, ou não, contrato com um prestador de serviços, 
pois, em última análise, seria sempre a própria IMPUGNANTE a for-
necedora do serviço de alimentação aos trabalhadores.

O) Ao decidir de outra forma, foram expressa e directamente violadas 
por erro de interpretação, as normas contidas na Regra 40 do artigo 9°, 
artigo 20° n.º 1 al.ª a) e 21° n.º 1 d) e n.º 2 b) do CIVA.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Ilustre Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não 

provimento do recurso.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1) A impugnante é sujeito passivo de IVA, estando enquadrada no 

regime normal de tributação com periodicidade mensal. Dedica -se às 
actividades metalúrgica e metalomecânica, ao nível do fabrico e da 
comercialização.
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2) As liquidações ora impugnadas tiveram a sua origem em acção 
dos Serviços de Fiscalização Tributária (vd. fls. 38 do processo apenso 
aos autos).

3) No decorrer da acção inspectiva, os Serviços de Fiscalização veri-
ficaram que a empresa havia deduzido indevidamente IVA no valor de 
€ 1.863,40, referente ao ano de 1994, e € 35.442,28, do ano de 1995, 
por se tratar, entre outras situações, de IVA suportado na aquisição de 
refeições fornecidas ao pessoal da empresa pela Euronutris  - Sociedade 
de Gestão Alimentar, S.A., o que foi considerado excluído do direito 
à dedução por força da al.ª. a) do n.º 1 do art. 20.° e n.º 40 do art. 9.° 
do CIVA.

4) As despesas com refeições, ora em causa, foram realizadas por 
terceiros, e não pela própria impugnante, pelo que não há lugar à apli-
cação do art. 21.°, n.º 2, al.ª. b), do CIVA.

5) Em 22/8/1997, a impugnante foi notificada das liquidações impug-
nadas, cujo prazo de pagamento voluntário terminava em 31/10/1997.

6) O pagamento das referidas liquidações foi efectuado (vd. fls. 39 e 
ss. do processo apenso aos presentes autos).

7) Em 27/1/1998, a ora impugnante deduziu reclamação graciosa (vd. 
fls. 62 e ss. do processo apenso aos autos).

8) A impugnação ora em causa diz respeito às liquidações adicionais 
de IVA dos anos de 1994 e 1995, no montante total de € 43.959,35 
(€37.305,68 de imposto e €6.653,37 dos correspondentes juros com-
pensatórios), em face do indeferimento da reclamação graciosa  - apre-
sentada em 27/1/1998, e instaurada sob o n.º 3107 -98/400025.0, sobre 
a qual recaiu despacho de 3/7/2002 (vd. fls 161 do processo apenso), 
notificado à impugnante em 9/7/2002 (vd. fls. 171 do processo apenso 
aos autos).

9) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 
23/7/2002.

II. O DIREITO
Resulta do relato antecedente que a Impugnante  - que é sujeito pas-

sivo de IVA no regime normal de periodicidade mensal  - contratou a 
Euronutris  - Sociedade de Gestão Alimentar, S.A., para esta fornecer 
refeições aos seus trabalhadores ou aos trabalhadores de empresas 
que subcontratara e que deduziu o IVA suportado na aquisição dessas 
refeições, dedução que a Administração Fiscal considerou ilegal 
por entender que a mesma não tinha cobertura na al. b) do n.º 2 do 
art.º 21.º do CIVA e, nesse convencimento, procedeu às liquidações 
ora impugnadas.

Inconformada, a Impugnante sindicou esses actos tributários no 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa alegando que as referidas 
refeições eram fornecidas  - no âmbito de um contrato celebrado com 
a Impugnante  - por uma empresa que geria essa actividade de forma 
independente, autónoma e lucrativa e, porque assim, esse fornecimento 
constituía uma prestação de serviços pelo que o IVA que lhe correspon-
dia, e que a Impugnante pagava, podia ser posteriormente deduzido. 
Aliás, se assim não fosse, haveria de concluir que essa prestação de 
serviços era, por força do disposto no n.º 40 do art.º 9.º do CIVA, uma 
operação isenta e que, por isso, a empresa contratada não estava obri-
gada a liquidar IVA.

O Sr. Juiz a quo não se deixou convencer por estes argumentos e daí 
que tenha julgado a impugnação improcedente.

É deste julgamento que vem o presente recurso, cuja revogação é 
pedida pelas razões sumariadas nas suas conclusões.

A questão que se nos coloca é, pois, a de saber se o IVA liquidado à 
Impugnante pela empresa contratada para o fornecimento de refeições 
aos seus trabalhadores pode ser por ela deduzido.

Esta questão foi já apreciada e decidida em, pelo menos, dois Ares-
tos deste Tribunal e, porque assim, e porque não se vêm razões para 
alterar essa jurisprudência limitar -nos -emos a acompanhar o que nela 
se decidiu.

Escreveu -se no Acórdão de 21/06/2000, (rec. 24.252):
“O preâmbulo do Código do IVA (doravante, CIVA) explica desta 

maneira esclarecedora o que visa e como funciona o imposto:
«O IVA visa tributar todo o consumo em bens materiais e serviços, 

abrangendo na sua incidência todas as fases do circuito económico, 
desde a produção ao retalho, sendo, porém, a base tributável limitada 
ao valor acrescentado em cada fase.

A dívida tributária de cada operador económico é calculada pelo 
método do crédito de imposto, traduzindo -se na seguinte operação: 
aplicada a taxa ao valor global das transacções da empresa, em deter-
minado período, deduz -se ao montante assim obtido o imposto por ela 
suportado nas compras desse mesmo período, revelado nas respectivas 
facturas de aquisição. O resultado corresponde ao montante a entregar 
ao Estado.

O IVA, aplicado de um modo geral e uniforme em todo o circuito 
económico, pressupondo a repercussão total do imposto para a frente, 
corresponde a uma tributação, por taxa idêntica, efectuada de uma só 
vez, na fase retalhista.

O método do crédito de imposto assegura, assim, que os bens utiliza-
dos na produção por uma empresa não sejam, em definitivo, tributados: 
as aquisições são feitas com imposto, mas dão lugar a uma dedução 
imediata no respectivo período de pagamento (salvo excepções, muito 
limitadas, destinadas a prevenir desvios fraudulentos)».

O caso questionado no presente recurso prende -se, precisamente, com 
o direito à dedução do imposto suportado por um agente económico, 
a recorrida, ao adquirir serviços de transportes e refeições destinados 
aos seus trabalhadores.

A recorrida pretende gozar do direito à dedução do IVA que lhe foi 
liquidado com a facturação das correspondentes prestações de serviços; 
a recorrente Fazenda Pública entende que a dedução está excluída pelo 
artigo 21.º, n.º 1, alíneas c) e d) do CIVA.

3. 2. O artigo 20.º, n.º 1, do CIVA dispõe que «só poderá deduzir-
-se o imposto que tenha incidido sobre bens ou serviços adquiridos, 
importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a realização das 
operações» que discrimina nas alíneas seguintes, sendo que logo da 
alínea a) constam as «transmissões de bens e prestações de serviços 
sujeitas a imposto e deles não isentas».

Significa -se, deste modo, que o imposto suportado a montante só é 
dedutível se os bens ou serviços sobre que incidiu forem utilizados na 
produção, ou seja, servirem para a obtenção de receitas que hão -de 
ser tributadas a jusante, «pressupondo a repercussão total do imposto 
para a frente». De fora fica o imposto relativo a bens e serviços cujo 
consumidor final é a própria empresa adquirente, incluindo -se o empre-
sário e os trabalhadores, pois estes bens e serviços não foram utilizados 
para possibilitar a obtenção de receitas tributáveis, mas usados para 
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fins estranhos à empresa, que em última análise se reconduz à geração 
de receitas.

O artigo 21.º do CIVA exclui do direito à dedução o imposto contido 
em várias despesas, entre as quais as «de transportes e viagens de negó-
cios do sujeito passivo do imposto e do seu pessoal», e as «respeitantes a 
alojamento, alimentação, bebidas e tabaco»  - alíneas c) e d) do nº 1. Mas 
logo a alínea b) do nº 2 nos diz que “não se verificará (...) a exclusão 
do direito à dedução” no caso de “despesas relativas a fornecimento 
ao pessoal da empresa, pelo próprio sujeito passivo, de (...) refeições, 
alimentação e bebidas, em cantinas, economatos (...) e similares”.

3.3. No que concerne ao IVA suportado por força da aquisição de 
serviços de transporte dos trabalhadores da recorrida ….

……….
3.4. No que concerne ao IVA que onera as despesas efectuadas com o 

fornecimento de refeições aos trabalhadores, sabemos, pelo probatório, 
que a recorrida dispõe de uma cantina e bar, aonde são servidas refeições 
e prestados serviços de bar, pagos pela recorrida à empresa com a qual 
contratou o respectivo fornecimento, recebendo a recorrida dos seus 
trabalhadores os valores referentes às refeições, sem liquidar IVA.

Também aqui a recorrida, não cobrando IVA dos seus trabalhadores, 
não está a exercer uma actividade acessória, ficando excluído o direito à 
dedução do IVA que suporta pela alínea d) do n.º 1 do art. 21.º do CIVA.

É certo que a alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo diz -nos que a exclu-
são não vale quando se trate de despesas relativas a fornecimento ao 
pessoal da empresa, pelo próprio sujeito passivo, de refeições, alimen-
tação e bebidas, em cantinas. Mas esta regra não vale no nosso caso, 
em que o fornecimento não é feito pela recorrida, mas por terceiro. 
Assim o entendem, também, os anotadores F. PINTO FERNANDES e 
NUNO PINTO FERNANDES, a pág. 306 da 4ª edição do seu CÓDIGO 
DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO ANOTADO E 
COMENTADO. É deste modo por imposição da alínea a) do nº 1 do 
artigo 20.º do CIVA, já que se trata de imposto relativo a aquisição de 
serviços sujeita a imposto e dele não isenta, como se extrai dos artigos 1º 
a), 4º, nº 1, e 9º nº 40 do CIVA. Só poderia haver direito à dedução se 
a recorrida cobrasse o preço das refeições e serviço de bar aos seus 
trabalhadores e liquidasse o correspondente IVA, caso em que se estaria 
perante o exercício de uma actividade acessória tributável em IVA, que 
o mesmo é dizer, os serviços adquiridos pela recorrida seriam por ela 
utilizados para a obtenção de receitas tributadas a jusante. Ora, é ela 
mesma a afirmar  - cfr. o artigo 4, alínea f) da petição inicial  - que faz 
uso do direito à isenção do artigo 9º nº 40 do CIVA, não liquidando, 
por isso, IVA aos seus trabalhadores que consomem as refeições. Trata-
-se de uma isenção simples, que não confere direito à dedução do IVA 
suportado a montante.

Daí que também não possa a recorrida deduzir o IVA que entregou 
à empresa prestadora do serviço de cantina e bar.”

No mesmo sentido vd. Acórdão de 14/01/2004 (rec. 1.727/03).
Termos em que, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso 

Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam em negar 
provimento ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Competência do Tribunal: questão prévia. Recurso jurisdi-
cional de decisão da 1.ª instância. Competência em razão 
da hierarquia.

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 — A prática do acto processual de dar como não escrita 
determinada alegação de facto é da conta do Tribunal 
cuja competência resulte das regras legais de fixação 
da competência.

Processo n.º 805 -06 -30.
Recorrente: Fernando José Rodrigues Marques Gomes Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Fernando José Rodrigues Marques Gomes Ferreira vem interpor 

recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, 
de 20 -11 -2005, que julgou improcedente a impugnação judicial que 
deduzira contra a liquidação de imposto municipal de sisa – cf. fls. 107 
e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as conclusões seguintes.
1. Na douta sentença não se conheceu sobre a ilegitimidade passiva 

do recorrente, nem sobre a inexistência de “ajuste de revenda”;
2. Tais omissões de pronúncia ou de omissões na fundamentação de 

direito inquinam a sentença de nulidade;
3.  Nulidade essa que deve ser conhecida e declarada judicial-

mente;
4. No entanto, porque no presente processo e por ora não se coloca 

em crise a matéria de facto mas somente a matéria de direito, a instância 
mantém -se válida, podendo do presente Tribunal conhecer em substi-
tuição do tribunal recorrido dessas mesmas questões.

5. Para as situações de incidência real previstas no § 2º, do artº 2º do 
Código da Sisa, relativas a cedência de posição contratual com ajuste de 
revenda, não existe norma de incidência tributária subjectiva especial;

6. Assim sendo, aplica -se a estes casos a norma geral da incidência 
pessoal do corpo do artº 7º do Código da Sisa;

7. Nos termos desta norma o sujeito passivo de pagamento da Sisa é 
aquele a quem se transmitirem os bens;

8. No caso em apreço os bens foram transmitidos ao cessionário, 
sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária;
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9.  Também serve de elemento interpretativo, desta solução jurídica, 
a própria interpretação da norma de incidência real, nomeadamente 
quando refere que a tradição fictícia só é colectada quando a final o 
cessionário outorga a escritura, e quando se equipara pelo advérbio 
“também” a tradição fictícia à tradição efectiva;

10. Se há equiparação da tradição fictícia com a tradição efectiva e se 
se exige que o cessionário outorgue a escritura, então, é o cessionário 
o sujeito sobre o qual o regime jurídico dá o maior enfoque e será ele 
o sujeito passivo da obrigação tributária;

11. O sujeito passivo da obrigação tributária, em qualquer das tradi-
ções, é sempre aquele que no final vai outorgar a escritura de compra;

12. Se a tradição ocorre com a cessão da posição, então, é o cessionário 
que entra ficticiamente na posse do bem, porque o cedente já não tem 
qualquer posição contratual, jurídica ou material sobre esse bem;

13. A interpretação administrativa da Fazenda Pública e a interpretação 
e aplicação jurisprudencial, pelas quais se tem entendido que o sujeito 
tributário passivo é o cedente, não tem acolhimento legal;

14. A criação de normas de incidência tributária pertence exclusiva-
mente ao poder legislativo, Assembleia da República ou Governo, por 
força do previsto no artº 103º nº 2 da CRP e os Tribunais não podem 
aplicar normas que violem o disposto na Constituição, por força do 
artº 204º da CRP;

15. A interpretação e aplicação das normas jurídicas perpetrada pela 
Fazenda Nacional ou pelos Tribunais, e aqui em apreciação, está ferida 
de inconstitucionalidade por força do artº 277º da CRP, porquanto na 
prática estão a criar e a aplicar uma obrigação tributária pessoal não 
prevista na lei.

16. Deve pois ser conhecida e declarada a ilegitimidade passiva do ora 
recorrente e cessionário, com as devidas consequências legais. Noutra 
perspectiva, mas sem conceder, sempre se conclui o seguinte:

17. Relativamente à norma da incidência real, para liquidação do 
imposto, não se encontra verificado o requisito do “ajuste de revenda”, 
previsto no § 2º do artº 2º do Código da Sisa;

18. Para haver ajuste de revenda tinha de haver preço ou mais valia, 
o que não ocorreu nem está dado como provado;

19. O ajuste de revenda não se presume, assim como não se presume 
que o cessionário outorgue a escritura com o promitente vendedor;

20. A única presunção prevista na norma é sobre a tradição do bem;
21. Além disso, está demonstrado nos autos que não houve preço 

de revenda, quer no próprio contrato de cessão quer no documento da 
Acção Inspectiva das Finanças;

22. Acresce que no actual Código do IMT estas situações não dão lugar 
à liquidação do imposto, por força do previsto na alínea g) do artº 4º;

23. Esta nova norma tributária tem plenamente aplicação ao caso 
dos presentes autos, por força dos princípios da igualdade e da justiça 
material (artº 5º nº 2 da LGT), devendo também ser considerada como 
norma interpretativa do regime anterior (artº 13º do CC).

24. Não se aceitando nenhum dos argumentos acima aduzidos, o que 
não se concede, deve entender -se que a interpretação perpetrada pelo 
Tribunal “a quo” e pela Fazenda Pública é inconstitucional;

25. As normas tributárias de incidência real têm os limites materiais 
consignados na Constituição e nos princípios tributários infraconsti-
tucionais;

26. A norma de incidência real aqui em causa é inconstitucional 
por violar o artº 104º nº 4 da CRP, interpretado com os princípios da 
capacidade contributiva, da justiça material e da igualdade tributária, 
previstos nos artºs 4º nº 1 e 5º nº 2 da LGT;

27. O imposto em causa é um imposto sobre o consumo, que necessita 
sempre de ter uma correspondência ou conexão com um pressuposto 
material, para se aferir da capacidade contributiva;

28.  O ora recorrente não adquiriu nenhum bem nem sequer teve 
qualquer mais valia com a cedência da posição contratual;

29. O cessionário pagou a Sisa sobre o valor total do bem, como 
consta da escritura de compra;

30. A Fazenda Pública quer que o recorrente pague o mesmo valor 
de Sisa por uma aquisição que não se efectuou;

31. A lei é manifestamente injusta, sendo certo que este imposto como 
estava configurado não tem qualquer pressuposto económico, porque a 
cessão foi da posição contratual e não do bem;

32. Assim sendo, a norma de incidência tributária real, como vinha 
sendo interpretada e aplicada é manifestamente inconstitucional.

1.3 O Ministério Público emitiu o seguinte parecer.
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do 

recurso (art.684° nº 3 CPC/art. 2° al.e) CPPT).
A 28ª conclusão das alegações de recurso enuncia factos não con-

templados na fundamentação da decisão impugnada:
 - o recorrente (cedente da posição contratual) não adquiriu nenhum 

bem nem obteve qualquer mais -valia com a cedência da posição con-
tratual.

2. Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria 
de direito sendo o STA  - secção de Contencioso Tributário incompetente, 
em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA 
Sul -secção de Contencioso Tributário (arts. 26° al.b) e 38°al.a) ETAF 
aprovado pela Lei nº 13/2002, 19 Fevereiro; art.280° nº l CPPT).

3. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo 
para o tribunal declarado competente (art.18° nº 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incom-
petência absoluta do tribunal em processo judicial tributário (art.16° 
nº 2 CPPT).

O STA -secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da 
hierarquia para o conhecimento do mérito do recurso, sendo competente 
o TCA Sul -secção de Contencioso Tributário.

1.4 Ouvido o recorrente, veio dizer o que segue – cf. fls. 166 e 167.
 - As questões ou matérias a decidir no recurso interposto são exclu-

sivamente de Direito;
 - Acresce que o facto invocado pelo Ministério Público é um facto 

negativo e conclusivo, que se extrai da falta de prova de sobre a exis-
tência de “preço” de revenda ou mais -valia na cedência da posição 
contratual;

 - Na verdade, se não está demonstrado que houve “preço” de revenda 
ou mais valia na cedência da posição contratual é porque não houve tal 
“preço” nem mais valia – mera conclusão;

 - Por outro lado, tal facto conclusivo é um dos requisitos legais da 
norma tributária, de conhecimento oficioso, pelo que nem sequer ne-
cessitava de ser alegado ou concluído;

 - No entanto, e para obviar, queiram dar como não escrito o facto 
ou conclusão constante no artigo 28º das Conclusões, sem prejuízo das 
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prerrogativas concedidas aos Tribunais para conhecerem de qualquer 
matéria.

O STA -secção de Contencioso Tributário é competente em razão 
da hierarquia para conhecer do mérito do recurso, por estar em causa 
no recurso interposto somente ou exclusivamente matéria de Direito, 
conforme previsto no nº 1, do artº 280º, do CPPT.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a suscitada 
questão prévia da incompetência do Supremo Tribunal Administrativo 
em razão da hierarquia.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1) Na sequência de uma acção de inspecção e em cumprimento da 

ordem de serviço n.º 85404, datada de 22/8/2003, relativa ao exercício 
de 2002 do ora impugnante, verificou -se que o mesmo tinha celebrado, 
em 8/10/1989, com a “Afer – Engenharia e Construções, Lda” um 
contrato -promessa de compra e venda de uma fracção autónoma, de-
signada pelas letras “EE”, que constitui o apartamento 120 do prédio 
urbano denominado Edifício Villa Restelo e sito na Rua Sam Levy, 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de S. Francisco Xavier, 
sob o art. 1079. O preço acordado foi de €266.856,87.

2) Em 11/12/2002, o ora impugnante celebrou um contrato de cessão 
de posição contratual com João Pessoa Amorim Lima Raposo (vd. fl. 33 
dos autos), o que, conforme relatório elaborado pelos SIT, junto a fls. 
51 e ss. do processo apenso aos autos, configura um ajuste de revenda, 
pelo que, por força do § 2.º do art. 2.° do CIMSISSD, deveria ter sido 
solicitado o pagamento da sisa devida, o que não sucedeu.

3) O impugnante foi notificado, nos termos do art. 60.° da LGT, não 
tendo exercido o direito de audição prévia (vd. fl. 34 dos presentes 
autos).

4) A 27/2/2004, o ora impugnante foi notificado da liquidação, atra-
vés de carta registada com aviso de recepção (vd. fl. 60 do processo 
apenso aos autos), para proceder ao pagamento do imposto municipal 
de sisa, no valor de €26.685,69, e de juros compensatórios no valor 
de €1.341,60 (vd. fl. 59 e ss. do processo apenso aos presentes autos). 
Não tendo sido efectuado o pagamento dentro do prazo voluntário, 
foi extraída certidão de dívida que deu origem ao processo executivo 
n.º 329200401014178.

5) Conforme documento de fl. 62 do processo apenso aos presentes 
autos, com data de entrada de 19/3/2002, verifica -se que a conclusão 
das obras ocorreu antes da data da cessão da posição contratual.

6) O ora impugnante deduziu a presente impugnação em 11/6/2004.
Factos não provados:
Constituindo “matéria [...] relevante” para a solução da “questão de 

direito”  - art. 511.°, n.º 1, do Código de Processo Civil  -, nenhum.
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 
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 
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, o recorrente vem dizer, nomeadamente, que:
i. No caso em apreço os bens foram transmitidos ao cessionário, sendo 

este o sujeito passivo da obrigação tributária; (conclusão sob o n.º 8)
ii. Para haver ajuste de revenda tinha de haver preço ou mais valia, 

o que não ocorreu nem está dado como provado; (conclusão sob o 
n.º 18)

iii. Além disso, está demonstrado nos autos que não houve preço 
de revenda, quer no próprio contrato de cessão quer no documento da 
Acção Inspectiva das Finanças; (conclusão sob o n.º 21)
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iv. O ora recorrente não adquiriu nenhum bem nem sequer teve qual-
quer mais valia com a cedência da posição contratual; (conclusão sob 
o n.º 28)

v. O cessionário pagou a Sisa sobre o valor total do bem, como consta 
da escritura de compra; (conclusão sob o n.º 29)

vi. A Fazenda Pública quer que o recorrente pague o mesmo valor de 
Sisa por uma aquisição que não se efectuou; (conclusão sob o n.º 30)

O recorrente vem dizer agora no Supremo Tribunal Administrativo 
que «queiram dar como não escrito o facto ou conclusão constante no 
artigo 28º das Conclusões».

Porém, a prática desse acto, de dar «como não escrito o facto ou con-
clusão constante no artigo 28º das Conclusões», a ser processualmente 
admissível, será da conta do Tribunal que previamente for julgado o 
competente segundo as regras legais de fixação da competência (questão 
esta, a da competência, sobre todas prioritária). Mas, no presente caso, 
mesmo que fosse dado como «não escrito o facto ou conclusão cons-
tante no artigo 28º das Conclusões», sempre restaria escrita a demais 
matéria de facto constante das conclusões sob os n.ºs 8, 18, 21, 29 e 30, 
e elencada nos itens que imediatamente antecedem.

E o que é certo é que na sentença recorrida não está provada nenhuma 
dessa elencada factualidade, representando -se, ao invés, que o mesmo 
elenco factual se revela manifestamente em contradição com o bloco 
de factos registado na sentença recorrida, e, em especial, com o teor 
factual consignado sob 2) do probatório, onde se estabelece que «Em 
11/12/2002, o ora impugnante celebrou um contrato de cessão de posição 
contratual com João Pessoa Amorim Lima Raposo (vd. fl. 33 dos autos), 
o que, conforme relatório elaborado pelos SIT, junto a fls. 51 e ss. do 
processo apenso aos autos, configura um ajuste de revenda (…)».

Como assim, logo se vê que o recorrente não se basta com o julga-
mento da matéria de facto feito na instância, o qual, antes, contraria –, 
o que logo significa que o presente recurso não versa exclusivamente 
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.

A prática do acto processual de dar como não escrita determinada 
alegação de facto é da conta do Tribunal cuja competência resulte das 
regras legais de fixação da competência.

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 
Sul (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça: sete unidades de conta. Procuradoria: um sexto.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Sumário:

A secção de Contencioso Tributário do STA é 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.

Processo n.º 833/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Armando Rodrigues da Cunha Bandeira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Vem a Fazenda Pública interpor recurso da sentença de 11/5/06 
da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou procedente a oposição 
deduzida por Armando Rodrigues da Cunha Bandeira, residente no 
Lugar das Neves, Barroselas, Viana do Castelo, à execução fiscal 
n.º 2348 -97/103646.7 e apensos, que contra si foi revertida, por dívidas 
de IVA de 1992 e IRC de 1998, no montante de € 11.883,39, formulando 
as seguintes conclusões:

1. O devedor originário “Neves Futebol Clube”, sendo uma associação 
constituída nos termos dos arts. 157.º a 184.º do Código Civil, poderá 
com fundamento designadamente na lei fiscal ser qualificada como 
“empresa” nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 13.º 
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 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.º 1 do art.º 13.º 
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.º 13.º, n.º 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.º 13.º, 
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n.º 1, como é o caso do ora oponente, parte legítima substantiva na 
execução fiscal.

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

Não há contra -alegações.
O Exmo. PGA junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que 

se declare este STA incompetente em razão da hierarquia para apreciar 
o recurso, por este se não fundar, exclusivamente, em matéria de direito.

Notificada para se pronunciar sobre esta questão, a recorrente veio 
admitir que o recurso interposto não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito, requerendo, desde já, caso o Tribunal se declare 
incompetente em razão da hierarquia, a remessa dos autos ao tribunal 
competente, que é o TCA.

Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
1. O oponente foi citado por carta de 15/9/03 de que contra si tinha 

revertido a execução fiscal n° 2348 -97/103646.7 e apensos, movida a 
“Neves Futebol Clube”, relativamente aos períodos de 92 e 98 e por 
dívidas de IVA e IRC, conforme descriminação de fls. 22, no total de 
€ 11.883,39.

2. O despacho de reversão foi proferido a 10/9/03 (fls. 23).
3. Tal execução corre por dívidas no total de 183.975,40 €, conforme 

fls. 22.
4. A primitiva executada aderiu ao D.L. 124/96 de 18/08 relativamente 

às dívidas de IVA relativas aos períodos de 9203T a 9603T (fls. 23).
5. O oponente foi notificado por ofício datado de 21/3/03, para 

exercer o direito de audição prévia para efeitos de prossecução ou não 
da reversão contra si.

6. O oponente não consta em qualquer cargo dirigente do clube, 
constando apenas como vogal da direcção no documento junto a fls. 43 
e 44, do qual consta, manuscrito à mão época 1997/1998”.

7. Das diligências efectuadas pela exequente não foi possível encon-
trar qualquer património de valor à executada primitiva, com excepção 
do subsídio atribuído pela CM de Viana do Castelo, no montante de 
€1.250,00, relativamente ao qual a referida edilidade não deu resposta 
conforme fls. 24 e 55.

III – Importa 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 nas conclusões 1.ª e 7.ª das suas 
alegações afirma factos que a Mma. Juíza “a quo” não estabeleceu na 
sentença recorrida.

E, com efeito, assim é.
A recorrente afirma na primeira conclusão das suas alegações «O 

devedor originário “Neves Futebol Clube”, sendo uma associação 
constituída nos termos dos arts. 157.º a 184.º do Código Civil …», 
acrescentando, depois, na sétima conclusão «Os administradores de 
associações que funcionam como empresas …, como é o caso do ora 
oponente, …», e, na verdade estes factos não foram dados como provados 
pela sentença recorrida.

Nesta, da matéria fáctica dada como assente não se extrai que a de-
vedora originária é uma associação constituída nos termos dos artigos 
citados do CC, muito menos que funciona como empresa, e apenas 
consta, relativamente ao oponente, que este não consta em qualquer cargo 
dirigente do clube, mas apenas como vogal da direcção no documento 
junto a fls. 43 e 44, manuscrito à mão “época 1997/1998”.

É, por isso, questionada, desde logo, o tipo de associação ou de 
pessoa colectiva que é a originária devedora e a qualidade de membro 
desta que teve o oponente, ora recorrido, pelo tempo correspondente 
às dívidas em questão.

Ao produzir as transcritas alegações a recorrente pretende tirar delas 
efeitos úteis, em sede de direito, designadamente a aplicação do regime 
de responsabilidade tributária previsto no artigo 13.º, n.º 1, do CPT ao 
caso em apreço.

E, deste modo, o recurso não tem fundamento, exclusivamente, em 
matéria de direito, controvertendo -se, também, matéria de facto, o que 
faz com que não seja este o Tribunal competente, em razão da hierarquia, 
para dele conhecer, mas sim o TCA.

Razão por que procede, assim, a questão suscitada no parecer do 
Exmo. PGA junto deste Tribunal.

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.

Sem custas.
Após trânsito, remetam -se os autos ao tribunal competente, conforme 

já requerido pela recorrente a fls. 161. DN.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — Bran-

dão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Juros indemnizatórios. Erro imputável aos serviços. Código 
de Processo Tributário.
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Sumário:

Na vigência do Código de Processo Tributário, os juros indem-
nizatórios devidos na sequência de impugnação judicial que 
anulou o acto de liquidação, no qual ocorreu erro imputável 
aos serviços, devem ser contados à taxa do artigo 559.º do 
Código Civil, já que o artigo 24.º do Código de Processo 
Tributário nem estabelece essa taxa, nem, quanto a ela, 
remete para as leis tributárias.

Processo n.º 835/06 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Registos e do Notariado.
Recorrido: EFANOR — Indústria de fios, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
«EFANOR, INDÚSTRIA DE FIOS, SA», com sede em Lugar de 

Espido, Via Norte, Maia, requereu a execução da sentença proferida 
nos autos de impugnação judicial que correram no extinto Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância do Porto, alegando que o prazo para a sua 
execução espontânea já se havia esgotado sem que a Administração a 
tivesse cumprido integralmente, não obstante tal lhe ter sido expressa-
mente requerido.

Pediu, assim, que se declarasse a inexistência de causa legítima de 
inexecução e se determinasse o pagamento do montante estipulado 
na sentença, acrescido de juros legais.

Citado, o Director -Geral dos Registos e Notariado (DGRN) veio dizer 
que já havia sido dado cumprimento integral à sentença.

Por sentença de 25/03/2004 declarou -se:
“ - não existir causa legítima que obste à execução da sentença profe-

rida nos autos de impugnação judicial n.º 38/95, que correu termos pela 
2.ª Secção do 2° Juízo do extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância 
do Porto;

 - a nulidade da dedução da quantia a título de “participação emolu-
mentar” efectuada segundo a “nota discriminativa” de fls. 32.”

Reconheceu -se:
“o direito da exequente a juros indemnizatórios, contados desde a 

data do pagamento até ao fim do prazo para o cumprimento voluntário 
da sentença, de acordo com as taxas de juros referidas no ponto 7.2.3. 
desta peça”

Determinou -se
“o pagamento à exequente de tais juros, também sobre o montante 

que ainda lhe não foi restituído.”
E fixou -se
“em quarenta e cinco dias o prazo máximo para que o pagamento se 

efectue, na íntegra e em conformidade com o ora decidido.”
Inconformado, o DGRN recorreu para este Tribunal para o que 

formulou as seguintes conclusões:
1. O recurso interposto pela DGRN tem por objecto a douta decisão 

proferida pelo tribunal a quo no incidente de execução de sentença 
na parte em que condenou a Administração no pagamento de juros 
indemnizatórios a uma taxa fixa desde 13/02/96 até à entrada em vigor 
da L.G.T. (31.12.1998).

2. Ao contrário do que defende a “EFANOR - INDÚSTRIA FIOS, 
S.A.”, no cálculo dos juros indemnizatórios dever -se -á atender às taxas 

que sucessivamente vigoraram desde a data da liquidação de emolumen-
tos judicialmente anulada até ao termo do prazo de execução espontâ-
nea da decisão judicial anulatória, dado que estas exprimem a medida 
legal considerada idónea para a mensuração do dano respeitante a uma 
obrigação pecuniária, tal como doutamente foi decidido pelo STA, no 
acórdão proferido, em 20/02/2002 (rec. n.º 26.669).

3. Os juros indemnizatórios devidos pela anulação de um acto de 
liquidação de emolumentos registrais efectuado em 19/10/94, cujo 
cumprimento da decisão judicial anulatória ocorreu em 05.06.2002, 
devem, nos termos do disposto nos artigos 83°, n.º 4, do CPT 35°, 
n.º 10, da Lei Geral Tributária, ser contabilizados de acordo com as 
seguintes taxas:

 - 15 %  - de 19.10.1994 a 30.09.1995  - (art.º 559.°, n.° 1, do CC e 
Portaria n.° 339/87, de 24/04);

 - 10 %  - de 1.10.1995 a 12.02.1996 - (n.º 1 do CC e Portaria n.° 
1171/95, de 25/09);

 - 13,75 %  - de 13 -02 -1996 a 24 -04 -1996 (art.º 83.°, n.° 4 do C.P.T. 
e Aviso n.° 1/96, de 19.01.1996, publicado no D.R. n.° 27 (II série) de 
01.02.1996);

 - 13,25 %  - de 24 -04 -1996 a 12 -12 -1996 (art.º 83.°, n.° 4 do CPT e 
Aviso n.° 2/96, de 04.04.1996, publicado no D.R. n.° 96 (II série) de 
23.04.1996);

 - 12 %  - de 13 -12 -1996 a 06 -05 -1997 (art.º 83.° , n.° 4 do C.P.T. e 
Aviso n.° 5/96, de 22.11.96, publicado no D.R. n.° 287 (II série) de 
12.12.1996);

 - 11 %  - de 07/05/1997 a 25/02/1998 (art.º 83.° , n.° 4 do C.P.T. e 
Aviso n.° 180/97, de 22.04.97, publicado no D.R. n.° 104 (II série) de 
06.05.1997);

 - 10 %  - de 26 -02 -1998 a 06 -11 -1998 (art.º 83.º , n.° 4 do C.P.T. e 
Aviso n.° 1/98, de 16.02.98, publicado no D.R. n.° 47(1 série  - B) de 
25.02.1998);

 - 9,25 % - de 07 -11 -1998 a 19 -12 -1998 (art.º 83.° , n.° 4 do C.P.T. 
e Aviso n.° 3/98, de 30.10.98, publicado no D.R. n.° 257 (1 série  - B) 
de 06.11.1998;);

 - 8,25 % - de 20 -12 -1998 a 31 -12 -1998  - (art.º 83.° , n.° 4 do C.P.T. 
e Aviso n.º 4/98, de 14.12.98, publicado do D.R. n.° 292 (1 série  - B) 
de 19.12.1998).

 - 10 % - de 01 -01 -1999 a 16 -04 -1999 (art.ºs 35.°, n.° 10 e 43.°, n.° 
4 da L.G.T., n.° 1 do art.º 559.° do C. Civil e Portaria n.° 1171/95, de 
25/09);

 - 7 % - de 17 -04 -1999 a 05 -06 -2002 (art.ºs 35.°, n.º 10 e 43.°, n.º 
4 da L.G.T., n.º 1 do art.º 559.° do C. Civil e Portaria n.° 263/99, de 
12/04);

4 - É de referir ainda que a presente questão da aplicação da lei no 
tempo das normas sobre juros indemnizatórios, em particular no período 
que medeia entre a data da entrada em vigor do Decreto -Lei 7/96, de 
7/02  - 12.02.1996  - e a data da entrada em vigor da LGT  - 01.01.1999 
 - aguarda decisão a proferir pelo Pleno da Secção do Contencioso 
Tributário do STA no âmbito de vários recursos para uniformização 
de jurisprudência.
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A Exequente contra alegou para formular as seguintes conclu-
sões:

1. Os art.ºs 24° e 83° do CPT, após a redacção que lhes foi conferida 
pelo D. L. n.° 7/96, de 7/02, consagraram a aplicação de uma taxa de 
juro fixa;

2. De acordo com esses preceitos a taxa dos juros indemnizatórios 
correspondia à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor 
no dia do pagamento do tributo, acrescida de cinco pontos percentuais, 
e mantinha -se inalterada durante todo o período de contagem dos juros;

3. Nas palavras do Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA, no n.º 
4 do art. 83° do CPT “a questão da alteração das taxas aplicáveis ao 
longo do período em que eles são devidos” era liminarmente eliminada, 
pois determinava -se “a aplicação de uma taxa de juros fixa, ao longo 
de todo o período de contagem dos juros”;

4. A entrada em vigor da LGT alterou a forma de determinação dos 
juros, passando a aplicar -se as taxas legais sucessivamente em vigor 
nos diferentes períodos de contagem dos juros, pelo que a partir de 
1.01.1999 e por força das remissões constantes no n.° 4 do art. 43° e 
no n.° 10 do art. 35° da LGT., a taxa dos juros indemnizatórios passou 
a ser equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos do n.° 1 do 
art. 559° do Código Civil;

5. Conforme explica o Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA, a 
questão da alteração das taxas apenas se coloca após a entrada em vigor 
da LGT pois “esta lei não contém qualquer regra especial sobre esta 
matéria, pelo que a questão deverá ser resolvida à face dos princípios 
gerais sobre a aplicação da lei no tempo”;

6. A douta sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de 
juros legalmente formulado, violou, pois, por errada interpretação e 
aplicação os art.ºs. 24° e 83° do CPT.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
do parcial provimento do recurso, pelo que a sentença recorrida devia 
“ser revogada e substituída por Acórdão que condene a Administração 
Fiscal no pagamento de juros indemnizatórios às taxas de juros legais 
aplicáveis no período compreendido entre 20/10/94 e 31/12/98”.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. Por sentença transitada em julgado, proferida nos autos de im-

pugnação judicial que correram termos na 2.ª Secção do 2.º Juízo do 
extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto, sob º n.º 38/95, 
determinou -se a anulação da liquidação versando sobre emolumentos 
do registo comercial, no valor de 1.047.000$00, e condenou -se a enti-
dade liquidadora a pagar à impugnante juros indemnizatórios sobre tal 
montante contados desde 19/10/94 até à emissão da respectiva nota de 
crédito a seu favor.

2. Esgotado o prazo de execução espontânea de tal sentença a Im-
pugnante requereu, em 04/12/2002, execução do julgado ao abrigo do 
art.º 5.º do DL 256 -A/77, de 17/6.

3. Até à data da instauração da presente execução (27/02/2003) a 
Administração não se tinha pronunciado sobre tal requerimento.

4. Posteriormente foi emitida a nota discriminativa do montante a 
restituir à Impugnante, cuja cópia faz fls. 32 destes autos e cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido.

5. Em conformidade com esta nota explicativa e mediante transferência 
bancária através da CGD foi efectuado o pagamento à Impugnante.

II.. O DIREITO.
O presente recurso jurisdicional dirige -se contra a sentença do TAF do 

Porto que, em execução da sentença anulatória da liquidação dos emo-
lumentos de registo comercial cobrados à ora Recorrida pela inscrição 
do seu aumento de capital, considerou que os juros indemnizatórios 
que a Exequente tinha direito a receber em função daquela anulação 
deveriam ser contados:

 - à taxa de 15 % entre 20/10/94 e 30/09/95
 - à taxa de 10 % entre 01/10/95 e 12/02/96
 - à taxa de 13,75 % entre 13/02/96 e 31/12/98
 - e a partir de 01/01/99 e até efectivo e integral pagamento à taxa 

que vigorar em cada período, de acordo com as variações sofridas pela 
taxa de juros legal

e, consequentemente, condenou a aqui Recorrente ao seu paga-
mento.

É contra esta decisão que aquela se insurge sustentando que a sen-
tença errou quando condenou a Administração no pagamento da-
queles juros a uma taxa de 13,75 % no período que vai de 13/02/96 até 
31.12.1998, pois nesse período os juros que incidiriam sobre a quantia a 
que a Exequente tinha direito a receber deveriam ser contados de acordo 
com as diversas taxas indicadas na conclusão 3.ª do seu recurso.

A questão que se nos coloca é, pois, a de saber qual a taxa de juros 
que deve incidir sobre a quantia que a Exequente tem direito a 
receber no período que vai de 13/02/96 (data da entrada em vigor 
do n.º 4 do art.º 83.º do CPT) a 01/01/99 (data da entrada em vigor da 
LGT). Será que  - como se decidiu na sentença recorrida  - essa taxa é de 
13,75 %, correspondente à taxa básica de desconto do Banco de Portugal 
acrescida de 5 pontos percentuais?

Trata -se de questão que  - depois de alguma controvérsia (1)  - foi re-
solvida pelos Acórdãos do Pleno desta Secção Tributária de 20/10/2004 
(rec.s 1076/03, 1041/03 e 1042/03), jurisprudência que foi mantida nas 
decisões que se lhe seguiram, pelo que, nos termos do n.º 3 do art.º 8.º 
do CC, limitar -nos -emos a acompanhar o que vem sendo dito.

1. Escreveu -se no Acórdão do Pleno de 20/10/2004 (rec. 1041/03):
“Nos termos do artigo 24º, n.ºs 1 e 2, do CPT há lugar a juros in-

demnizatórios
 - «quando, em reclamação graciosa ou processo judicial, se determine 

que houve erro imputável aos serviços»; e
 - «quando, por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido o 

prazo legal da restituição oficiosa dos impostos».
O nº 3 do mesmo artigo estabelece que «o montante dos juros referidos 

no número anterior será calculado, para cada imposto, nos termos dos 
juros compensatórios devidos a favor do Estado, de acordo com as leis 
tributárias». Atente -se em que os «juros referidos no número anterior» 
– nº 2 do artigo 24º – não são senão os juros indemnizatórios devidos 
«quando, por motivo imputável aos serviços, não seja cumprido o prazo 
legal da restituição oficiosa dos impostos».

Acrescenta o artigo 24.º, nº 6, do mesmo diploma que «os juros [in-
demnizatórios] serão contados desde a data do pagamento do imposto 
indevido até à data da emissão da respectiva nota de crédito».

Ainda no mesmo diploma foi introduzido, pelo artigo 1º DL 7/96 de 
7/02 (que, nos termos do seu preâmbulo, visou harmonizar as soluções 
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acolhidas pelos vários códigos tributários), o nº 4 do artigo 83º, com 
esta redacção: «a taxa de juros compensatórios corresponde à taxa 
básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do 
início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de cinco 
pontos percentuais».

Esta alteração não foi longeva, pois todo ao artigo 83º do CPT foi 
revogado pelo artigo 2º do DL nº 398/98, de 17/12, que aprovou a Lei 
Geral Tributária (LGT), a qual iniciou a sua vigência em 1 de Janeiro 
de 1999.

Esta lei, por sua vez, dispõe sobre a taxa dos juros compensatórios 
que ela é «equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos do 
número 1 do artigo 559.º do Código Civil» (art.º 35º nº 10).

Aos juros indemnizatórios dedica a LGT o artigo 43º, segundo o qual 
a respectiva «é igual à taxa dos juros compensatórios» (nº 4).

3.3. O CPT consagrou, pois, no tocante à taxa dos juros indemni-
zatórios, dois regimes: quando, por motivo imputável aos serviços, a 
restituição do imposto seja oficiosa e ocorra fora dos prazos fixados 
na lei, os juros serão calculados, «para cada imposto, nos termos dos 
juros compensatórios devidos a favor do Estado, de acordo com as leis 
tributárias» – isto até à vigência do DL n.º 7/96, de 7/02, o qual, como 
se viu, harmonizou as várias disposições contidas nessas leis; quando 
a obrigação de restituição resulte de erro imputável aos serviços, de-
terminado em reclamação graciosa ou processo judicial, o CPT não 
define a taxa, nem remete para as leis tributárias, impondo -se, na 
falta de previsão ou remessa, o apelo à norma geral do artigo 559º do 
Código Civil.

E o DL n.º 7/96, ao acrescentar ao art.º 83.º do CPT o seu n.º 4, não 
alterou o regime dos juros indemnizatórios quando a respectiva obriga-
ção resulte de erro imputável aos serviços, determinado em reclamação 
graciosa ou processo judicial, uma vez que, como consta da sua letra, a 
nova disciplina só vale para os juros compensatórios, e dos nºs. 2 e 3 do 
artigo 24º resulta que a taxa dos juros indemnizatórios só é igual à dos 
compensatórios nos casos em que os serviços, por motivo a si imputável, 
não cumpram o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos – mas 
não já naqueloutros casos em que a obrigação de restituição resulte 
de erro imputável aos serviços, determinado em reclamação graciosa 
ou processo judicial.

3.4. Quer no caso de que trata o presente processo, quer naquele 
de que se ocupou o acórdão fundamento, não estavam em causa juros 
indemnizatórios em que os serviços tenham faltado à obrigação de 
tempestiva e oficiosamente restituir impostos. Ao invés, em ambas as 
situações a obrigação de juros emergia de ter havido cobrança indevida, 
em resultado de erro imputável aos serviços, reconhecido em processo 
de impugnação judicial.

Por isso, e como se viu, a nenhum dos casos é aplicável o n.º 4 do 
artigo 83º do CPT.

A taxa dos juros indemnizatórios deve, pois, determinar -se, no caso 
vertente, à luz dos apontados art.ºs 24.º, nº 1, do CPT e 559.º do Código 
Civil. Este último estabelece que «os juros legais e estipulados sem de-
terminação de taxa ou quantitativo são os fixados em portaria conjunta 
dos Ministros da Justiça e das Finanças e do Plano».

………”
2. Volvendo ao caso dos autos constatamos que a obrigação do paga-

mento de juros por parte da Administração emerge de ter havido cobrança 

indevida em resultado de erro imputável aos serviços reconhecido em 
processo de impugnação judicial.

E verificamos também que a discordância manifestada pelo ora Recor-
rente relativamente ao julgamento realizado pela Sr.ª Juíza a quo decorre 
do facto desta ter entendido que, no período situado entre 13/02/96 e 
31/12/98, tais juros  - por força do disposto no n.º 4 do art.º 83.º do CPT 
 - deveriam ser contados à taxa única de 13,75 %, pois sustenta que esses 
juros deveriam ser contados às indicadas na sua conclusão 3.ª.

Todavia  - como resulta da apontada jurisprudência do Pleno  - o n.º 4 do 
art.º 83.º do CPT reporta -se apenas ao cálculo dos juros compensató-
rios e não dos juros indemnizatórios e, por isso, o mesmo é inaplicável 
à presente situação. E dela resulta também que a remissão feita no 
n.º 3 do art.º 24.º do CPT para o regime dos juros compensatórios 
como aplicável ao cálculo dos juros indemnizatórios restringe -se às 
situações previstas no seu n.º 2  - de atraso na restituição oficiosa dos 
impostos  - pelo que é inaplicável à situação figurada nos autos.

O que significa que a tese sustentada na sentença recorrida de 
que, no citado período temporal, as taxas de desconto que deviam ser 
aplicadas eram as do Banco de Portugal acrescidas de cinco pontos 
percentuais não pode ser sufragada.

Importa, assim, concluir  - como a citada jurisprudência – (1) que o 
regime de contagem dos juros indemnizatórios previsto no art.º 24.º 
do CPT não foi modificado pela alteração trazida pelo disposto no DL 
7/96, (2) que o mesmo vigorou até à entrada em vigor da LGT e, porque 
assim, (3) até essa data continuou a ser aplicável o n.º 1 do art.º 559.º 
do CC e a Portaria n.º 1.171/95, de 25/09.

O que vale por dizer que, nos termos legais, no referido período os 
juros indemnizatórios em causa deverão ser calculados com base na 
taxa de juro de 10 % ao ano e não, como sustenta o aqui Recorrente, 
com base nas taxas de: 13,75 % (de 13/02/1996 a 24 -04 -1996), de 
13,25 % (de 24/04/96 a 12/12/96), de 12 % (de 13/12/96 a 06/05/97), 
de 11 % (de 07/05/97 a 25/02/98), de 10 % (de 26/02/98 a 06/11/98), 
de 9,25 % (de 07/11/98 a 19/12/98) e de 8,25 % (de 20/12/1998 a 
31/12/1998). – vd. conclusão 3.ª

E isto porque  - nos termos do disposto nos art.ºs 203.º da CRP e 664.
º do CPC  - cabe ao Tribunal interpretar e aplicar livremente as regras 
do direito não estando os seus poderes de cognição condicionados 
pelas alegações das partes, pelo que se concluir que a taxa de juros 
legalmente devida é diferente daquela que as partes sustentam ser 
correcta deverá condenar nessa taxa.

Face ao exposto, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
STA acordam em conceder parcial provimento ao recurso e, em con-
sequência, revogando parcialmente a sentença recorrida, determinar 
que no período compreendido entre 13/02/96 e 31/12/98 os juros 
devem ser calculados à taxa de 10 %.

Sem custas.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) Vd. Acórdãos proferidos nos recursos nºs. 388/03, em 2 de Julho de 2003, 1079/03, em 
20 de Novembro de 2002, 1076/03 e 1040/03, em 8 de Outubro de 2003, 1183/03, em 29 de 
Outubro de 2003, 1385/03, em 12 de Novembro de 2003, 1042/03, em 12 de Dezembro de 
2003, 1645/03, em 24 de Março de 2004, e 1828/03, em 12 de Maio de 2004.
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Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

IRC. Baldios. Exploração. Rendimentos.

Sumário:

Estão sujeitos a imposto sobre o rendimento das pessoas co-
lectivas os rendimentos obtidos, em 2000, pela exploração 
de baldios, apesar de não ser personalizada a entidade que 
encabeça a exploração.

Processo n.º 868/06 -30.
Recorrente: Conselho Directivo dos Baldios de Sabroso de Aguiar.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DE SABROSO 

DE AGUIAR, do concelho de Vila Pouca de Aguiar, em representação da 
respectiva Assembleia de Compartes, recorre da sentença de 28 de Abril 
de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
que julgou improcedente a impugnação da liquidação de imposto sobre 
o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao ano de 2000.

Formula as seguintes conclusões:

«A)
A douta sentença sob recurso, ao não julgar procedente a impugnação 

com fundamento no artigo 2 do CIRC, interpretou e aplicou erradamente 
este preceito legal, bem como o preceituado no art. 82 e 165, n° 1, al. I) 
da CRP, do art. 11, n° 4 da LGT e na Lei 68/93 de 04 de Setembro;

B)
Estamos perante uma situação de não sujeição em IRC, que, se não for 

respeitada, é uma manifesta distorção da realidade comunal dos Baldios 
e ofensa aos direitos consuetudinários e constitucionais consagrados a 
favor dos compartes de Sabroso de Aguiar;

C)
A sentença recorrida não fez, pois, uma correcta interpretação e apli-

cação da Lei, tendo violado, alem dos preceitos citados e entre outros, 
os arts. 13, 103, n° 2 da CRP, arts. 8 11 da LGT, art. 9 do Código Civil;

D)
A douta sentença recorrida igualmente incorreu em erro de julga-

mento ao não julgar procedente a anulabilidade da liquidação que foi 
peticionada.

NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO (...), DEVE A 
DOUTA DECISÃO RECORRIDA SER REVOGADA, PROFERINDO-
-SE DOUTO ACÓRDÃO QUE DECLARE A NÃO SUJEIÇÃO EM 
IRC DO RECORRENTE, NO PERÍODO EM CAUSA, COM A CON-

SEQUENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EFECTUADA DE 
IRC (...)».

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, acrescentando ao que 
oportunamente exprimiu o Ministério Público na 1ª instância «que não 
se verifica qualquer violação do disposto no art. 11º nº 4 da Lei Geral 
Tributária ou 165º, nº 1, al. I da Constituição da República Portuguesa, 
já que não há efectivamente qualquer lacuna ou aplicação analógica de 
normas tributárias. (…) resulta do art. 2º, nº 2 do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas que se consideram incluídas 
na alínea b) do n.° 1, designadamente, as heranças jacentes, as pessoas 
colectivas em relação às quais seja declarada a invalidade, as associações 
e sociedades civis sem personalidade jurídica e as sociedades comerciais 
ou civis sob forma comercial, anteriormente ao registo definitivo.

O legislador considera assim passíveis de imposto as entidades re-
sidentes desprovidas de personalidade jurídica, atribuindo, assim, per-
sonalidade tributária passiva a determinados entes de facto, em função 
da existência de uma unidade económica susceptível de tributação 
individualizada.

Quer isto significar que o Direito Fiscal, ao reconhecer a certas enti-
dades despersonalizadas a susceptibilidade de serem sujeitos de relações 
jurídicas de imposto, está a utilizar critérios de personificação (ainda 
que delimitada) que se apartam dos critérios utilizados pelo Direito 
Comum, em atinência à capacidade contributiva própria demonstrada 
pelas unidades económicas.

As entidades que administram os baldios e deles tiram rendimentos 
cabem assim neste conceito de entidades despersonalizadas mas sus-
ceptíveis de serem sujeitos de relações jurídicas.

Não se verifica, pois, qualquer lacuna ou aplicação analógica de 
normas tributárias daí que se entenda que igualmente não se verifica 
a invocada violação dos princípio da legalidade e da tipicidade discal 
(decorrente daquele) acolhidos na Constituição da República Portuguesa 
(artº 103º nº 2) e na Lei Geral Tributária (artº 8º)».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. Vem provada a seguinte factualidade:

«1.
A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento da liqui-

dação de IRC n° 8310026907, relativa ao ano de 2000 a que respeitam 
os rendimentos, no valor de € 13.287,56, conforme nota demonstrativa 
junta e fundamentação já remetida, bem para, querendo, reclamar ou 
impugnar nos termos previstos na lei — cfr documento junto com a 
petição, bem como processo administrativo (v.g. relatório da inspecção) 
apenso aos autos.

2.
Contra a liquidação acima indicada, a impugnante deduziu impug-

nação judicial nos termos e com os fundamentos constantes da petição 
inicial deduzida — cfr petição inicial».

3.1. A questão que o recorrente traz a juízo é a de saber se os rendi-
mentos da exploração de baldios auferidos pelos compartes em 2000 
estão ou não sujeitos a IRC.
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A esta questão deu a 1ª instância resposta afirmativa, em súmula, 
porque o «artigo 2° do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (CIRC), não teve por objectivo tipificar, mediante 
enumeração taxativa, todas as entidades sujeitas ao respectivo imposto». 
Mesmo a partir de 2002, fora dos condicionalismos do artigo 56º -A do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), que vale, só, a partir desse ano, 
«os rendimentos das comunidades locais provenientes da utilização 
dos baldios continuam a ser tributados em IRC como os de qualquer 
outra entidade».

Contra este entendimento esgrime o recorrente que foi feita má inter-
pretação e aplicação dos artigos 2º do Código do IRC (CIRC), 85º e 165º, 
nº 1, alínea i) da Constituição, 11º nº 4 da Lei Geral Tributária (LGT) e 
na lei nº 68/93, de 4 de Setembro, violando, ainda, os artigos 13º e 103º 
nº 2 da Constituição, 8º da LGT, e 9º do Código Civil (CC).

Não obstante a multiplicidade das normas legais apontadas pelo recor-
rente como desrespeitadas pela decisão que impugna, é escassa, há -de 
reconhecer -se, a argumentação em que apoia esse seu entendimento.

E não parece judiciosa a crítica que faz, como bem evidencia o seu 
confronto com a sentença impugnada.

3.2. É comum a lei ter em atenção as repercussões de direito resul-
tantes da existência de associações sem personalidade jurídica, isto é, 
que não constituem pessoas em sentido jurídico: veja -se o artigo 195º 
do CC.

O que não espanta se se considerar que, mesmo quanto à personali-
dade, só a das pessoas físicas é natural; a reconhecida às pessoas colec-
tivas resulta, apenas, da atribuição pela ordem jurídica, ainda que se não 
resuma a uma mera ficção ou a uma pura arbitrariedade; «a personalidade 
jurídica e a personalidade natural não têm que andar sempre juntas», 
como escreve MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, TEORIA 
GERAL DA RELAÇÃO JURÍDICA, vol. I, pág. 41 (vejam -se ainda, 
sobre o tema, proveitosamente, as páginas seguintes).

Ora, se a atribuição de personalidade jurídica é uma criação do orde-
namento jurídico, isto é, se a susceptibilidade de ser sujeito de direitos 
e obrigações não emerge fatalmente da natureza das coisas, mas da lei, 
não é impossível que esta, mesmo sem atribuir essa capacidade, retire 
efeitos jurídicos da actividade de entes não personalizados.

Em termos fiscais, é reconhecido a entidades que não dispõem de 
personalidade jurídica a capacidade de assumirem a posição de sujeitos 
passivos de imposto. Em sede de IRC, têm essa qualidade «as entidades 
desprovidas de personalidade jurídica (…) cujos rendimentos não se-
jam tributáveis em imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS) ou em IRC directamente na titularidade de pessoas singulares 
ou colectivas». E entre elas acham -se, «designadamente» (ou seja, 
entre outras), «as heranças jacentes, as pessoas colectivas em relação 
às quais seja declarada a invalidade, as associações e sociedades civis 
sem personalidade jurídica e as sociedades comerciais ou civis sob 
forma comercial, anteriormente ao registo definitivo» – artigo 2º, nº 1, 
alínea b), e nº 2 do CIRC.

Por outras palavras, são sujeitos passivos de IRC as entidades que, ca-
recendo de personalidade jurídica, auferem rendimentos não tributáveis 
em IRS ou em IRC directamente na titularidade de pessoas singulares 
ou colectivas. Como é o caso do impugnante. Nem se vê por que, sendo 
ele apto para gerar rendimentos, ainda que desprovido de personalidade 

jurídica, não havia de ser capaz de contribuir para o esforço colectivo 
de sustentação do erário público.

3.3. E não é o facto de o Estado garantir a coexistência de três sectores 
de propriedade dos meios de produção (artigo 82º da Constituição), nem 
o de ser da competência exclusiva da Assembleia da República legislar 
sobre a criação de impostos, sua incidência, taxa, benefícios fiscais e 
garantias dos contribuintes (artigos 103º nº 2 e 165º nº 1 alínea i) da 
Constituição e 8º da LGT), nem o de vigorar a proibição da analogia 
na integração das lacunas resultantes de normas tributárias abrangidas 
naquela reserva de lei (artigo 11º nº 4 da LGT), bem como o princípio 
da igualdade (artigo 13º da Constituição) – não é nada disto que torna 
ilegal a sujeição a IRC do impugnante.

Nada na lei constitucional aponta no sentido de isentar de tributação 
o sector cooperativo e social. Nem tal é imposto pelo princípio da igual-
dade – antes pelo contrário, uma vez que os sectores público e privado 
não gozam de tal isenção.

O Código de IRC, aplicável ao nosso caso, não tendo emanado, 
directamente, da Assembleia da República, foi emitido pelo Governo 
no exercício de autorização por ela conferida nos termos do artigo 
161º alínea d) da Constituição, mediante a lei nº 106788, de 30 de 
Novembro.

Nem a decisão recorrida nem este Tribunal preenchem qualquer 
lacuna da lei ou apelam à analogia para concluir pela sujeição a IRC 
do recorrente. Ela resulta, literalmente, das normas ínsitas no transcrito 
artigo 2º, nº 1, alínea b), e nº 2 do Código do IRC.

Adicionalmente, pode notar -se – como fez a representação do Minis-
tério Público na 1ª instância e a sentença acolheu – que foi precisamente 
porque não existia, em 2000, a isenção reclamada pelo recorrente, que 
o nº 1 do artigo 56 -A do EBF aditado pelo artigo 45º nº 6 da lei nº 
109 -B/01, de 27 de Dezembro, isentou de IRC, a partir de 2002, as 
comunidades locais, enquadráveis nos termos da alínea b) do nº 1 do 
artigo 2º, quanto aos rendimentos derivados dos baldios, dependendo a 
isenção da afectação desses rendimentos aos fins indicados na lei.

Por tudo isto, improcedem os fundamentos 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 do recorrente, com 1/6 de Procuradoria.

Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 6 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Execução fiscal. Segurança social. Reclamação de créditos. 
Garantia real.
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Sumário:

 I — Os créditos da segurança social por contribuições que 
lhe sejam devidas devem ser admitidos ao concurso de 
credores por apenso à execução fiscal não obstante não 
beneficiarem de um direito real de garantia.

 II — O n.º 1 do artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado 
amplamente de modo a terem -se por abrangidos na 
sua estatuição, não apenas os credores que gozem de 
garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem 
a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, 
designadamente, privilégios creditórios.

Processo n.º 929/06 -30.
Recorrente: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 

Braga do Instituto de Solidariedade e de Segurança Social.
Recorridos: Agostinho Marques Costa Alves e Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Vem o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 
Braga do Instituto de Solidariedade e de Segurança Social recorrer da 
decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que, no apenso de verificação e 
graduação de créditos à execução fiscal que a Fazenda Pública instaurou 
a Agostinho Marques Costa Alves, residente em Vila Nova de Famali-
cão, lhe indeferiu liminarmente, e, consequentemente, não graduou os 
créditos por si reclamados, relativos a contribuições para a segurança 
social devidas pelo executado, respeitantes aos anos de 1997 a 2002, e 
juros de mora, formulando as seguintes conclusões:

A) Os créditos das instituições de segurança social a título de contri-
buições e de juros de mora gozam, nos termos da lei, vulgo, Decreto -Lei 
n.º 103/80, de 9 de Maio, de privilégio mobiliário geral e privilégio 
imobiliário.

B) O Meritíssimo Juiz, na douta sentença de graduação de créditos 
recorrida, não procedeu à verificação do crédito do ora recorrente, 
considerando: «os créditos aqui reclamados pela segurança social 
não poderão ser admitidos, nem verificados, por não disporem de 
garantia real.».

C) O privilégio creditório é a faculdade que em atenção à causa do 
crédito a lei concede a determinados credores de serem pagos, indepen-
dentemente de registo, com preferência em relação a outros.

D) De nenhuma das disposições legais invocadas na fundamentação 
legal se pode inferir que o privilégio imobiliário geral não pode ser 
invocado em sede concursal de credores com garantia real, não obstante 
a velha querela doutrinal acerca da natureza destes.

E) Só assim se compreendem as alterações ao regime do processo 
executivo introduzidas no regime processual civil, as quais, nomeada-
mente as alterações e disposições legais introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 38/03, nomeadamente o n.º 4 do art.º 865.º, bem como o art.º 873.º, 
no seu n.º 3.

F) O legislador consagra tese diferente da defendida pelo Tribunal 
a quo, uma vez que, em relação a regra análoga do regime processual 
civil e na tutela da posição do exequente, teve necessidade de na revisão 
do regime executivo operada pelo Decreto -Lei 38/03, de 8 de Março, 
acautelar o pagamento de parte dos créditos deste, consagrando, no 
n.º 3 do art.º 873.º do CPC, um regime limitativo quanto ao pagamento 
dos créditos dos credores reclamantes com privilégio creditório geral, 
mobiliário ou imobiliário geral.

G) Ora se os privilégios mobiliários e imobiliários gerais não podem 
ser admitidos ou verificados por não disporem de garantia real qual 
o alcance desta norma? E qual o alcance das normas que concedem 
privilégios creditórios gerais aos créditos laborais, aos créditos fiscais 
(…)?

H) Assim decidiu o Pleno do STA no douto Acórdão de 13/04/2004, 
afirmando: «Nos termos do art.º 240.º, n.º 1 do CPPT, podem ser 
reclamados créditos com privilégio creditório pois que este preceito 
legal “deve ser interpretado amplamente, de modo a terem -se por 
abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozam 
de garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei 
substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, 
privilégios creditórios.».

I) E continuando: «não faria sentido que a lei substantiva estabele-
cesse uma prioridade no pagamento do crédito como faz o artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 103/80 e nos demais preceitos legais citados e a lei 
adjectiva obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor 
privilegiado de acorrer ao concurso pois que exigir a esse credor que, 
para valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar 
sem sentido útil o regime substantivo dos privilégios creditórios pois 
que, nesse caso, o respectivo crédito passaria a dispor de garantia real, 
sendo -lhe inútil o privilégio.

J) O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo, na douta sentença de ve-
rificação e de graduação de créditos, ao não proceder à graduação do 
crédito do recorrente com preferência sobre o crédito exequendo que 
goza apenas da preferência relativa que é reconhecida à penhora, violou 
os artigos 604.º, n.º 2, e 748.º do Código Civil, 749.º e 751.º bem como 
o art.º 11.º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.

Não há contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso deve ser julgado procedente, revogando -se a 
decisão recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Por apenso à Execução Fiscal que a Fazenda Pública instaurou 

a Agostinho Marques Costa Alves, veio reclamar créditos o Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social, Delegação de Braga, 
foi reclamado o crédito relativo às contribuições para a segurança 
social não pagas no valor de € 65.919,50 e juros de mora contados 
desde a data do vencimento de cada uma das contribuições que até 
30/04/2004 perfaziam a quantia de € 22.824,74, referindo que o 
crédito reclamado se encontra garantido por privilégio mobiliário 
e imobiliário geral.

Cumpre apreciar liminarmente a presente Reclamação de Crédi-
tos.
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Determina o n.º 1 do art.º 240.º do Código do Procedimento e Pro-
cesso Tributário (CPPT) que podem reclamar créditos os credores que 
gozem de garantia real sobre os bens penhorados; sendo que o n.º 1 do 
art.º 865.º do Código de Processo Civil (normativo igualmente aplicável) 
dispõe da mesma forma.

Por seu turno o art.º 246.º do mesmo diploma legal estabelece que 
na reclamação de créditos observar -se -ão as disposições do Código de 
Processo Civil (CPC), mas só é admissível a prova documental.

A penhora incide sobre bens móveis, sendo que, nos termos do n.º 1 
do art.º 10.º e do art.º 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio, a Segurança 
Social beneficia de privilégio mobiliário e imobiliário geral sobre os 
bens móveis.

Acerca da reclamação de créditos é entendimento recente do Supremo 
Tribunal Administrativo que o crédito que goze de privilégio imobili-
ário geral, mas não disponha de qualquer garantia real, não pode ser 
reclamado em execução fiscal ao abrigo do n.º 1 do art.º 240.º do CPPT 
– Ac. STA de 07/07/2004, Proc. 0612/04, in www.dgsi.pt.

Embora tal aresto tenha sido lavrado relativamente a tema rela-
cionado com privilégios imobiliários, o seu princípio vale igualmente 
(ou até por maioria de razão) para os privilégios mobiliários. Desta 
forma, remete -se demais fundamentação para o citado Acórdão, a qual 
se acolhe na íntegra.

Conforme acima se referiu, somente podem ser reclamados os cré-
ditos que gozem de garantia real. Ora, os créditos aqui reclamados 
pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social não gozam 
de garantia geral, pelo que não podem ser reclamados no processo 
executivo. Conforme é sabido a garantia real confere ao seu titular o 
direito de sequela sobre o bem que esteja em causa – aquele bem em 
concreto – e não sobre todos os bens do devedor, conforme é o caso 
da Segurança Social.

Face ao exposto, decide -se que os créditos aqui reclamados pela 
segurança social não poderão ser admitidos, nem verificados, por não 
disporem de garantia real.

Termos em que, se indefere liminarmente a Reclamação de Créditos 
apresentada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 
Delegação de Braga, por não dispor de garantia real sobre os bens 
penhorados, devendo a execução prosseguir para pagamento apenas 
da quantia exequenda.

Custas pela reclamante.
Notifique.».
III – Os créditos reclamados pelo ora recorrente não foram admitidos 

pelo Mmo. Juiz “a quo” por não disporem de garantia real.
Estabelece o art.º 240.º, n.º 1 do CPPT, à semelhança do art.º 865.º do 

CPC, que na execução fiscal podem reclamar os seus créditos os credores 
que gozem de garantia real sobre os bens penhorados.

Os créditos reclamados reportam -se a dívidas do executado relativas 
a contribuições para a segurança social, e respectivos juros.

Nos termos do art.º 10.º do DL 103/80, de 9/5, os créditos das caixas 
de previdência por contribuições e os respectivos juros de mora gozam de 
privilégio mobiliário geral, graduando -se logo após os créditos referidos 
na alínea a) do n.º 1 do art.º 747.º do CC.

Para alguma doutrina, direitos reais de garantia em sentido próprio 
são apenas a penhora, o penhor, a hipoteca, o direito de retenção e a 
consignação de rendimentos.

Quanto aos privilégios creditórios, que o art.º 733.º do CC define como 
a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos 
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência 
a outros, a doutrina divide -se entre serem verdadeiros direitos reais de 
garantia ou qualidades do crédito, sendo, porém, praticamente unânime 
o entendimento de que os privilégios gerais não são qualificáveis como 
direitos reais de garantia.

Em todo o caso, há, na doutrina e na jurisprudência, concordância 
quanto a que os privilégios creditórios conferem preferência sobre os 
credores comuns.

O mesmo acontece, aliás, como se refere no acórdão de 4/2/04 desta 
Secção, no processo 2078/03, com “o arresto não convertido em penhora, 
que não sendo mais do que uma medida cautelar, um meio de conser-
vação da garantia patrimonial dos credores, cuidando de evitar a sua 
dissipação, visando prevenir a possibilidade de o crédito ficar insatisfeito 
por inexistência de bens do devedor, mas que não constitui, antes de 
convertido em penhora, uma garantia real, tem os efeitos da penhora, 
sendo admitido a disputar o concurso de credores conjuntamente com 
créditos que gozam de garantia real”.

O facto de a preferência atribuída pelo privilégio não resultar de 
uma garantia real, em sentido próprio, não significa que o credor que 
goza do privilégio não deva ser admitido a requerer a verificação e 
graduação do seu crédito, tendo em vista obter pagamento pelo produto 
da venda dos bens penhorados. De resto, o n.º 2 do art.º 604.º do CC 
aponta como causas legítimas de preferência, além de outras admitidas 
na lei, a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio 
e o direito de retenção.

Assim o impõe, também, como se diz no aresto citado, a unidade do 
sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabele-
cesse uma prioridade no pagamento do crédito, como faz o artigo 10.º 
do DL 103/80, e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência, 
impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso.

Exigir a esse credor, continuando a citar, que, para fazer valer o pri-
vilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil o 
falado artigo 10.º do DL 103/80, pois, nesse caso, o seu crédito passaria 
a dispor de garantia real, sendo -lhe inútil o privilégio.

Deste modo, como se conclui no acórdão que aqui seguimos, o artigo 
240.º, n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente, de modo a 
terem -se por abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que 
gozam de garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a 
lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, 
privilégios creditórios.

Daí que a decisão recorrida se não possa manter por o recurso lograr 
proceder.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, para ser 
substituída por outra que não deixe de admitir os créditos reclamados 
pelo recorrente pelo motivo aqui apreciado e afastado.

Sem custas.
Lisboa, 6 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Sumário:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é incompetente, 
em razão da hierarquia, se o recurso para ela interposto, 
per saltum, de decisão da 1.ª instância não tem, como fun-
damento exclusivo, matéria de direito.

Processo n.º 14/06 -30.
Recorrente: Nova Sapataria Inglesa, 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 – Nova Sapataria Inglesa, Lda., com sede em Lisboa, inconformada 
com o despacho do Mmo. Juiz do 2.º Juízo do TAF de Lisboa que jul-
gou deserto o recurso interposto do despacho de indeferimento liminar 
da oposição deduzida contra a execução fiscal n.º 3085.02/152555.7, 
instaurada contra si para cobrança coerciva da quantia de 1.333,46 €, 
proveniente de IVA de Dezembro de 2001, bem como do acrescido, dele 
vem recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. Vem o presente recurso da decisão do Mmo. Juiz “a quo” que julgou 
deserto o recurso admitido nos presentes autos, com fundamento na falta 
de apresentação de alegações;

2. Andou mal o Mmo. Juiz “a quo”!
3. A Recorrente interpôs recurso da decisão que indeferiu liminar-

mente a oposição à execução fiscal;
4. Tal recurso foi admitido, por despacho de fls. …, notificado à ora 

Recorrente em 19 de Abril de 2004;
5. Esgotava -se em 04 de Maio de 2004 o prazo para apresentar ale-

gações de recurso!
6. A Recorrente remeteu as alegações de recurso ao Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Lisboa, por correio, sob registo de 04 de Maio 
de 2004;

7. A peça escrita contendo as referidas alegações de recurso viria a dar 
entrada em Tribunal no dia 06 do mesmo mês de Maio de 2004;

8. Não se verificam, pois, preenchidos os requisitos de aplicabilidade 
do artigo 282.º, n.º 4, do CPPT;

9. O recurso não é deserto;
10. Falece a decisão do Mmo. Juiz “a quo”!
11. Impõe -se a sua revogação!
12. Há errónea apreciação dos factos e subsunção legal dos mesmos! 

Por via disso, há erro de julgamento!
13. O despacho “sub recurso” viola o disposto no artigo 282.º, n.º 3 

e n.º 4, do CPPT.
Não houve contra -alegações.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal vem suscitar a in-
competência em razão da hierarquia da Secção de Contencioso Tributário 
do STA para o conhecimento do mérito do recurso, sendo competente 
o TCAS, uma vez que o recurso não tem por exclusivo fundamento 
matéria de direito.

Notificada a recorrente para, querendo, se pronunciar sobre esta 
questão, a mesma nada disse.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Importa 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 conclusão 6.ª das suas ale-
gações enuncia facto não contemplado na fundamentação da decisão 
impugnada.

E, com efeito, assim é.
A recorrente afirma ter remetido as alegações de recurso ao TAF de 

Lisboa, por correio, sob registo de 4 de Maio de 2004.
Acrescentando a seguir que as mesmas viriam a dar entrada no tribunal 

no dia 6 de Maio de 2004.
E junta mesmo cópia de um registo postal com data de 4 de Maio de 

2004 (v. fls. 62 dos autos).
Contudo, o Mmo. Juiz “a quo” no despacho que sustenta o despacho 

sob recurso apenas teve em conta que, ainda que as alegações tenham 
dado entrada no tribunal em 6 de Maio de 2004, sempre teriam sido 
apresentadas no segundo dia útil depois do termo do prazo de que a 
recorrente dispunha para as apresentar (o qual ocorrera em 4 de Maio 
de Maio) pelo que não tendo sido paga a multa prevista no artigo 145.
º do CPC seria de confirmar o despacho que julgara deserto o recurso 
interposto.

Ao produzir a transcrita alegação a recorrente pretende tirar dela 
efeitos úteis, em sede de direito, designadamente o previsto no artigo 
150.º, n.º 1 do CPC, que estabelece que tendo a peça processual sido 
remetida pelo correio, sob registo, vale neste caso como data do acto 
processual a da efectivação do respectivo registo postal.

Neste contexto, o recurso não tem fundamento, exclusivamente, em 
matéria de direito, controvertendo -se, também, matéria de facto, o que 
faz com que não seja este o Tribunal competente, em razão da hierarquia, 
para dele conhecer, mas sim o TCA.

Razão por que procede, assim, a questão suscitada no parecer do 
Exmo. PGA junto deste Tribunal.

III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste STA em julgar este Tribunal incom-
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petente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso 
jurisdicional, por competente ser para o efeito o Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 120 € e a 
procuradoria em 50  %.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — Pi-
menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Garantia. Prestação indevida. Pedido de indemnização. 
Prazo.

Sumário:

 I — Para obter indemnização por prestação de garantia 
indevida, o contribuinte deve formular o correspondente 
pedido na petição do meio procedimental ou processual 
em que impugne o acto de liquidação da dívida relati-
vamente à qual a garantia foi prestada, sem submissão 
de qualquer prazo de exercício que não seja o da pro-
positura da respectiva acção (cf. artigo 171.º, n.º 1, do 
CPPT).

 II — Este pedido de indemnização só poderá ser formulado 
autonomamente quando o seu fundamento for superve-
niente e nos 30 dias seguintes à ocorrência deste (cf. 
n.º 2 do citado artigo 171.º).

Processo n.º 400/06 -30.
Recorrente: Predicomercial — Promoção Imobiliária, 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 – Predicomercial – Promoção Imobiliária, SA, melhor identificada 
nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal do Porto que lhe indeferiu o pedido de indemnização por 
prestação de garantia indevida, que requerera ao abrigo do disposto no 
artº 53º da LGT, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

46. A douta Sentença recorrida, com o devido respeito, viola o disposto 
nos artigos 53º n° 1 e 2 e 100º da LGT.

47. Da douta Sentença de fls. 200 a 215, transitada em julgado, 
resulta que esta julgou a impugnação judicial procedente e anulou a 
liquidação impugnada em virtude de erro de direito da AF na liquidação 
do tributo.

48. Mais concretamente ao nível da interpretação e aplicação que a 
AF fez do disposto no artigo 46° (actual 47°) do CIRC.

49. Na p.i. de impugnação a Recorrente alegou expressamente a 
“errónea interpretação e aplicação do disposto nos artigos 46°, nº 1 e 
7 do CIRC, anterior redacção”.

50. Se atentarmos no teor da impugnação e da reclamação que a 
precedeu, verifica -se que o contribuinte mais não fez do que imputar 
erros à AF na liquidação do tributo.

51. A liquidação “sub iudice” não foi efectuada “de harmonia com os 
elementos apresentados e declarados pelo contribuinte”.

52. O processo de impugnação judicial continua gizado no sentido 
do contencioso de mera anulação, não do contencioso de plena juris-
dição.

53. A reconstituição da legalidade, no caso concreto, passa necessa-
riamente pela indemnização da Recorrente pelos encargos decorrentes 
da prestação e manutenção de garantia bancária indevida, nos termos 
das referidas disposições legais.

54. Pois estes encargos não se teriam verificado se não tivesse sido 
efectivada a liquidação “sub iudice”, decorrente de erro imputável à 
AF.

55. O “erro imputável aos serviços” na liquidação do tributo abrange 
quer o erro de facto, quer o erro de direito.

56. “A Administração Tributária tem deveres genéricos de actuação 
em conformidade com a lei (art° 266° n° 1 da CRP e 55° da LGT) pelo 
que, independentemente da prova da culpa de qualquer das pessoas ou 
entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma 
actuação do sujeito passivo será imputável a culpa dos próprios serviços” 
(cfr. Acórdão do STA de 06.02.2002, Proc. no 26.690).

57. E, nos termos do artigo 100º da LGT, em caso de decisão fa-
vorável ao sujeito passivo, a administração tributária está obrigada 
“à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação 
objecto do litígio”.

58. A verificação do referido erro de direito não estava nem está, “in 
casu”, dependente de declaração expressa do Tribunal nesse sentido.

59. Tão pouco de qualquer pedido expresso do contribuinte nesse 
sentido.

Sem prejuízo,
60. Da matéria de facto provada extrai -se que a garantia em questão 

foi prestada em 22.01.2001.
61. Pelo que estava pendente há mais de 3 anos à data em que foi 

proferida a Sentença de fls. 200 a 215.
62. Daí que a indemnização é devida também com fundamento no 

disposto no n° 1 do artigo 53° da LGT.
63. Aliás, à data em que foi prestada a garantia, bastava a pendência 

desta por um período de 2 anos, para que o contribuinte tivesse direito 
à indemnização (cfr. artigo 53° n° 1 da LGT, redacção anterior).

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer, suscitando no 

seu nº 1 a questão prévia da tempestividade do pedido de indemnização, 
“na medida em que foi formulado em 30.12.2004 após a apresentação da 
petição de impugnação judicial e o trânsito em julgado da sentença anu-
latória da liquidação de IRC proferida em 14.06.2004, sem fundamento 
em facto superveniente…”, pelo que o recurso não merece provimento, 
com fundamento na intempestividade do pedido de indemnização.
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E para a hipótese de assim se não entender, sempre a decisão recorrida 
não merece censura, “porque a anulação da liquidação do imposto, em 
consequência da procedência da impugnação judicial, radicou em erro 
de interpretação e aplicação do art. 46º nºs 1 e 7 CIRC imputável aos 
serviços; é irrelevante a inexistência de expressa declaração judicial da 
existência do erro quando ele resulta inequivocamente (como no caso 
sub judicio) do contexto da fundamentação da decisão”.

Da referida questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do 
CPC), tendo, apenas, respondido a Fazenda Pública, a fls. 67, nos se-
guintes termos: “pronunciando -se sobre a questão suscitada no ponto 1 
do douto parecer do Ex.mo Procurador -Geral -Adjunto, vem manifestar 
a sua adesão ao entendimento no mesmo expresso no sentido de que 
o presente pedido de indemnização por prestação de garantia indevida 
é intempestivo na medida em que não foi formulado na petição de 
impugnação ou com invocação de facto superveniente, nos termos do 
n ° 2 do artigo 171° do CPT, entendimento este que a Fazenda Pública 
expressou também no seu articulado de fls. 17 a 19 dos autos, devendo, 
assim, prevalecer a conclusão primeira do douto parecer e ser confirmada 
a decisão impugnada”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
a) Nos presentes autos de impugnação judicial foi proferida decisão a 

folhas 200 a 215, a qual aqui se dá por integralmente reproduzida para 
todos os efeitos legais, na qual foi julgada a acção procedente e anulada 
a liquidação impugnada.

b) No processo de execução fiscal n° 99/10260003 do 1ª Reparti-
ção de Finanças do Concelho da Maia, por dívida de IRC no valor de 
Esc. 171.597.657$00 em que era executada a requerente, foi esta noti-
ficada para prestar garantia no valor de Esc. 268.050.000$00, conforme 
documento de fls. 4 a 5 e 10 dos presentes autos, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido;

c) A pedido da requerente, a Companhia de Seguros de Créditos CO-
SEC, S.A., prestou, em 22 de Janeiro de 2001, a favor da 1ª Repartição 
de Finanças do Concelho da Maia uma apólice de seguro caução no 
valor de 268.050.000$00, conforme documento de fls. 7 dos presentes 
autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

3 – Comecemos, então pela apreciação da questão prévia suscitada 
pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, por que prejudicial (artº 124º, 
nº 1 do CPPT).

Como vimos, alega este Ilustre Magistrado, no seu douto parecer, que 
o pedido de indemnização por prestação indevida de garantia é intem-
pestivo, pois que foi “formulado em 30.12.2004 após a apresentação 
da petição de impugnação judicial e o trânsito em julgado da sentença 
anulatória da liquidação de IRC proferida em 14.06.2004, sem funda-
mento em facto superveniente…”.

Vejamos se lhe assiste razão.
A questão jurídica que assim se suscita e que importa apreciar tem 

a ver com a interpretação do artºs 53º da LGT e 171º do CPPT, que 
se referem à tempestividade do pedido de indemnização em caso de 
prestação de garantia indevida e ao meio processual onde haverá de 
formular -se e ser apreciado aquele pedido.

Dispõe o artº 53º, nº 1 da LGT que “o devedor que, para suspender a 
execução, ofereça garantia bancária ou equivalente será indemnizado 
total ou parcialmente pelos prejuízos resultantes da sua prestação, caso 

a tenha mantido por período superior a três anos em proporção do ven-
cimento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à execução 
que tenham como objectivo a dívida garantida”.

Esta redacção foi introduzida pela Lei nº 32 -B/00 de 30/12, e que era 
igual à inicial e que foi depois também alterada pela Lei nº 15/01 de 5/6, 
que reduziu o prazo previsto no nº 1 para dois anos.

E no seu nº 2 estabelece que “o prazo referido no número anterior 
não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa ou impug-
nação judicial, que houve erro imputável aos serviços na liquidação 
do tributo”.

Por sua vez, estipula o artº 171º, nº 1 do CPPT, que regulamentou 
o exercício do direito à indemnização prevista naquele artigo, que “a 
indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevida-
mente prestada será requerida no processo em que seja controvertida a 
legalidade da dívida exequenda”.

E no seu nº 2 que “a indemnização deve ser solicitada na reclamação, 
impugnação ou recurso ou em caso de o seu fundamento ser superve-
niente no prazo de 30 dias após a sua ocorrência”.

Atente -se que também o predito artº 53º preceitua que “a indemni-
zação referida…pode ser pedida no próprio processo de reclamação ou 
impugnação judicial, ou autonomamente”.

A este propósito escreve o Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT anotado, 
4ª ed., pág. 796 que “como se referiu, em face da supremacia da L.G.T. 
sobre o C.P.P.T., não pode excluir -se a possibilidade de a indemnização 
por garantia indevida ser pedida autonomamente através de acção de 
responsabilidade civil.

Por isso, este art. 171.º tem de ser entendido não com o alcance de a 
excluir a possibilidade de fazer uso daquele meio contencioso adminis-
trativo, mas sim com o de estabelecer os termos em que esse direito de 
indemnização pode ser exercido no contencioso tributário.

Neste, para obter esta indemnização, o interessado deverá, em regra, 
formular o correspondente pedido na petição do meio procedimental ou 
processual em que impugne o acto de liquidação da dívida relativamente 
à qual a garantia foi prestada e só nos casos em que o fundamento do 
pedido de indemnização for superveniente em relação à apresentação da 
petição do meio processual ou procedimental utilizado para impugnar a 
liquidação da dívida exequenda é que o pedido de indemnização pode 
ser formulado posteriormente.

Assim, a formulação de pedido de indemnização após a apresentação 
da petição do meio processual ou procedimental utilizado para discutir a 
legalidade da dívida exequenda só poderá ter lugar quando, no momento 
dessa apresentação, ainda não existir fundamento para a formulação de 
pedido de indemnização, o que ocorrerá, designadamente, nos casos 
em que, no momento da apresentação da petição ainda não tiver sido 
prestada garantia.

Nestes casos, o pedido de indemnização é formulado no próprio pro-
cesso em que se discute a legalidade da liquidação da dívida exequenda 
(n.º 1 do art. 171.º), no prazo de 30 dias após a ocorrência do facto em 
que o pedido de indemnização se baseia (n.º 2 do mesmo artigo)”.

Aliás e a propósito da interpretação dos referidos preceitos legais, 
doutrinou -se e sumariou -se no acórdão desta Secção do STA, de 6/4/05, 
in rec. nº 1.650/05, que:

“I  - O artigo 53º, números 1 e 2, da LGT consagram a favor do 
contribuinte o direito a indemnização total dos prejuízos resultantes da 
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prestação de garantia bancária ou equivalente quando se verifique na 
reclamação graciosa ou na impugnação judicial que houve erro imputável 
aos serviços na liquidação do tributo e o direito a indemnização parcial 
daqueles prejuízos quando se não logre apurar ou verificar na reclamação 
ou impugnação judicial que houve erro dos serviços na liquidação do 
tributo, parcialidade aqui circunscrita ao período de tempo que exceda o 
prazo previsto no número primeiro, a saber, 3 anos na redacção original 
e na actual e dois anos na redacção da Lei nº 15/2001 de 5 de Junho e 
durante a sua vigência.

II  - O número 3 deste preceito, por sua vez, estabelece, em qualquer 
daqueles casos, que a respectiva indemnização terá sempre como limite 
máximo o que resultar “…da aplicação ao valor garantido da taxa dos 
juros indemnizatórios prevista na presente lei…”, a saber os artigos 43º 
e 45º da mesma LGT.

III  - Esta indemnização, podendo ser requerida também autono-
mamente – cfr. art.º 53º da LGT e 171º do CPPT  -, pode e deve ser 
requerida no processo onde se tenha questionado a legalidade da dívida 
exequenda.

IV  - Quando porventura fundamentado o pedido em facto superve-
niente, pode o correspondente pedido ser formulado autonomamente e 
haverá de o ser nos 30 dias subsequentes àquele.

E no acórdão da mesma Secção do STA, de 26/2/03, in rec. nº 1.259/02, 
também se doutrinou e sumariou que “Segundo o preceituado no artº 
171º/2 do CPPT, que regulamentou o disposto no art. 53º da LGT, o 
pedido indemnizatório em caso de garantia indevida deverá ser peticio-
nado no meio procedimental em que se impugne o acto de liquidação da 
dívida e relativamente à qual a garantia foi prestada, podendo o mesmo 
ser deduzido autonomamente quando o fundamento for superveniente 
e nos 30 dias seguintes à ocorrência deste”.

No mesmo sentido, pode ver -se o recente acórdão desta Secção do 
STA de 4/10/06, in rec. nº 1.151/05.

4 – Posto isto e voltando ao caso dos autos, importa desde logo, subli-
nhar que o pedido indemnizatório não teve como fundamento qualquer 
facto superveniente, como resulta da petição inicial e das conclusões 
da motivação do recurso da recorrente.

Pelo contrário, da leitura dessas peças processuais ressalta à evidência 
que esse pedido teve como fundamento a sentença de fls. 200 a 215, 
transitada em julgado, que julgou procedente a impugnação judicial e 
anulou a liquidação adicional de IRC impugnada, em virtude de erro de 
direito da Administração Fiscal na referida liquidação.

Sendo assim, é patente que o pedido de indemnização só podia ser 
peticionado na própria petição da impugnação judicial daquela liqui-
dação, sem submissão de qualquer prazo de exercício que não seja o da 
propositura da respectiva acção.

No caso em apreço, a impugnação judicial foi proposta em 10/10/01 
e decidida por sentença transitada em julgado datada de 14/6/04.

Todavia, o pedido de indemnização por prestação de garantia indevida 
só deu entrada, como incidente, no Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto no dia 30/12/04, ou seja já depois da apresentação da petição de 
impugnação judicial e do trânsito em julgado da sentença anulatória da 
liquidação adicional de IRC impugnada.

Pelo que, o mesmo é, assim, extemporâneo e não foi peticionado no 
processo que lhe é próprio.

5 – Nestes termos e na sequência da procedência da questão pré-
via suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, acorda -se, com a 
presente fundamentação, em negar provimento ao recurso e manter a 
sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 

Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Despacho de reversão. Impug-
nação. Convolação. Intempestividade.

Sumário:

 I — A forma de atacar o despacho de reversão é através do 
processo de oposição à execução.

 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 483/06 -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 – Vitoria Rosalina Gato Poupinha Ferreira, melhor identificada nos 
autos, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Castelo Branco que indeferiu liminarmente a impugnação 
judicial que deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de Finan-
ças de Fronteira, que ordenou a reversão contra si da execução nº 1678 
199701000730 e apensos, originariamente instaurada contra a sociedade 
Alumia Aluguer de Máquinas, Lda, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

I  - A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão na execução 
fiscal (art° 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 art° 99 do CPPT prevê que constitui fundamento 
de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente a ausência ou 
vício da fundamentação legalmente exigida.
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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 exe-
cução 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 da 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, a via impugnativa.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso, uma vez que “como se vê da 
petição inicial (nomeadamente do seu artº 24º), o que a recorrente 
pediu ao tribunal “a quo” foi a anulação do despacho de reversão e 
não, como vem agora sustentar nas alegações de recurso, a anulação 
do acto de citação.

Por outro lado, mesmo que tivesse sido impugnado judicialmente o 
acto de citação, a solução a encontrar pelo Mmº Juiz “a quo” não seria 
diferente: sempre haveria erro na forma de processo: era caso do artº 276 
do CPPT e não do artº 99”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso foi recente-

mente tratada em acórdão desta Secção do STA, datado de 5/7/06, in 
rec. nº 441/06, que o agora Relator subscreveu, em que e muito embora 
a recorrente seja outra pessoa, as conclusões da motivação do recurso 
são idênticas.

Assim sendo e por que não vemos motivo para alterar a sua funda-
mentação e atenta, ainda, a necessidade de obter uma interpretação e 
aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, nº 3 do CC), passámos a 
transcrever o citado aresto, com as devidas adaptações.

Escreve -se ali que “estamos perante um despacho liminar de inde-
ferimento.

Isto porque, segundo o Mm. Juiz, a recorrente apenas põe em causa 
a legalidade do despacho de reversão por vícios de forma, designada-
mente falta de fundamentação. Sucede que o meio processual para se 
discutir a legalidade do acto de reversão é a oposição. Ora, não sendo 
possível a convolação, por a oposição ser intempestiva, daí a rejeição 
liminar da petição inicial.

Que dizer?
A recorrente fundamenta a sua pretensão no fato da AT não funda-

mentar de facto e de direito a sua decisão de reversão.
E, nas suas alegações de recurso, considera que o processo próprio 

para atacar este vício, é o da impugnação, com fundamento na alínea c) 
do art. 99º do CPPT.

Ora, é verdade que a preterição de formalidades legais e do dever de 
fundamentação realmente são fundamentos de impugnação – art. 99º 
do CPPT. Mas veremos depois a amplitude desta norma.

Olhando para a petição inicial, logo vemos que a recorrente centra a 
sua pretensão na não fundamentação do despacho de reversão.

Veremos depois que este é um fundamento de oposição à execução 
com enquadramento na alínea i) do n. 1 do art. 204º do CPPT.

Oposição a apresentar no prazo de trinta dias após a citação pessoal 
– art. 203º, 1, a) do CPPT.

É óbvio que o facto de ter sido apresentada uma petição de impugna-
ção não impede a sua convolação, caso haja erro na forma de processo 
– art. 98º, 4, do CPPT.

Ponto é que seja tempestiva.
Como é sabido, a caducidade do direito de acção é de conhecimento 

oficioso.
Ora, se chegarmos à conclusão que a petição foi apresentada fora 

do prazo, não é possível essa convolação, devendo a petição inicial ser 
rejeitada liminarmente.

Como fixou o Mm. Juiz a quo, a citação ocorreu através de carta 
registada com aviso de recepção, sendo a carta recebida pela recorrente 
em 22/11/2004, tendo o pedido de apoio judiciário, compreendendo 
a nomeação de patrono sido feito em 19/1/2005 (a petição inicial foi 
apresentada em 17/10/2005).

Tendo em conta o disposto no art. 33º da Lei n. 34/2004, de 29/7 (“a 
acção considera -se proposta na data em que for apresentado o pedido de 
nomeação de patrono”) é patente a intempestividade da oposição.

Mas a recorrente não concorda, pois, na sua opinião, o que está em 
causa é, não a execução fiscal, mas sim a (i)legalidade de um acto 
isolado da Administração Fiscal, no caso, o despacho de reversão, com 
fundamento no art. 23º, 1 e 4 da LGT.

É que – segundo ele – o despacho de reversão padece de uma total 
ausência de fundamentação, ao contrário do que impõe a lei.

Mas não tem qualquer razão.
As ilegalidades a que se reporta o art. 99º do CPPT – onde ele busca 

o fundamento da sua impugnação – não são as ilegalidades cometidas 
no processo de execução.

São isso sim as ilegalidades do acto de liquidação ou de um acto 
administrativo que comporta a apreciação de um acto desse tipo, sendo 
que a lei não consagra o termo impugnação para referenciar um processo 
do tipo que vimos analisando.

E com isto estamos a explicitar a amplitude de uma norma ínsita no 
artº 99º do CPPT.

Ora, patentemente, que está em causa um acto de liquidação ou de um 
acto administrativo que comporta a apreciação de um acto desse tipo, 
sendo que a lei não consagra o termo impugnação para referenciar um 
processo do tipo que vimos analisando.

Mas não é isso o que está em causa.
A recorrente aceita (ou pelo menos não discute) que o acto de liqui-

dação não sofre de qualquer vício.
O que ela questiona é que a dívida exequenda dele derivada lhe possa 

ser assacada. Com os fundamentos que já vimos.
Logo concluímos pois que por aqui a recorrente não pode obter êxito 

na sua pretensão.
O que se poderia questionar é se o despacho de reversão não podia 

(devia) ser autonomamente objecto de uma reclamação, com previsão 
no art. 276º do CPPT.

Isto porque estamos perante uma decisão proferida por uma autoridade 
da administração tributária no processo executivo fiscal.
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Parece -nos, porém, que a melhor solução é aquela que entende ser 
o processo de oposição à execução o meio adequado para o executado 
revertido agir contra tal despacho. Seja quando os fundamentos aduzidos 
são taxativamente fundamentos de oposição à execução, seja porque, 
mesmo naqueles casos em que o acto de reversão está inquinado de vícios 
de ordem formal (incompetência, falta de fundamentação ou de prévia 
audição do arguido, ou ilegitimidade do exequente), constituirão ainda 
fundamento de oposição à execução, com enquadramento na alínea i) 
do n. 1 do art. 204º do CPPT.

O que a recorrente não pode é defender -se, como acima já deixámos 
expresso, através do processo de impugnação, beneficiando do prazo 
nele inscrito.

Refira -se agora, num parêntesis final, que o processo de reclamação é 
ainda mais gravoso em termos de prazos processuais, pois a reclamação 
deve ser apresentada no prazo de 10 dias, após a notificação da decisão 
– art. 277º do CPPT.

Nem vale falar em violação ao direito de acesso da recorrente aos 
tribunais e aos seus direitos de defesa, com implicações de ordem cons-
titucional.

Na verdade, já vimos que a recorrente dispunha de um mecanismo 
previsto na lei, que dava corpo à sua pretensão, que é o processo de 
oposição à execução.

Mesmo para quem entendesse que não era esse o modo de reagir, 
mesmo assim, tal meio não era o do processo de impugnação, mas sim 
do processo de reclamação.

Ou seja, o meio processual adequado para a recorrente fazer valer o 
seu direito nunca era o processo de impugnação judicial.

Como vimos acima, a oposição à execução é intempestiva.
Não é pois possível ordenar a convolação.
Assim sendo, a decisão recorrida não merece reparo”.
No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se os Acórdãos desta Sec-

ção do STA de 29/6/05, in rec. nº 501/05; de 15/2/06, in rec. nº 1.255/05; 
de 8/3/06, in rec. nº 1.294/05 e de 5/7/06, in rec. nº 440/06.

3 – Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao presente 
recurso e manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se em 1/6 (um sexto) a procuradoria, 
sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Ba-
eta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

IVA. Impugnação judicial. Prescrição.

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 — No âmbito do CPT, o prazo de prescrição das obriga-
ções tributárias era de 10 anos, a contar do início do 
ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto, 
passando esse prazo, com a entrada em vigor da LGT, 
a ser de 8 anos.

 III — 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 só 
se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não 
ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para 
se completar.

Processo n.º 520/06 -30.
Recorrente: Ana Alexandrina Machado Cardoso Costa Monteiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Ana Alexandrina Machado Cardoso Costa Monteiro, residente 
em Vila Real, veio impugnar judicialmente as liquidações de IVA dos 
anos de 1992, 1993 e 1994.

Por sentença de 12/1/06 da Mma. Juíza do TAF de Mirandela foi a 
impugnação julgada improcedente.

Inconformada com tal decisão, dela vem agora a impugnante interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

a) As obrigações tributárias liquidadas à aqui alegante, através das sete 
liquidações impugnadas, ou seja, as obrigações referentes ao IVA dos 
anos de 1992, 1993 e 1994, encontram -se todas prescritas, prescrição 
que se requer a V. Ex.ªs seja declarada, com todas as consequências 
legais daí advenientes, designadamente a inutilidade superveniente do 
presente recurso.

b) Recurso cujo efeito deverá ser alterado, de meramente devolutivo, 
que lhe foi atribuído pelo Distinto Juiz “a quo”, para suspensivo, altera-
ção que, naturalmente, só se justifica se o que se peticionou na alínea a) 
anterior não obtiver deferimento.

c) Também para a hipótese de, contra o que se espera, e deseja, não for 
considerada a, pela recorrente invocada, prescrição, com a consequente 
inutilidade superveniente deste recurso, como se referiu na alínea a) 
anterior, deverá ser revogada, muito embora sem prejuízo do maior 
respeito, merecido, devido e tido, pelo ilustre Magistrado que a proferiu, 
a aliás douta sentença recorrida, por ter violado, como violou, diversas 
disposições legais, designadamente, e entre outras:

 - Os artigos 35.º, 82.º e 87.º do CIVA, na medida em que, e ao con-
trário do pretendido pela Administração Fiscal, não houve, nas facturas, 
e nas notas de lançamento em questão nestes autos, qualquer infracção 
ao estipulado no número 5 do artigo 35.º do CIVA, e também porque 
as sete liquidações de IVA, sob impugnação, foram efectuadas pela 
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Direcção dos Serviços de Cobrança do Imposto Sobre o Valor Acres-
centado, por intermédio do seu Director de Serviços, o Exmo. Senhor 
JOSÉ ALEXANDRE CAMPOS CRUZ, e não, como determina o artigo 85.º do 
CIVA, pelo Senhor Chefe da Repartição de Finanças do Concelho de Vila 
Real, sendo, nos termos do artigo 87.º do mesmo Código, competência 
daquela Direcção de Serviços apenas a notificação das liquidações, e 
não estas, o que é bastante diferente.

 - Os artigos 81.º, 120.º e 121.º do Código de Procedimento Tribu-
tário (CPT), já que houve uma violação do princípio da tributação do 
lucro, ou do imposto real, consignado, de certa maneira, no artigo 81.º 
do CPT, tendo as sete liquidações em causa como autor uma entidade 
incompetente para o efeito, o que constitui fundamento, expressamente 
previsto no artigo 120.º -b) do CPT, de impugnação judicial, bem como 
uma violação do princípio in dubio contra fiscum, que tem assento no 
artigo 121.º do CPT, que assim foi violado também.

 - Os artigos 52.º e 53.º do CIRC, que consignam igualmente o prin-
cípio da tributação do lucro, ou do imposto real, o qual, como atrás se 
disse já, foi violado.

d) E ainda os artigos 2.º e 10.º da Constituição da República Por-
tuguesa, mais uma vez por não ter sido, como não foi, respeitado o 
princípio da tributação do lucro, ou do imposto real, que tem dignidade 
constitucional, traduzida em tais dois artigos.

e) Proferindo -se, em substituição de tal sentença revogada, um acór-
dão, que anule todas as sete liquidações impugnadas.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 

sentido de que o recurso merece provimento parcial.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se fixados os seguintes factos:
1. Em consequência de exame à escrita levada a cabo pela Divisão 

de Inspecção Tributária da Direcção Distrital de Finanças de Vila Real, 
foi elaborado, em 7 de Março de 1997, o relatório cuja cópia está junta 
a fls. 498 a 544 dos autos, cujo teor integral dou aqui por reproduzido 
e onde consta, com interesse, o seguinte:

«5.2.2.1 - Por se tratarem de operações que indiciam a 
realização de operações simuladas, quer quanto à forma 
quer quanto ao conteúdo, visando a obtenção de vantagens 
patrimoniais indevidas à custa da Fazenda Nacional, con-
forme o descrito nos pontos 4.1.3. a), b) e c), 4.1.3.1., 4.1.3.2., 
4.1.3.3., 4.1.3.4. a), b), c), d), e) e f), e 4.1.3.5. a), b) e c) da 
presente informação, nos termos do art.º 19.º, n.º 3 do CIVA, 
a dedução do IVA das referidas importâncias é indevida pelo 
que vamos exigir o referido imposto, conforme relação das 
facturas ou documentos equivalentes, que se discriminam 
da seguinte forma:

ANO IVA deduzido indevidamente Observações

1992 . . . . . . . . . . . . . . . 737.147$00 Anexo 12.
1993 . . . . . . . . . . . . . . . 536.968$00 Anexo 13.
1994 . . . . . . . . . . . . . . . 468.472$00 Anexo 14.

Por outro lado, os documentos suporte (facturas ou documentos 
equivalentes) não descriminam nem quantificam os serviços prestados 
conforme o estipulado no n.º 5 do art.º 35.º do CIVA, tendo unicamente o 
valor global dos serviços prestados, pelo que a dedução do IVA também 
é indevida nos termos do art.º 19,º, n.º 2 do CIVA».

2. Na sequência do relatório referido em 1) a Administração Tributária 
procedeu às seguintes liquidações:

 - liquidação n.º 97207405, de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
do ano de 1992, no montante de € 3.676, 87;

 - liquidações n.ºs 97207402, 97207403 e 97207404 de juros compen-
satórios do ano de 1992, no montante global de € 2.805,64;

 - liquidação n.º 97207407, de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
do ano de 1993, no montante de € 2.678,39;

 - liquidação n.º 97207406, no montante de € 1.150,47 de juros com-
pensatórios de Dezembro de 1993;

 - liquidação n.º 97207408, de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
do ano de 1994, no montante de € 2.336,73.

3. O prazo para pagamento voluntário do imposto terminou em 
31 -08 -1997 – fls. 60 a 66 do processo de reclamação graciosa apensa.

4. Os respectivos documentos de cobrança foram emitidos pelo Minis-
tério das Finanças – Direcção -Geral dos Impostos – Direcção de Serviços 
de Cobrança do Imposto sobre o Valor Acrescentado – Idem.

5. A petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças de Vila Real 
em 27 -05 -1998 – fls. 1.

III – Suscita a recorrente como primeira questão prévia a prescrição 
das obrigações tributárias que originaram as liquidações impugnadas.

Não obstante a prescrição não constituir um vício do acto de liqui-
dação, que a torne ilegal, pois só prejudica a sus eficácia, 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, oficiosamente, 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 subsistindo, é inconsequente.” (v. acórdão desta 
Secção de 9/2/05, no processo 939/04, entre muitos outros).

Importa, então, agora ver se as dívidas impugnadas estão ou não 
realmente prescritas, como alega a recorrente.

As dívidas em causa respeitam a IVA dos anos de 1992, 1993 e 
1994.

No âmbito do CPT, o prazo de prescrição era de 10 anos, a contar 
do início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto, salvo 
regime especial (art.º 34.º).

Com a entrada em vigor da LGT, esse prazo passou a ser de 8 anos 
(art.º 48.º).

Nos termos do art.º 297.º do CC, 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 se completar.
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Assim, tendo a LGT entrado em vigor em 1/1/99, é manifesto que, 
face a esta, para ter ocorrido a prescrição teriam de ter decorrido já desde 
essa data mais de oito anos, o que não é o caso.

Daí que, no caso em apreço, se há -de aplicar, pois, o prazo de 10 
anos previsto no CPT.

O prazo de prescrição contar -se -á 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 (n.º 2 do art.º 34.º 
CPT).

Deste modo, tal prazo há -de começar a contar -se, pois, em 1 de 
Janeiro de 1993, em relação ao IVA de 1992, em 1 de Janeiro de 
1994, para o IVA de 1993, e em 1 de Janeiro de 1995 quanto ao IVA 
de 1994.

Por força do n.º 3 do citado art.º 34.º do CPT, o decurso do prazo da 
prescrição pode, no entanto, ser interrompido pela reclamação, pelo 
recurso hierárquico, pela impugnação e pela instauração da execução, 
cessando, porém, a interrupção da prescrição, 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.

No caso sub judice a ora recorrente veio impugnar as liquidações do 
referido imposto, tendo a impugnação judicial apresentada sido autuada 
em 27 de Maio de 1998 (v. carimbo aposto na petição inicial).

Este processo esteve parado de 18/6/98 a 12/10/01 (v. fls. 393 a 394 
dos autos), ou seja, por mais de um ano.

Sendo certo que essa paragem não é imputável à impugnante, ora 
recorrente.

Nestes termos, mesmo em relação à dívida mais recente, que é a 
do IVA de 1994, somado o prazo decorrido desde 1 de Janeiro de 
1995 até 27 de Maio de 1998 com o decorrido após 18 de Junho de 
1999, temos que a prescrição desta dívida ocorreu em 21 de Janeiro 
de 2006.

As dívidas do IVA de 1992 e 1993, por maioria de razão, mostram-
-se também prescritas, tendo a respectiva prescrição ocorrido em 21 de 
Janeiro de 2004 e 21 de Janeiro de 2005, respectivamente (computado 
o prazo de 1 de Janeiro de 1993 a 27 de Maio de 1998 com o decorrido 
após 18 de Junho de 1999, em relação à dívida de 1992, e o de 1 de 
Janeiro de 1994 a 27 de Maio de 1998 com o decorrido após 18 de Junho 
de 1999, quanto à dívida de 1993).

O efeito da verificação da prescrição, em sede de impugnação judicial 
do acto de liquidação, é a extinção da instância, por inutilidade superve-
niente da lide, nos termos da alínea e) do art.º 287.º do CPC.

Razão por que se não pode manter, assim, a decisão recorrida que 
julgou improcedente a impugnação deduzida pela ora recorrente quanto 
às dívidas de IVA dos anos de 1992, 1993 e 1994.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar 
extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide.

Sem custas.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — 

Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

IRC. Notificação do acto de liquidação. Formalidades. In-
constitucionalidade do n.º 2 do artigo 87.º do CIRC.

Sumário:

 I — Com a nova redacção do artigo 87.º do CIRC introdu-
zida pelo Decreto-Lei n.° 7/96, de 7 de Fevereiro ficou 
afastada, neste âmbito, a regra do n.º 1 do artigo 65.º 
do CPT.

 II — Deste modo, a notificação a uma sociedade da liquidação 
adicional de IRC pode validamente ser efectuada através 
de carta registada sem aviso de recepção.

 III — O citado artigo 87.º consagra no seu n.º 2 uma presunção 
elidível, que só operará validamente se e na medida em 
que o destinatário do acto não alegue nem demonstre 
que não chegou a ter conhecimento do acto por facto 
que lhe não seja imputável.

 IV — A única diferença relevante entre a carta registada 
simples e a carta registada com A/R tem a ver com a 
prova do seu efectivo recebimento, pelo que esta é uma 
formalidade ad probationem e não ad substanciam.

 V — E, porque assim, e porque não é o facto do registo ser 
simples ou ser com A/R que garante que a carta chegará 
ao seu destino, pois que essa garantia só pode ser dada 
pelos serviços postais não é a formalidade do aviso de 
recepção que acrescentará a certeza de que a notificação 
se fará.

 VI — Não é, pois, essa acrescida formalidade que irá determi-
nar a conformidade ou a inconformidade do disposto no 
n.º 2 do artigo 87.º do CIRC com o n.º 3 do artigo 268.º 
da CRP.

Processo n.º 549/06 -30.
Recorrente: Cerâmica de S. Paulo, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
Cerâmica de S. Paulo, S.A., com os demais sinais dos autos, deduziu 

oposição à execução que lhe foi instaurada, por dívidas de IRC refe-
rentes aos exercícios de 1992, 1993 e 1994, com fundamento na sua 
inexigibilidade decorrente da irregular notificação da sua liquidação 
– foi feita por simples carta postal registada sem A/R quando devia ter 
sido feita por carta registada com A/R e dela não constava a respectiva 
fundamentação.

Mas sem êxito já que, por sentença de 26/01/2006, a mesma foi 
julgada improcedente.

Inconformada, a Oponente interpôs o presente recurso que concluiu 
do seguinte modo:

1. Em 19 Dezembro de 2002, a Recorrente foi citada para proceder 
ao pagamento da quantia de Euro 155.992,47, referente a IRC, acres-
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cida do montante de Euro 56.601,41, a título de juros de mora e custas 
processuais.

2. Na sequência de diligências efectuadas junto da Administração 
Fiscal, a Recorrente apurou que as dívidas em causa resultavam de 
liquidações adicionais referentes aos anos de 1992, 1993 e 1994.

3. As liquidações em causa foram efectuadas na sequência de uma 
inspecção levada a cabo no ano de 1997.

4. As liquidações em causa foram remetidas à Recorrente por simples 
carta registada, tendo, posteriormente, sido devolvidas aos serviços 
da Administração Fiscal pelas razões indicadas no verso das mesmas.

5. A Recorrente só tomou conhecimento do teor das liquidações 
adicionais referidas após a instauração do processo de execução que 
deu origem aos presentes autos.

6. A informação sobre as liquidações foi obtida através do pedido de 
certidão apresentado pela Recorrente, conforme documento que, em 
tempo, se juntou aos autos.

7. As notificações em causa não preenchem os requisitos e formali-
dades legais exigidos à data das mesmas, pelo que a Recorrente conclui 
não ter havido notificação válida no prazo legal de caducidade.

8. Não procede o entendimento do Meritíssimo Juiz a quo no sentido 
de que “não assiste razão à ora oponente, dado que, como acima se 
referiu, à data dos factos, o art. 87.º, n.º 2, do CIRC, na redacção dada 
pela Lei n.º 7/96, de 7/02, apenas exigia o registo simples, não exigindo, 
portanto, o alegado aviso de recepção”.

9. Na verdade, tal regra viola o disposto no art. 65.º do, então vi-
gente, CPT.

10. Com efeito, dispunha o artigo em causa que “as notificações são 
efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recep-
ção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de 
alterarem a situação tributária dos contribuinte”.

11. Estes actos são, desde logo, “Os actos tributários  - correcção 
ou fixação da matéria colectável, liquidação dos impostos”, conforme 
defendido por ALFREDO JOSÉ DE SOUSA e JOSÉ DA SILVA PAI-
XÃO, in Código de Processo Tributário  - Comentado e Anotado, Al-
medina, Coimbra, pág. 139, nota 4, e sancionado pela jurisprudência 
do STA (acórdãos de 15/11/2000, proc. n.º 25233, de 27/09/2000, proc. 
n.º 25273, e de 18/10/2000, proc. n.º 25310).

12. Assim, tendo aquelas liquidações adicionais a susceptibilidade de 
alterar a situação tributária da Recorrente, deveriam as mesmas ter sido 
efectuadas por carta registada com aviso de recepção, e não por mera 
carta registada, como defende o Meritíssimo Juiz a quo.

13. O art. 87.°, n.º 2, do CIRC, invocado pelo Sr. Juiz a quo, não se 
sobrepõe ao disposto no referido art. 65.° do CPT, sob pena de incons-
titucionalidade orgânica, por violação dos art.ºs 103.°, n.º 2, 165.° e 
198.° da CRP.

14. Com efeito, a redacção do art. 87.°, n.º 2, do CIRC, foi introduzida 
pelo DL n.º 7/96, de 7/02, editado ao abrigo da autorização legislativa 
prevista no art. 57.° da Lei n.º 39 -B/94, de 27/12.

15. De acordo com a lei de autorização, esta tinha como objectivo a 
harmonização das normas do IRC com o CPT, estando, assim, condi-
cionada ao cumprimento deste pressuposto.

16. Ora, a redacção em causa contraria frontalmente o regime pre-
visto do CPT, não permitindo, assim, a pretendida harmonização dos 
diplomas.

17. Violando a lei de autorização ao abrigo da qual foi emitido, o 
artigo do Decreto -lei n.º 7/96, de 7 de Fevereiro, que introduz a nova 
redacção do art.º 87.°, n.º 2, do CIRC, padece de inconstitucionalidade 
orgânica.

18. Este tem sido, também, o entendimento da jurisprudência, de que 
são exemplos os acórdãos do TCA Sul de 03/12/2002, proc. n.º 6797/02, 
de 18/06/2002, proc. n.º 6326/02, e de 03/04/2001, proc. n.º 3998/00.

19. A norma em causa  - art. 87.°, n.º 2, do CIRC  -, por se traduzir 
numa clara afronta aos mais elementares direitos e garantias dos con-
tribuintes, padece, ainda, de inconstitucionalidade material da mesma, 
por violação do previsto no art. 268.°, n.º 3 da CRP.

20. Nestes termos, não procede o entendimento do Meritíssimo Juiz 
a quo, pelo que deveria ter sido dado integral provimento à oposição 
da Recorrente com fundamento na não notificação da liquidação das 
dívidas em causa no prazo de caducidade do direito à liquidação, nos 
termos do previsto na alínea e) do n.º 1 do art. 204.° do CPPT.

21. Sem prejuízo do exposto supra, acresce, ainda, que, mesmo que 
se considere válida a notificação por simples carta registada  - o que 
por mera hipótese académica se coloca  - as dívidas em causa são ine-
xigíveis.

22. Com efeito, as liquidações efectuadas são inválidas por vício de 
falta de fundamentação.

23. Sendo inválidas, as liquidações em causa não produzem quaisquer 
efeitos legais.

24. De acordo com o previsto no art. 64.° do então vigente CPT, os 
actos tributários que afectem direitos e interesses legítimos dos contri-
buintes  - como é, evidentemente, o caso  - só poderão produzir efeitos 
após a sua notificação aos visados.

25. A notificação dos actos tributários deve conter, entre outros ele-
mentos, a fundamentação, de facto e de direito, do mesmo.

26. Como a Recorrente teve oportunidade de alegar, a fundamentação 
apresentada não cumpre o requisito essencial da suficiência, não permi-
tindo esclarecer a concreta motivação, de facto, do acto.

27. Com efeito, relativamente aos exercícios de 1993 e 1994, a Admi-
nistração Fiscal considerou ser de acrescer ao lucro tributável os mon-
tantes de Esc. 16.245.222,00 e de Esc. 17.023.272,00, respectivamente, 
correspondentes a reintegrações e amortizações feitas para além das 
taxas permitidas pelo Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12/01.

28. No entanto, em ponto algum do documento remetido à Recorrente, 
se identificam quais os bens do activo imobilizado a que tais correcções 
respeitam, nem quais as taxas praticadas pela Recorrente em contrapo-
sição com as taxas legalmente permitidas.

29. Não contendo as liquidações e as notificações em causa tais 
elementos, não podem as mesmas considerar -se como validamente 
efectuadas, pelo que a oposição deduzida seria de proceder, também por 
este facto, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art. 204.° do CPPT.

30. Contra este entendimento não será de invocar, como faz o Digno 
Magistrado do Ministério Público, o então vigente art. 22.° do CPT, 
actual art. 37.° do CPPT.

31. Desde logo, porque como ficou demonstrado, a Recorrente só 
recebeu as liquidações adicionais em causa quando, após a citação para 
o processo de execução que deu origem aos presentes autos, requereu 
cópia de toda a documentação relativa a estas dívidas.
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32. No mais, porque este vício de falta de fundamentação não é 
sanável, sob pena de violação do art. 268.°, n.º 3, da CRP.

33. Isso mesmo defende JORGE LOPES DE SOUSA, in Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, Vislis Editores, 2.ª Edição, 
pág. 236, nota 4.

34. Assim, e face ao exposto, só resta concluir que as dívidas em 
causa não serão exigíveis em sede de execução fiscal porquanto não se 
encontram sustentadas em notificações validamente efectuadas.

35. Este entendimento é, aliás, defendido por jurisprudência de que 
são exemplos o acórdão do STA, de 27/11/1996, proc. n.º 20692, e o 
acórdão do TCA Sul, de 20/01/2004, proc. n.º 600/03.

36. Face ao exposto, nada mais restava ao Sr. Juiz a quo que dar 
integral provimento à oposição deduzida pela Recorrente, nos termos 
da al.ª e) do n.º 1 do art. 204.° do CPPT, atenta a inexistência de uma 
liquidação validamente efectuada no prazo de caducidade do direito à 
liquidação.

37. Em consequência, competiria à Administração Fiscal, em execução 
da sentença de provimento da oposição, emitir título de crédito em nome 
da Recorrente, acrescido dos juros de indemnizatórios devidos.

38. Com efeito, concluindo -se pela invalidade do processo de execu-
ção, por inexistência de dívida legalmente exigível, nada mais restaria 
ao Tribunal a quo que ordenar à Administração Fiscal o reembolso das 
verbas indevidamente recebidas por esta.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Ilustre Magistrado do Ministério Público considerou que os autos 

não continham “qualquer informação sobre a forma e a data em que foi 
efectuada a notificação das liquidações” em causa, que tais elementos 
eram indispensáveis a uma correcta decisão, pelo que foi de parecer que 
os autos baixassem ao Tribunal recorrido para que se procedesse 
à sua recolha.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. A oposição ora em análise respeita à dívida exigida nos autos de carta 

precatória n.º 7500068/02, instaurada contra a ora oponente, por dívida 
de IRC dos anos de 1992 a 1994, no valor global de € 155.992,47.

2. As liquidações em causa resultam de um processo de inspecção à 
contabilidade da oponente, o qual foi levado a cabo em 1997.

3. A executada, ora oponente, foi citada pessoalmente, nos termos 
do n.º 3 do art.º 191.º do CPPT, cujo aviso de recepção foi assinado a 
19/12/2002.

4. A executada, ora oponente, efectuou o pagamento das dívidas 
exigidas nos presentes autos, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 248 -A/2002, 
de 14/12, conforme fotocópia da guia de pagamento e termo de adesão, 
a fls. 18 e 19 dos autos.

5. A ora oponente deduziu a presente oposição em 20/1/2003.
Nos termos do art.º 712.º do CPC dão -se como provados os se-

guintes factos:
6. A liquidação de IRC referente ao exercício de 1992 foi efectuada 

em 6/03/97 nos termos e pelas razões que constam dos documentos de 
fls. 43 a 47 que se dão como integrados.

7. O Oponente foi notificado dessa liquidação por carta postal regis-
tada dirigida em seu nome para Az dos Cerejais  - Carnide, 1600 Lisboa, 

tendo a mesma sido devolvida em 24/04/97 – vd. fls. 43 verso que se 
considera reproduzida.

8. A liquidação de IRC referente ao exercício de 1993 foi efectuada 
em 20/05/97 nos termos e pelas razões que constam dos documentos 
de fls. 48 a 51 que se dão como integrados.

9. O Oponente foi notificado dessa liquidação por carta postal regis-
tada dirigida em seu nome para Az dos Cerejais  - Carnide, 1600 Lisboa, 
tendo a mesma sido devolvida em 02/06/97. – vd. fls. 48 verso que se 
considera reproduzida.

10. A liquidação de IRC referente ao exercício de 1994 foi efectuada 
em 22/05/97 nos termos e pelas razões que constam dos documentos de 
fls. 52 a 55 que se dão como integrados.

11. O Oponente foi notificado dessa liquidação por carta postal re-
gistada dirigida em seu nome para Az dos Cerejais  - Carnide, 1600 
Lisboa, que foi devolvida em 17/06/97 com a seguinte justificação “Não 
atende. Não possuiu receptáculo.” – vd. fls. 52 verso que se considera 
reproduzida.

II. O DIREITO.
Resulta do antecedente relato que a Administração Fiscal, na sequên-

cia de uma acção inspectiva à contabilidade da Recorrente, procedeu, 
no decurso do ano de 1997, à liquidação oficiosa de IRC referente aos 
exercícios de 1992,1993 e 1994 e nesse ano a notificou desses actos 
tributários por meio de carta registada simples.

Não tendo aquela procedido ao pagamento voluntário das quantias 
liquidadas foi -lhe instaurada execução fiscal para a sua cobrança co-
erciva.

A Recorrente pagou, então, em 02/01/2003, uma parte das referidas 
quantias e, em 20/01/2003, deduziu a presente oposição pedindo que 
se declarasse extinta a execução e se devolvesse a quantia que já havia 
pago, acrescida de juros indemnizatórios, fundamentando tal pedido 
na inexigibilidade das dívidas exequendas decorrente da irregular 
notificação dos actos de liquidação, pois que tais notificações  - por 
força do disposto no art.º 65.º do CPT  - deviam ter sido efectuadas por 
carta registada com aviso de recepção e não, como aconteceu, por meio 
de carta registada simples e, além disso, porque delas não constava a 
fundamentação daqueles actos tributários.

O Sr. Juiz a quo não se deixou convencer por essa alegação pois con-
siderou que “à data dos factos, o art. 87.°, n.° 2, do CIRC, na redacção 
dada pela Lei n.° 7/96, de 7/2, apenas exigia o registo simples  - não exi-
gindo, portanto, o alegado aviso de recepção” e que não era imperativo 
que a fundamentação das liquidações constasse da notificação visto que, 
ocorrendo essa omissão, a Oponente podia requerer que a mesma lhe 
fosse comunicada. Concluiu, assim, que “a notificação foi validamente 
efectuada” e, consequentemente, que a oposição improcedia.

A Oponente não se conforma com este julgamento por entender 
que a lei exigia que as notificações que lhe foram feitas tinham de o ser 
através de carta registada com A/R, que, a não se entender desse modo, 
ter -se -á de concluir pela inconstitucionalidade do n.º 2 do art.º 87.º do 
CPT e, além disso, que delas devia constar a fundamentação dos actos 
notificandos sob pena da inexigibilidade das dívidas deles decorrente.

Vejamos, pois.
1. É sabido que os fundamentos da oposição constam do n.º 1 do 

art.º 204° do CPPT e que entre eles se contam todos aqueles cuja prova 
se faça apenas por documento, desde que não envolvam apreciação da 
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legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem inter-
ferência em matéria de exclusiva competência da entidade que houver 
extraído o título (vd. sua al.ª i).

In casu a Oponente invoca precisamente um desses fundamentos 
– o da inexigibilidade das dívidas exequendas – e considera que essa 
inexigibilidade decorre do facto do vencimento dessas dívidas ainda 
não ter ocorrido já que ainda não foi legalmente notificada das 
suas liquidações.

Sendo assim, a primeira questão a resolver é a de saber se as notifi-
cações das liquidações adicionais de IRC referentes aos anos de 1992, 
1993 e 1994 que lhe foram feitas por carta registada simples, no decurso 
do ano de 1997, obedeceram à forma legal. Dito de outro modo, o que 
importa saber é se a Oponente podia ser validamente notificada dessas 
liquidações por meio de carta registada simples – como se defendeu 
na sentença recorrida  - ou se – como sustenta a Recorrente – essa 
notificação só seria válida se fosse efectuada por carta registada com 
aviso de recepção.

Trata -se de matéria já abordada por diversas vezes pela jurisprudência 
deste Supremo Tribunal em termos que se nos afiguram correctos, pelo 
que não vindo essa correcção abalada pelas alegações da Recorrente 
nos limitaremos a acompanhá -la.

Escreveu -se no douto Acórdão de 10/03/2005 (rec. 1099/04):
“Dispõe o art.º 33.º do CPT, aqui aplicável, que o “direito à liquida-

ção 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”.

Por sua vez, estabelece o art.º 65.°, n.° 1, do CPT que “as notifica-
ções são efectuadas obrigatoriamente 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”.

Ora, e como vimos supra, o que aqui está em causa é a notificação 
de uma liquidação adicional de IRC, que é, assim, um acto que altera 
a situação tributária da recorrida, que, por isso, cai no âmbito do 
predito art.º 65°, n.° 1.

Entretanto e com a entrada em vigor do CPT, dispunha o art.º 11° 
do Decreto -lei n.° 154/91, de 23/4, que era revogada toda a legislação 
contrária ao referido Código e, sendo assim, o art.º 65° citado só pode 
ser revogado por norma legal posterior.

Ora, acontece que com a entrada em vigor do Decreto -lei n.° 7/96, 
de 7/2, o art.º 87° do CIRC passou a ter a seguinte redacção:

“1  - Nos casos de liquidação efectuada pelos serviços a que se refere 
o art.º 70°, o contribuinte será notificado para pagar o imposto e juros 
que se mostrem devidos, no prazo de 30 dias a contar da notificação.

2  - A notificação a que se refere o número anterior será feita por 
carta registada, considerando -se efectuada no terceiro dia posterior ao 
registo “

O n.° 2 deste artigo, como resulta do seu texto, reporta -se às situações 
de “liquidação efectuada pelos serviços a que se refere o art.º 70.°”.

No art.º 70.° do C.I.R.C., na redacção dada pelo Decreto -lei n.° 7/96, 
de 7/02, estabelecia -se o seguinte:...a liquidação do IRC será efectu-

ada...pelos serviços centrais da Direcção -Geral das Contribuições e 
Impostos, nos restantes casos.

Assim, a «liquidação efectuada pelos serviços a que se refere o ar-
tigo 70.°» era a liquidação efectuada pelos serviços centrais, que ti-
nha lugar em todos os casos em que não fosse efectuada pelo próprio 
contribuinte.

Entre as situações em que a liquidação era efectuada por aqueles 
serviços referidos no art. 70.° do C.I.R.C. incluía -se a da liquidação 
adicional, indicado no art. 77.°, em que expressamente se estabelecia 
que «os serviços referidos no artigo 70.° deverão proceder a liquidação 
adicional (...)» e em que se não previa qualquer situação em que fossem 
outros serviços a efectuá -la.

A referência que no n.º 1 do art. 87.° fez para o art. 70.° estendeu o 
âmbito de aplicação do regime de notificação previsto no n.º 2 daquele 
artigo a todos os casos em que a liquidação era feita pelos serviços 
centrais da Direcção -Geral de Impostos incluindo, assim, as situações 
previstas no art. 77.°.

Por isso, por força deste regime especial de notificação, introduzido 
depois da entrada em vigor do C.P.T., ficou afastado, neste âmbito, a 
regra do n.º 1 do art. 65.° daquele Código, tendo de se concluir que a 
notificação da liquidação adicional podia ser validamente efectuada 
através de carta registada sem aviso de recepção” (Acórdão desta 
Secção do STA de 30/11/04, in rec. n.° 816/04).”

Está, assim, resolvida a questão de saber qual a forma legal das noti-
ficações de liquidações adicionais de IRC no período a que os autos se 
reportam e está resolvida no sentido de que tais notificações podiam 
ser feitas validamente por carta registada simples, visto ser essa a 
forma estabelecida no art.º 87.º do respectivo código e esta norma pre-
valecer sobre o disposto no art.º 65.º do CPT. Prevalência que resultava 
do facto do art.º 87.º, n.º 2, do CIRC constituir um regime especial 
de notificação e do mesmo ter sido introduzido posteriormente à 
publicação do CPT.

Deste modo, e havendo a certeza de que a Recorrente foi notificada 
para proceder ao pagamento das dívidas ora em causa – vd. conclusão 1.ª 
deste recurso – a inexigibilidade das mesmas só poderia decorrer de 
qualquer vício que inquinasse a sua liquidação.

Ora, a legalidade da liquidação é aqui insindicável – al. i) do n.º 1 
do art.º 204.º do CPT – e, porque assim, não pode a mesma servir de 
fundamento a esta oposição.

Falece, pois, nesta matéria, a alegação da Recorrente.
2. A Recorrente sustenta, ainda, que o citado art.º 87, n.º 2, do 

CIRC é, material e organicamente, inconstitucional porquanto, por 
um lado, constitui uma “clara afronta aos mais elementares direitos 
e garantias dos contribuintes” e, nessa medida, traduz -se numa vio-
lação do previsto no art.º 268.º, n.º 3, da CRP e, por outro, porque a 
sua redacção foi introduzida pelo DL 7/96, de 7/2, editado ao abrigo 
da autorização legislativa prevista no art.º 57.º da Lei n.º 38 -B/94, de 
27/12, concedida tendo em vista a harmonização das normas do CIRC 
com o CPT pretensão não foi alcançada.

É sabido que o n.º 3 do art.º 268.º da CRP prescreve que “os actos 
administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma 
prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando 
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos” (1).
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O que quer dizer que o legislador constitucional erigiu em princípio 
basilar do procedimento a notificação dos actos administrativos aos seus 
destinatários e que tal se justifica por só a notificação lhes assegurar 
uma protecção efectiva e integral dos direitos e interesses legalmente 
protegidos, pois só ela possibilita o exercício das garantias consagradas 
nos seus n.ºs 4 e 5, designadamente a da impugnação, administrativa 
ou contenciosa, de tais actos.

Sendo assim, e sendo que a liquidação é um acto lesivo da esfera 
jurídica do contribuinte na medida em que dela resulta uma obrigação 
de pagamento de um imposto, é inquestionável que a mesma tem de 
ser efectivamente notificada ao seu destinatário. Por outras palavras, 
as garantias constitucionais estabelecidas nos n.ºs 4 e 5 do art.º 268.º 
da CRP só se podem considerar efectivas e não meramente virtuais se 
a notificação exigida pelo seu n.º 3 se fizer por meio que assegure que 
o seu destinatário, de facto, delas toma conhecimento.

E, porque assim, a questão que se coloca é a de saber se a notificação 
de uma liquidação adicional de IRC por carta registada simples cumpre 
a função estabelecida no transcrito n.º 3 do art.º 268.º da CRP. Será que 
a formalidade do registo simples sem A/R garante a efectiva notificação 
do contribuinte e, porque assim, pode concluir -se pela adequação jurídico-
-constitucional do n.º 2 do art.º 87.º do CIRC, na redacção que lhe foi 
dada pelo DL 7/96, ao mencionado comando constitucional?

Vejamos.
Parece -nos indubitável que a única diferença relevante entre a carta 

registada simples e a carta registada com A/R tem a ver com a prova 
do seu efectivo recebimento.

Com efeito, tendo ambas a mesma natureza e sendo ambas levadas 
ao seu destinatário pelo mesmo operador e pela mesma forma, a única 
diferença que se pode nelas detectar é a de que, no caso do registo ser 
com A/R, o remetente pode ficar com a certeza de que a mesma chegou 
ao seu destino e que, no caso de registo simples, nada garante que o seu 
destinatário a recebeu. Não é, assim, o facto do registo ser simples ou 
ser com A/R que garante que a carta chegará ao seu destino pois que 
essa garantia só pode ser dada pelos serviços postais e, portanto, não é 
a formalidade do aviso de recepção que acrescentará a certeza de 
que a notificação se fará.

Deste modo, sendo a referida formalidade uma formalidade ad pro-
bationem e não ad substanciam, a mesma, ao contrário do que poderia 
parecer duma primeira leitura, protege mais e tem mais relevância para 
o remetente da carta do que para o seu destinatário.

E, porque assim, não é o cumprimento dessa formalidade que irá 
determinar a conformidade ou a inconformidade do disposto no 
n.º 2 do art.º 87.º do CIRC com o citado normativo constitucional, 
na redacção que este tinha à data dos factos, e portanto, não é ele que 
ditará se a comunicação foi ou não feita.

Improcede, assim, a alegação de que o estatuído no mencionado artigo 
do CIRC é materialmente inconstitucional.

2. 1. A Recorrente sustenta, também, que o n.º 2 do art.º 87.º do 
CIRC – cuja redacção resulta do DL 7/96  - está ferido de inconstitu-
cionalidade orgânica porque viola a lei de autorização legislativa 
ao abrigo da qual foi emitido – o art.º 57.º da lei 39 -B/94, de 27/12 
– “autorização esta concedida com vista à harmonização das normas 
do CIRC com o CPT.”

A inconstitucionalidade orgânica ocorre, como se sabe, quando 
a lei provém de um órgão constitucionalmente incompetente, isto 
é, quando provém de um órgão a quem a Constituição não atribuiu 
poderes para a sua feitura.

Deste modo, a alegação da Recorrente só procederia se o Governo, 
que emitiu e publicou o DL 7/96, não tivesse competência para legislar 
na matéria ora em causa.

Ora, a Recorrente visualiza a referida ilegalidade não nessa incom-
petência do Governo mas no facto deste não ter respeitado os contornos 
da autorização legislativa que lhe foi concedida pois, ao contrário do que 
foi incumbido, não teria harmonizado o CIRC com o CPT.

Todavia, e ainda que se admitisse que isso correspondia à verdade, 
daí não decorria a inconstitucionalidade orgânica do n.º 2 do art.º 87.º 
do CIRC tanto mais quanto é certo, como resulta do exposto no antece-
dente ponto 2, que o facto da notificação do contribuinte poder ser feita 
através de carta registada simples não afronta a CRP.

Termos em que, sem necessidade de maior desenvolvimento, se 
declara a improcedência da alegação da Recorrente.

3. Finalmente, a Recorrente alega a ilegalidade da execução e que 
esta decorria da inexigibilidade das dívidas exequendas pois da sua 
notificação não constava a fundamentação das liquidações que as 
originaram.

Mas uma vez mais sem razão.
Na verdade, resulta dos documentos juntos a fls. 40, 42, 46 v., 51 e 55 

que a Recorrente foi notificada da liquidação dos referidos actos tributá-
rios e que dessa notificação constava a fundamentação de tais actos.

Donde, também nesta matéria improcede o recurso.
Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal em 

negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pela Recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

(1) sublinhado nosso.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Recurso de revista. Artigo 150.º do CPTA. Admissibilidade. 
Artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.

Sumário:

 I — O recurso de revista, com previsão legal no artigo 150.º 
do CPTA, tem carácter excepcional, destinando -se so-
mente à apreciação de uma questão que, pela sua im-
portância jurídica ou social, se revista de importância 
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fundamental ou quando a admissão do recurso seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito.

 II — As disposições do CPTA não se aplicam aos processos 
que se encontrem pendentes à data da sua entrada em 
vigor — n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de 
Fevereiro.

 III — Acresce que não são aplicáveis aos processos pendentes 
as disposições que introduzem novos recursos que não 
eram admitidos na vigência da legislação anterior — 
n.º 3 da citada lei.

Processo n.º 584/06 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, 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. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, com sede na Avenida 
João XXI, 63, Lisboa, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, ao 
abrigo do art. 150º do CPPT, do acórdão do TCA – Norte, que negou 
provimento ao recurso por si interposto do TAF de Mirandela, que rejei-
tara liminarmente a sua pretensão a ser admitido à execução, enquanto 
aguardava título executivo contra a executada.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de re-
curso:
 A interposição deste recurso motivado pela necessidade de suscitar 

uma melhor aplicação do direito por terem sido violadas diversas normas 
de direito processual e substantivo fundamentais, nomeadamente ao 
não atender a pretensão da recorrente Caixa Geral de Depósitos, foram 
violados os artigos 865° n. 3, 868°, 869° n. 3 e 279° n. 1, todos do CPC, 
bem como o artigo 866° nºs 1 e 2 do Código Civil, porquanto a mesma 
sentença não só não se pronuncia sobre os créditos reclamados, que 
tinham que ser admitidos de acordo com o referido artigo 865° n. 7, 
visto que na altura ainda não se tinha concluído o processo em curso 
que a permita tornar certa ou liquida a obrigação, bem como no que se 
refere à requerida suspensão da acção de acordo com o artigo 869° n. 1 
daquele Código, a mesma não obstava à verificação dos créditos nos 
termos do n. 3 daquele artigo, o que não aconteceu.
 Pelo que fica dito, não se pode conformar a recorrente com as de-

cisões postas em crise, devendo as mesmas ser revogadas e substituídas 
por outra que ordene a admissão dos créditos reclamados pela CGD, e 
suste a graduação de créditos, até que os mesmos sejam tornados certos 
e líquidos para então serem colocados no lugar que lhes vier a competir 
em virtude da garantia de que beneficiam e segundo a prioridade da 
ordem do mesmo registo.
 Deve ainda ser tido em conta o cumprimento da referida obrigação 

de garantia bancária prestada pela aqui recorrente supra comprovado 
pelos documentos referidos e que ocorreu na pendência do presente 
recurso e que só pela procedência do mesmo podem vir a ser reconhe-
cidos e graduados no lugar que lhes é devido, o que não acontecerá 
de outra forma dada a violação das normas supra referidas, tendo em 

conta que só dessa forma será possível a manutenção da garantia hipo-
tecária legitimamente constituída e que esta cumpra a função que lhe é 
conferida pelos normativos legais e que as partes lhe quiseram atribuir, 
tendo em conta a sua legitimidade fundada no direito substantivo que 
não deve ser posta em causa por uma visão excessivamente formal das 
normas de direito processual, como seria este caso se prevalecesse o 
entendimento do Tribunal a quo, pondo em causa todos os princípios 
de certeza e segurança jurídica.

Contra -alegou a Fazenda Pública, que finalizou as suas contra-
-alegações no seguinte quadro conclusivo:

1. O recurso previsto no art. 150 do CPTA é um meio próprio da 
jurisdição administrativa, insusceptível de aplicação no ordenamento 
processual tributário.

2. O presente recurso não devia, pois, ter sido admitido e não deve 
ser conhecido.

SEM PRESCINDIR
3. A recorrente não entregou as suas alegações com o requerimento 

de interposição de recurso, como impõe o art.144, 2, do CPTA.
4. O recurso devia, pois, ter sido julgado deserto.
5. Acresce que ela não identificou, de forma clara e especificada, as 

razões que tornam claramente necessária a admissão do recurso para 
uma melhor aplicação do direito.

6. Omitiu, pois, um pressuposto prévio essencial, sem o qual o recurso 
não pode ser admitido e deve ser rejeitado in limine.

7. À data da reclamação de créditos, a recorrente não era credora da 
executada, nem se encontrava munida do necessário título executivo.

8. O acórdão recorrido – e a sentença de 1ª instância – julgaram cor-
rectamente, pois, quando decidiram que ela não preenchia as condições 
previstas nos artºs. 865 e 869 do CPC.

9. Perante uma causa prejudicial, o Juiz não se encontra obrigado a 
sobrestar na decisão, tem apenas a faculdade de o fazer.

10. A não sustação do incidente de reclamação e verificação de cré-
ditos não integra, pois, qualquer ilegalidade.

2. O presente recurso vem interposto nos termos do art. 150º do 
CPTA.

No caso, estamos perante uma apreciação liminar sumária (n. 4 do 
citado artigo).

Porém, e antes de entrar na dita apreciação, cumpre dar resposta às 
questões prévias suscitadas pela FP.

Que são duas, a saber: da (in)admissibilidade do recurso e da sua 
deserção.

Aquela porque, no entender da Fazenda Pública o recurso previsto 
no art. 150 do CPTA é um meio próprio da jurisdição administrativa, 
insusceptível de aplicação no ordenamento processual tributário.

Esta, porque, alegadamente, a recorrente não entregou as suas ale-
gações com o requerimento de interposição de recurso, como impõe o 
art. 144º, 2, do CPTA.

Apreciemos a primeira questão, ou seja, a (in)admissibilidade do 
recurso.

A recorrida defende que o citado artigo 150º é um meio próprio 
apenas de jurisdição administrativa, insusceptível de aplicação na ju-
risdição fiscal.

Mas antes de responder a esta questão, há que responder a uma outra que 
se situa antes dela, e que tem a ver igualmente com a (in)admissibilidade 
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do recurso. Qual seja a de saber se é possível – mesmo que se entenda 
que o citado art. 150º do CPTA é aplicável na jurisdição tributária – a 
sua aplicação aos presentes autos.

Na verdade, dispõe o art. 5º da Lei n. 15/2002, de 22/2:
“1. As disposições do Código de Processo nos Tribunais Administra-

tivos não se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data 
da sua entrada em vigor.

“2. …
“3. Não são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que 

excluem recursos que eram admitidos na vigência da legislação anterior, 
tal como também não o são as disposições que introduzem novos recursos 
que não eram admitidos na vigência da legislação anterior.

“4. …”.
Pois bem.
Os presentes autos de reclamação de créditos foram instaurados em 

2001.
Decorre daqui que à data da entrada em vigor do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos (CPTA) este processo já se encontrava 
pendente.

Assim o art. 150º do CPTA, que consagra o recurso de revista para o 
STA, e que não era admissível na vigência da legislação anterior, não 
tem aplicação nos presentes autos.

O recurso não devia assim ser admitido.
Mas foi -o.
Porém, dispõe o art. 687º, n. 4, do CPC, que “a decisão que admita 

o recurso … não vincula o tribunal superior…”.
Impõe -se tirar as pertinentes ilações jurídicas do preceito acabado 

de citar.
Ou seja: o recurso é inadmissível.
3. Face ao exposto, acorda -se em não tomar conhecimento do re-

curso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Tribunal em razão 
da hierarquia. Competência -regra: Tribunal Central Ad-
ministrativo.

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 que «o limite de 5 ‰ do volume de 
negócios, com referência ao exercício anterior, é ma-
nifestamente excessivo», quando a sentença recorrida 
tenha assentado que «a administração fiscal, ao fazer 
variar a matéria tributável em função do volume de 
negócios do contribuinte (5 ‰), apurado com base na 
sua própria contabilidade, estabeleceu um critério ob-
jectivo».

Processo n.º 768 -06 -30.
Recorrente: VPC — Portugal, Vendas por Correspondência, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “VPC  - PORTUGAL, VENDAS POR CORRESPONDÊNCIA, 

LDA” vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Lisboa, de 24 -3 -2006, que julgou improcedente a impugna-
ção judicial «do acto de indeferimento das reclamações graciosas das 
autoliquidações de IVA do mês de Março de 2003, no montante global 
de €19.972,34» – cf. fls. 212 e seguintes.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões – cf. 
fls. 358 a 367.

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 nº 1 do art.º 668.° 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 aplicadasVI. A Circular nº 19/89, ao limitar a 
norma de incidência negativa prevista na alínea f) in fine, do n.º 3, do 
art.º 3° do Código do IVA, é inconstitucional por violação do disposto 
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nos art.º 165.º, n.º 1, alínea i) e no art.º 103.°, 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.º 8.º, n.º 1 da LGT;

XIII. Questão que a ora Recorrente suscitou e sobre as quais 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.º 668.°, n.º 1, alínea d) 
do CPC;

XV. Mas mais, deveria ter aplicado ao caso concreto dos autos as 
normas contidas nos artigos 165.°, n.º 1, alínea i) e 103.°, n.º 2 todos 
da CRP, bem como no art.º 8.°, n.º 2 da LGT,

XVI. Ao invés, de pura e simplesmente, violar o disposto nestas 
normas e no art.º 112.°, 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 Igualda-
deXVII. 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.º 3.°, 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.° 3° do 
CIVA assenta, sim, na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 
5 ‰ 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.º 3.°, n.º 3, alínea f), in fine, do Código do IVA 
estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração Fiscal 
também está correcta.

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.º 668.°, 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 incor-
rectamente o princípio da igualdade previsto no art. º 13. º da CRP;

4. Pela revogação da Sentença Recorrida
XXX. A Recorrente não estava e não está obrigada a liquidar e pa-

gar 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.

XXXI. A Recorrente está tão -somente obrigada ao cumprimento 
da lei.

XXXII. O Código do IVA, no seu art.º 3°, 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.

XXXIII. 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.

XXXIV. A incidência do imposto tem de ser regulada por lei ou por 
decreto -lei autorizado.

XXXV. 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.

XXXVI. 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.

XXXVII. 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‰ do volume de negócios, com referência ao exercício 
anterior é, manifestamente excessivo, sem qualquer espelho, nem sequer 
no mais imaginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na 
legislação comunitária.

XXXVIII. 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 VIª Directiva Comunitária, 
estar -se -ão a colocar as empresas Portuguesas numa situação de grave 
desvantagem em sector que, pela sua própria natureza, não concede 
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já qualquer outra vantagem concorrencial a empresas que operem 
directamente em Portugal.

XXXIX. 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;

XL. 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.°, n.º 2 da CRP e, também, no art.º 8.°, n.º 1 da LGT;

XLI. E, do ponto de vista material, por violação do princípio da 
igualdade, previsto no art.º 13.° da CRP;

XLII. Deverá pois, concluir -se pela revogação da Douta Sentença 
recorrida,

XLIII. E pela anulação da liquidação impugnada;
XLIV. Porquanto, a Sentença recorrida, para além dos vícios supra 

descritos, viola ostensivamente o disposto nos artigos 165.°, n.º 1, 
alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP, no art.º 8.°, n.º 1 da LGT e o princípio 
da igualdade, previsto no art. ° 13.° da CRP; e,

XLV. Pretende aplicar norma inexistente alegadamente constante 
da “lei do POC”;

XLVI. A correcta interpretação e aplicação das citadas normas obriga 
a negar que uma circular estabeleça a incidência de um imposto,

XLVII. E, como tal, que constitua o único fundamente de uma li-
quidação.

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) Declarando a ilegalidade da liquidação impugnada;
c) Decidindo a indemnização da ora Recorrente, pela Administração 

Fiscal, de todos os prejuízos sofridos por aquela, nomeadamente os 
resultantes da prestação indevida e em excesso resultante de tal liqui-
dação, nos termos do disposto no art.º 43.º da LGT e no art.º 61.º do 
CPPT; e,

d) Concluindo pela revogação da Circular n.º 19/89, de 18 de Dezem-
bro, nos termos do art.º 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”.

1.3 Em face do que o relator proferiu o seguinte despacho – cf. 
fls. 380.

A recorrente, na alegação do presente recurso, nomeadamente nas 
conclusões respectivas, diz que «o preço daquelas está em conformidade 
com os usos comerciais» (XXX); que «o preço das ofertas da recorrente 
aos respectivos clientes está em conformidade plena com os usos comer-
ciais aplicáveis ao sector» (XXXIII); que «sempre se deverá considerar 
que o limite de 5 %0 do volume de negócios, com referência ao exercício 
anterior, é manifestamente excessivo» (XXXVII); e que «estar -se -ão a 
colocar as empresas portuguesas numa situação de grave desvantagem 
em sector em que, pela sua própria natureza, não concede já qualquer 
outra vantagem concorrencial a empresas que operem directamente em 
Portugal» (XXXVIII).

Ora, tais factos não se encontram fixados pela sentença recorrida.
E à Secção de Contencioso Tributário deste 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 ETAF (cf. ainda o n.º 5 do artigo 12.º do 
mesmo ETAF).

Como assim, notifique as partes para, em 10 dias, se pronunciarem, 
querendo, sobre a questão prévia da competência deste Tribunal de 
recurso.

1.4 Então a recorrente veio dizer o que segue – cf. fls. 383 a 392.
1.º Considera o Douto Despacho de Sua Excelência, o Venerando 

Juiz Conselheiro Relator, proferido no dia 18 de Julho de 2006, que a 
Recorrente alega e conclui elementos de facto que não se encontram 
fixados na Douta Sentença recorrida.

2.º A saber, que “o preço daquelas está em conformidade plena com os 
usos comerciais”, que “o preço das ofertas da recorrente aos respectivos 
cliente está em conformidade plena com os usos comerciais aplicáveis ao 
sector”, que “sempre se deverá considerar que o limite de 5 ‰ do volume 
de negócios, com referência ao exercício anterior, é manifestamente 
excessivo” e que “estar -se -ão a colocar as empresas Portuguesas numa 
situação de grave desvantagem em sector que, pela sua própria natureza, 
não concede já qualquer outra vantagem concorrencial a empresas que 
operem directamente em Portugal.”

3.º Ora, salvo o devido respeito, que é muito, a Recorrente não pode 
conformar -se com o entendimento indiciado no teor do Douto Des-
pacho,

4.º Isto porque, considera não existirem, nas citadas questões, ele-
mentos de facto que não se encontram fixados pela Douta Sentença 
Recorrida; vejamos:

5.º Alega a Recorrente que os preços das ofertas praticadas se encon-
tram em conformidade com os usos comerciais do sector em que esta 
se insere e, efectivamente, encontramos, na Douta Sentença Recorrida 
confirmada esta questão:

6.º Em primeiro lugar, no destaque que atribui a esta matéria no resumo 
da argumentação expendida pela ora Recorrente em sede de petição ini-
cial de impugnação judicial – “A prática da impugnante é perfeitamente 
conforme com os usos comerciais, especialmente atendendo -se àqueles 
comuns no sector de actividade em que a impugnante se integra”.

7.º Ao nível da matéria considerada provada, refere expressamente 
a Douta Sentença recorrida que “No âmbito da sua actividade e para 
promover as vendas, a impugnante procedeu a aquisições intracomu-
nitárias 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,”

8.º Acrescenta, ainda, a Douta Sentença recorrida que “para efeitos 
da tributação prevista no nº 1 do citado artigo [art.º 3.°, n.º 3, alínea f) 
do Código do IVA], serão consideradas apenas as ofertas de pequeno 
valor e em conformidade com os usos comerciais.”

9.º E, mais, conclui “que a Administração Fiscal não põe em causa 
a conformidade das ofertas efectuadas pela impugnante com os usos 
comerciais, nem que, consideradas individualmente, tais ofertas sejam 
de pequeno valor.”
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10.º Delimitando, em consequência, o objecto da decisão: “A não 
aplicação, por parte da Administração Fiscal, da exclusão constante 
da parte final da alínea f) do nº 3 do artigo 3° do CIVA assenta, sim, 
na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 5‰ do volume de 
negócios do ano anterior, fixado administrativamente pela Circular 
nº 19/89, de 18 -12”.

11.º Acresce, ainda, que a Douta Sentença remete para o Acórdão 
proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de 
Maio de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, por “Analisar exaus-
tivamente esta questão  - em caso em tudo semelhante ao dos autos”.

12.º Assim, poderá, ainda, ler -se que “no caso, atendendo, entre outras 
circunstâncias, ao valor de cada oferta e ao montante global anual das 
mesmas, as ofertas questionadas se enquadram no conceito de «pequeno 
valor» (...) e que o conceito de pequeno valor tem de ser analisado face à 
actividade da empresa que faz as ofertas e da importância que as ofertas 
têm para a formação das empresas”.

13.º Adiantando que “É que o critério legal de oferta de pequeno 
valor é preenchido pela AT 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). Aceitando, muito embora, 
que as ofertas feitas pela impugnante estavam em conformidade com 
os usos comerciais por referência à al. f) do nº 3 do art. 3° do CIVA, a 
AT enquadrou -as no limite do valor de 5/1000 do volume de negócios, 
com referência ao ano anterior, montante que genericamente considera 
razoável e que, além disso, é também enquadrado em face do volume 
de negócios apurado a partir dos elementos da contabilidade da própria 
impugnante.”

14.º Em face do exposto, a Recorrente considera que não estamos 
perante uma questão de facto, mas sim a consideração de que o conceito 
legal de “pequeno valor em conformidade com os usos comerciais” não 
pode ser, como o fez a Douta Sentença recorrida, remetido para circular 
da própria administração fiscal por, entre outros, violar o princípio 
constitucional da legalidade em matéria fiscal.

15.º Assim, a alegação da Recorrente remete apenas para a questão 
que a própria Douta Sentença recorrida sintetizou: “Está, pois, em causa 
nos presentes autos, a questão de saber da legalidade do estabelecimento 
por parte da Administração Fiscal de tal critério administrativo, con-
substanciado na já citada Circular nº 19/89, de 18 -12.”

16.º Mas, mesmo que assim não se entenda, o que apenas se admite 
à cautela, sem prescindir e por mero dever de prudente patrocínio, im-
porta salientar que as passagens transcritas supra, não deixam qualquer 
margem para dúvidas de que a questão da conformidade das ofertas 
da Recorrente com o disposto na Lei (que não na mencionada Circu-
lar n.º 19/89, de 18 de Dezembro) foi dada como assente pela Douta 
Sentença recorrida,

17.º E mais, a própria Administração Fiscal aceita esta conformidade 
com o critério legal e funda a sua posição apenas nas disposições da 
Circular em questão.

18.º Pelo que, não são esta questão se encontra cabalmente fixada na 
Douta Sentença recorrida e em todos os elementos do processo, como 
nunca foi questionada, beneficiando da presunção prevista no art.º 75.º, 
n.º 1 da LGT.

19.º Pelo que não se trata, minimamente, de matéria de facto que a 
Recorrente alguma vez tenha submetido à apreciação deste Venerando 
Tribunal.

20.º Finalmente, refira -se que, ainda que esta factualidade não de-
corresse da Douta Sentença recorrida e que a Recorrente alguma vez 
pretendesse a sua apreciação por este Venerando Tribunal, considera 
a Recorrente que, mesmo assim, a sua plena competência não ficaria 
afectada.

21.º Efectivamente, como realça o Douto Acórdão proferido por esta 
Veneranda Secção em 13 de Outubro de 2004 no âmbito do recurso 
n.º 0583/04, “O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que 
a competência afere -se pelo quid disputatum, que não pelo quid deci-
sum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência, 
determinar a atendibilidade ou o relevo e concretamente podem ter as 
afirmações factuais feitas pelo recorrente no julgamento do recurso, 
devendo entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusiva-
mente matéria de direito sempre que o recorrente afirma factos que não 
foram tidos como assentes na decisão recorrida.”

22.º “No entanto, esta jurisprudência só tem justificação nos casos 
em que as afirmações factuais podem, abstractamente, ser tidas em 
consideração na decisão do recurso, não se justificando nos casos em 
que a decisão, pela própria natureza da questão a decidir, é insusceptível 
de ser influenciada por afirmações de factos.”

23.º Ora, como muito bem delimitado na Douta Sentença recorrida, 
“Está, pois, em causa nos presentes autos, a questão de saber da le-
galidade do estabelecimento por parte da Administração Fiscal de tal 
critério administrativo, consubstanciado na já citada Circular nº 19/89, 
de 18 -12.”

24.º E é este o objecto correctamente definido pela Recorrente: a 
liquidação impugnada é ilegal por se suportar, apenas, na Circular em 
questão.

25.º Quanto à consideração de que “o limite de 5‰ do volume de 
negócios, com referência ao exercício anterior, é manifestamente ex-
cessivo”, considera a Recorrente que, também aqui, não está em causa 
uma questão de facto.

26.º Isto porque, a conclusão de que esta citação foi extraída é mais 
vasta e continua “sem qualquer espelho, nem sequer no mais ima-
ginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na legislação 
comunitária.”

27.º Ora, o que está aqui em causa é o excesso de “interpretação” 
jurídica que a Administração Fiscal pretende consagrar na Circular 
19/89, de 18 de Dezembro.

28.º Ou seja, nenhuma disposição do Código do IVA ou da legislação 
comunitária de que o mesmo decorre permite à Administração Fiscal 
fixar um limite indexado ao volume de negócios do Contribuinte.

29.º Trata -se, assim, de aferir a admissibilidade de interpretar exten-
sivamente a legislação aplicável no sentido de aí encontrar fundamento 
para o referido limite  - é este excesso de interpretação contra o qual a 
Recorrente se revolta,

30.º Porque, ao estarmos perante uma situação que já nem poderá ser 
enquadrada como verdadeira interpretação (mas apenas imaginação), 
a Administração Fiscal consagra uma verdadeira norma de incidência 
tributária (que é o único fundamento da liquidação impugnada) em 
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Circular, violando, assim, o princípio constitucional da legalidade em 
matéria tributária.

31.º Quanto ao facto de a Recorrente considerar que “estar -se -ão a 
colocar as empresas Portuguesas numa situação de grave desvantagem 
em sector que, pela sua própria natureza, não concede já qualquer 
outra vantagem concorrencial a empresas que operem directamente 
em Portugal”, mais uma vez se dirá que inexiste aqui questão de facto 
a discutir.

32.º Na verdade, a Recorrente assenta a afirmação de que as regras 
consubstanciadas na imposição prevista pela Administração Fiscal em 
sede da Circular n.º 19/89, de 18 de Dezembro, são contrárias ao orde-
namento jurídico comunitário em que se funda o Código do IVA,

33.º Em consequência, essa violação do Direito Comunitário, porque 
mais exigente e limitativa, coloca a Recorrente em situação de desigual-
dade face aos demais agentes económicos igualmente submetidos ao 
Direito Comunitário, mas localizados em jurisdição distinta de Portugal.

34.º Nestes termos, o que está aqui em causa é uma única questão 
de direito  - conformidade da Circular 19/89, de 18 de Dezembro, ao 
Direito Comunitário  -, cuja violação, como defende a Recorrente, gera 
desigualdade dentro da União Europeia.

35.º Paralelamente, inexiste qualquer disposição legal interna que 
confira vantagem à Recorrente ou a outros agentes localizados em 
Portugal que permita compensar esta desigualdade  - o que fundamente a 
afirmação de que “não concede já qualquer outra vantagem concorrencial 
a empresas que operem directamente em Portugal”.

36.º Em conclusão, considera a Recorrente que não alega, nem conclui 
elementos de facto que não se encontram fixados na Douta Sentença 
recorrida,

37.º Antes, o presente recurso, por fundar -se, em resumo, numa ques-
tão essencial de Direito  - a violação do princípio constitucional de 
legalidade em matéria tributável – é excepcionalmente adequado a ser 
objecto de uma decisão de mérito por parte deste Venerando Tribunal,

38.º Pelo que este Venerando Supremo Tribunal Administrativo é 
competente para a correcta e cabal decisão do recurso interposto da 
Douta Sentença proferida (…).

1.5 O Ministério Público emitiu o seguinte parecer – 394 e 395.
Nos presentes autos suscita -se, desde logo, a questão prévia da in-

competência deste Supremo Tribunal em razão da hierarquia.
Com efeito e como é jurisprudência deste STA, é pelas conclusões das 

alegações que se faz a delimitação objectiva do recurso.
Assim, se nas conclusões das alegações, se controverterem os factos 

dados como provados pelo tribunal recorrido ou se discutirem factos 
que não foram apreciados pelo tribunal recorrido ou ainda se divirja 
nas ilações de facto que se devem retirar dos mesmos, o recurso não 
versará exclusivamente matéria de direito, pois também versa matéria 
de facto.

No caso subjudice a recorrente diz na conclusão XXX que «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 19 de Dezembro, uma vez que 
o preço daquelas está em conformidade com os usos comerciais, logo, 
de acordo com a lei vigente».

E mais adiante reafirma na conclusão XXXIII «o preço das ofertas da 
recorrente aos respectivos clientes está em conformidade plena com os 
usos comerciais aplicáveis ao sector de actividade daquela»

Do mesmo passo conclui (XXXVII) a recorrente que «o limite de 
5 % do volume de negócios, com referência ao exercício anterior é 
manifestamente excessivo …»

Ora o que sobre esta matéria se decidiu na sentença recorrida, adop-
tando a argumentação e fundamentação do Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul de 25.05.2004, recurso 1330/03, foi que o critério 
legal de oferta de pequeno valor, contido na circular 19/89, de 18.12, 
é preenchido pela Administração Fiscal dentro dos parâmetros legais 
da razoabilidade e é objectivo por fazer variar a matéria tributável em 
função do volume de negócios (cf. fls. 216 e 220).

Verifica -se, assim, divergência com o decidido em sede de matéria 
de facto e nomeadamente no que respeita às ilações de facto retiradas 
do probatório.

A decisão recorrida entende, num juízo de valor que envolve apre-
ciação de matéria de facto, que se mostra demonstrada a não arbitra-
riedade do critério consagrado no ofício circular em causa (cfr. fls. 
220) e a recorrente sustenta nas conclusões de recurso que tal critério 
é manifestamente excessivo.

Acresce que o conceito utilizado pelo legislador no art. 3º, nº 3 al. 
f) do CIVA  - «ofertas de pequeno valor em conformidade com os usos 
comerciais» é um conceito indeterminado cuja concretização apela 
para «preenchimentos valorativos» por parte do órgão aplicador do 
direito.

Assim sendo, saber se preço das ofertas da recorrente aos respectivos 
clientes está em conformidade com os chamados «usos comerciais» en-
volve um juízo de valor sobre matéria de facto pois que há -de reconduzir-
-se à consideração do valor das ofertas no caso concreto e nomeada-
mente do valor dos objectos e presentes que no sector de actividade 
recorrente é habitual ou usual oferecer aos respectivos clientes.

O recurso não tem, pois, por exclusivo fundamento matéria de direito, 
versando também, matéria de facto, pelo que será competente para dele 
conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul  - arts. 280º, nº 1 do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b) e 38º 
alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nestes termos, somos de parecer que este Tribunal deve ser julgado 
incompetente em razão da hierarquia.

1.6 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a questão 
prévia da incompetência do Supremo Tribunal Administrativo em razão 
da hierarquia.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) A impugnante faz parte do grupo empresarial Trois Suisses ln-

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;

B) 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;

C) Foi sujeita a acções inspectivas aos exercícios de 1995 a 2000, 
tendo sido efectuadas correcções técnicas, em sede de IVA, por a Admi-
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nistração 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 ‰ do 
volume de negócios do ano anterior, as respectivas transmissões devem 
ser consideradas como transmissões gratuitas sujeitas a IVA nos termos 
do artigo 3°, nº 3, alínea f) do CIVA;

D) A fim de evitar procedimento idêntico por parte da Administração 
Fiscal para os exercícios seguintes, a impugnante passou a liquidar IVA 
no valor das ofertas que ultrapassa o valor global de 5‰ do volume de 
negócios do ano anterior.

E) A impugnante deduziu reclamação graciosa que foi indeferida.
F) A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada 

na Secretaria Central do extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Lisboa em 16 -12 -2003.

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

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 
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 
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, e parafraseando o Ministério Público neste 
Tribunal, com o qual inteiramente concordamos, «(…) A decisão re-
corrida entende, num juízo de valor que envolve apreciação de matéria 
de facto, que se mostra demonstrada a não arbitrariedade do critério 
consagrado no ofício circular em causa (cfr. fls. 220) e a recorrente 
sustenta nas conclusões de recurso que tal critério é manifestamente 
excessivo. Acresce que o conceito utilizado pelo legislador no art. 3º, 
nº 3 al. f) do CIVA – “ofertas de pequeno valor em conformidade com 
os usos comerciais” é um conceito indeterminado cuja concretização 
apela para preenchimentos valorativos por parte do órgão aplicador 
do direito. Assim sendo, saber se preço das ofertas da recorrente aos 
respectivos clientes está em conformidade com os chamados “usos 
comerciais” envolve um juízo de valor sobre matéria de facto pois que 
há -de reconduzir -se à consideração do valor das ofertas no caso con-
creto e nomeadamente do valor dos objectos e presentes que no sector 
de actividade recorrente é habitual ou usual oferecer aos respectivos 
clientes (…)».

Na verdade, a sentença recorrida discorre e assenta, mormente, que 
está «demonstrada [a] não arbitrariedade do critério consagrado no 
Ofício circular em causa (isto é em face da sua demonstrada justificação 
razoável), [e que] o mesmo não viola o princípio de igualdade previsto 
no art. 13° da CRP, nomeadamente nos termos configurados pela re-
corrente.»; e «que a lei confere margem à Administração Fiscal para 
esta fixar um critério de ofertas de pequeno valor  - critério esse que se 
contém dentro de parâmetros de razoabilidade, nos termos sobreditos 
 - e que a Administração Fiscal, ao fazer variar a matéria tributável em 
função do volume de negócios do contribuinte (5‰), apurado com base 
na sua própria contabilidade, estabeleceu um critério objectivo» – tudo 
factualidade ao contrário do que a ora recorrente conclui no presente 
recurso (cf. a sentença recorrida a fls. 220).

Assim sendo, como é, devemos considerar que a recorrente não se 
contenta com o julgamento da matéria de facto feito na sentença recorrida 
–, o que logo significa que o presente recurso não versa exclusivamente 
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.
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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 o recorrente conclui que «o limite 
de 5‰ do volume de negócios, com referência ao exercício anterior, é 
manifestamente excessivo», quando a sentença recorrida tenha assentado 
que «a Administração Fiscal, ao fazer variar a matéria tributável em 
função do volume de negócios do contribuinte (5‰), apurado com base 
na sua própria contabilidade, estabeleceu um critério objectivo».

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 
Sul (Secção de Contencioso Tributário).

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 150 euros, e 
a procuradoria em um sexto.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — António 
Calhau — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Pagamento da taxa de justiça inicial. Recusa da petição. 
Sanação da falta de pagamento.

Sumário:

Por força dos princípios constitucionais do acesso aos tribu-
nais e da proporcionalidade, o artigo 476.º do CPC deve 
ser interpretado com o sentido de, no caso de recusa da 
petição por falta de junção de documento comprovativo do 
pagamento da taxa de justiça inicial, o autor poder apre-
sentar, no prazo de 10 dias, documento em que comprove 
o pagamento dessa taxa, mesmo que tal pagamento seja 
posterior à apresentação da petição, considerando -se a 
petição apresentada na data em que o foi.

Processo n.º 781/06 -30.
Recorrente: Domingos Ferreira Martins.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – DOMINGOS FERREIRA MARTINS apresentou em 10 -5 -2005, 
no Serviço de Finanças de Castelo de Paiva, uma petição de oposição à 

execução fiscal sem junção de documento comprovativo do pagamento 
da taxa de justiça inicial.

A petição foi recebida e enviada ao Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Penafiel, onde o Meritíssimo Juiz proferiu despacho recuando o rece-
bimento da petição de oposição, invocando o art. 474.º, n.º 1, alínea f), 
do CPC, por falta de junção de documento comprovativo do pagamento 
da taxa de justiça inicial, nos termos do art. 150.º -A, n.º 1, do CPC.

O Oponente foi notificado deste despacho através de carta registada 
expedida em 6 -10 -2005 e, em 18 -10 -2006 veio apresentar um documento 
relativo àquele pagamento.

O Meritíssimo Juiz proferiu novo despacho, mantendo a anterior 
decisão de recusa, por entender que o documento junto não referir 
pagamento prévio da taxa de justiça inicial, por a única data nele re-
ferida (14 -10 -2006) ser posterior à data da apresentação da petição de 
oposição.

O Oponente pediu a aclaração deste despacho, tendo o Meritíssimo 
Juiz proferido novo despacho nos seguintes termos:

Em caso de recusa de recebimento de P1 pela ocorrência dos factos 
que constam do art. 474.º do CPC, a lei, por intermédio do art. 476.º do 
mesmo código, concede ao autor os seguintes benefícios: Juntar outra 
petição juntar o documento a que se refere a primeira parte do disposto 
na al. f) do art. 474.º do CPC.

E qual é esse documento? “o documento comprovativo do prévio 
pagamento da taxa de justiça inicial (...)“.

Resumindo e para o que é de relevante: Se houver recusa de recebi-
mento da P1 porque não foi junto o documento comprovativo do prévio 
pagamento de taxa de justiça inicial, como foi o caso, pode o autor 
socorrer -se do art. 476.º e juntá -lo dentro dos 10 dias subsequentes à 
recusa de recebimento,

O que dos autos se pode constatar é que o autor, como bem diz, juntou 
o comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial, e não o docu-
mento a que alude a al. f) – que é o comprovativo do prévio pagamento 
da taxa de justiça inicial.

Por isso se manteve, e mantém, o despacho de fls. 13.
Inconformado, o Oponente interpôs o presente recurso para este 

Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as se-
guintes conclusões:

1. Tendo a petição de oposição a uma execução fiscal sido recebida 
no respectivo Serviço de Finanças não obstante não ter sido apresentado 
documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça ini-
cial, e, vindo a ser por qualquer motivo, posteriormente recusada pelo 
M.º Juiz do Tribunal competente, o artigo 476.º do C.P. Civil facultava 
ao requerente da oposição, no prazo de 10 dias a contar da notificação 
dessa recusa, e para que a petição se considerasse instaurada na data da 
primitivamente apresentada, ou a apresentação de uma nova petição, 
ou a junção do documento comprovativo de, entretanto, haver pago a 
taxa de justiça inicial devida;

2. Na primeira hipótese, a nova petição teria necessariamente que 
ser instruída com documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça devida apresentação do primitivo requerimento de oposição, e 
prévio em relação à nova petição;

3. Porém, nada havendo a alterar à redacção da petição inicialmente 
apresentada, não se justificaria, por razões de economia processual e 
para não praticar um acto inútil, a apresentação de nova petição inicial, 
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mas tão somente a junção de documento comprovativo de, entretanto, 
haver sido paga a taxa de justiça devida;

4. Foi isso que o requerente fez, dentro do prazo referido, pelo que 
a oposição deve prosseguir, considerando -se, nos termos do artigo 45.º 
do C.P.Civil, instaurada no momento que inicialmente foi apresentada 
no Serviço de Finanças;

5. Aliás, seria absurdo e constituiria um sanção desproporcionada e 
injustificável a consequente caducidade da oposição – como resultaria 
do douto despacho recorrido quando a lei, mesmo no caso de contestação 
sem apresentação do documento comprovativo do prévio pagamento 
da taxa de justiça inicial, faculta ainda a possibilidade de a pagar com 
acréscimo, após notificação da Secretaria nesse sentido, nos termos do 
artigo 486.º -A, n.ºs 3, 4 e 5;

6. Assim, o douto despacho recorrido violou, por erro de interpreta-
ção e aplicação, o estatuído no artigo 476.º do C. P. Civil, devendo ser 
revogado e substituído por outro que mande prosseguir a oposição, com 
todas as consequências legais,

com o que V. Ex.ªs farão a devida JUSTIÇA!
Não foram apresentadas contra -alegações.
O recurso foi enviado ao Tribunal Central Administrativo, que se 

declarou incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento, 
na sequência do que o processo foi remetido a este Supremo Tribunal 
Administrativo.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

A meu ver o despacho recorrido fez boa interpretação das normas 
conjugadas dos arts. 474.º al. f) e 476.º do CPCivil.

Na verdade, a previsão do art. 476.º não é, como resulta da posição 
do Recorrente, uma derrogação do regime do art. 474.º, mas, antes, um 
remédio para as situações em que, por qualquer razão, não foi possível 
apresentar, no momento próprio, o documento comprovativo do prévio 
pagamento da taxa de justiça inicial.

Há, assim, que confirmar o julgado, negando -se, consequentemente, 
provimento ao recurso.

As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se tendo 
pronunciado o Oponente, dizendo, em suma, o seguinte:

As normas adjectivas estão, naturalmente, ao serviço do Direito 
substantivo, de que são instrumentais.

Toda a evolução recente do Direito processual é nesse sentido, pro-
curando evitar a denegação da justiça por razões formais.

No caso presente, seria absurdo que a oposição não fosse considerada, 
por lapso dos serviços que não deram conta da falta de pagamento prévio 
da taxa de justiça inicial, devendo sempre considerar -se pelo menos 
aplicável por analogia a previsão do art. 486.º do Código Processo Civil 
para a apresentação de contestação sem prévio pagamento da taxa de 
justiça inicial – sendo certo que a oposição à execução corresponde, 
até, a uma contestação ao pedido executivo.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de 

saber se o oponente que apresentou a petição de oposição sem prévio 
pagamento de taxa de justiça inicial, pode efectuar o pagamento no 
prazo de 10 dias, previsto no art. 476.º do CPC.

Não sendo em que tenha sido pedido apoio judiciário «o autor deve 
juntar à petição inicial o documento comprovativo do prévio pagamento 
da taxa de justiça inicial» (art. 467.º, n.º 3, do CPC).

Os processos de oposição à execução fiscal, embora tenham a função 
processual de contestação da pretensão executiva, têm estrutura de uma 
acção, em que o oponente figura na posição de autor, sendo devida taxa 
de justiça inicial, como expressamente se refere no art. 73.º -E, n.º 1, 
alínea h), do CCJ.

Se não for junto o documento comprova tivo do prévio pagamento da 
taxa de justiça inicial (e não se tratar de caso em que tenha sido requerido 
apoio judiciário), a secretaria do Tribunal deve recusar o recebimento 
da petição [art. 474.º, n.º 1, alínea f), do CPC, aplicável por força do 
disposto no art. 28.º do CCJ].

No caso da oposição à execução fiscal, a apresentação da petição 
faz -se, em regra, perante o órgão da execução fiscal onde pender a 
execução fiscal (art. 207.º, n.º 1, do CPPT).

O órgão da execução fiscal assume para este fim as funções da secre-
taria judicial, pois o processo de execução fiscal é um processo judicial 
na sua totalidade (art. 103.º, n.º 1, da LGT), pelo que, no caso em apreço 
deveria ter recusado a petição, com fundamento na junção do respec-
tivo documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial.

Não sendo efectuada a recusa pelo órgão da execução fiscal, ela deve-
ria ser efectuada pela secretaria do Tribunal, no momento da distribuição 
(art. 213.º, n.º 1, do CPC).

Tendo também sido omitida a recusa nesse momento, ela devia ser 
efectuada pelo Meritíssimo Juiz, como foi, na sua intervenção liminar 
no processo.

O art. 476.º do CPC estabelece que «o autor pode apresentar outra pe-
tição ou juntar o documento a que se refere a primeira parte do disposto 
na alínea f) do artigo 474.º, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de 
recebimento ou de distribuição da 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».

No caso em apreço, o Oponente apresentou neste prazo de 10 dias um 
documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial, de 
que se conclui ter o pagamento sido efectuado depois da apresentação 
da primeira petição.

No despacho recorrido entendeu -se que «o documento a que se refere a 
primeira parte do disposto na alínea f) do artigo 474.º» a que alude este 
art. 476.º é «o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de 
justiça inicial», pelo que, não tendo sido efectuado esse pagamento prévio 
em relação à apresentação da petição inicial, entendeu manter a recusa.

A questão que se coloca, assim, é a de saber se o art. 476.º ao permitir 
a apresentação de documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça inicial no prazo de 10 dias subsequente à notificação da recusa 
da petição exige que o pagamento tenha sido efectuado antes da apre-
sentação da petição.

Embora a posição do Meritíssimo Juiz tenha suporte textual do 
art. 476.º do CPC [o documento a que se refere a primeira parte do 
disposto na alínea f) do artigo 474.º é o «documento comprova tivo do 
prévio pagamento da taxa de justiça inicial»], uma interpretação de 
acordo com este teor literal seria incompaginável com os princípios 
constitucionais do acesso aos tribunais para defesa de direitos e da 
proporcionalidade.
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Com efeito, aquele princípio do acesso aos tribunais exige que não se 
recuse a apreciação de pretensões judiciais tempestivamente deduzidas 
por meras irregularidades formais que sejam susceptíveis de sanação, 
sem dar oportunidade às partes de providenciarem por essa sanação.

Por outro lado, o princípio da proporcionalidade imporá, decerto, 
que não se determine legislativamente o efeito de preclusão absoluta 
de direitos (que podem ser de enorme relevo) por deficiências proces-
suais cujos inconvenientes sejam susceptíveis de sanação sem prejuízo 
apreciável para o Estado e para quaisquer outros interesses.

No caso em apreço, na tese defendida no despacho recorrido, se o 
pagamento da taxa de justiça inicial não tivesse sido efectuado antes da 
apresentação da petição ficaria irremediavelmente afastada a possibi-
lidade de ver apreciada judicialmente a pretensão deduzida, quando é 
certo que o atraso de alguns dias na arrecadação da receita proveniente 
da taxa de justiça não tem significado apreciável, a nível do prejuízo 
que pode provocar para o erário público.

Para além disso, o entendimento referido estaria manifestamente ao 
arrepio do princípio de privilegiar as decisões de mérito e de não aplicar 
sanções processuais por deficiências sanáveis sem dar às partes a opor-
tunidade de sanação, que emana exuberantemente de inúmeras normas 
do CPC, após a reforma operada pelos Decretos -Lei n.º 329 -A/95, de 
12 de Setembro, e 180/96, de 12 de Dezembro.

Na verdade, esse princípio está enunciado, genericamente, no art. 265.º 
do CPC, nos termos do qual «o juiz providenciará mesmo oficiosamente, 
pelo suprimento da falta de pressupostos processuais susceptíveis de sa-
nação, determinando a realização dos actos necessários à regularização 
da instância ou, quando estiver em causa alguma modificação subjectiva 
da instância, convidando as partes a praticá -los» e é concretizado ao 
longo do Código em várias disposições: a título de exemplo, podem 
indicar -se os arts. 234.º -A, 314.º, n.º 3, 476.º, 486.º, n.º 5, 501.º, n.º 2, 
508.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5, 690.º, n.º 4, 700.º, n.º 1, alínea b), 701.º, n.º 1, 
748.º, n.º 2, 812.º, n.º 4.

Assim, por ser incompaginável com os referidos princípios constitu-
cionais e por contrariar o princípio da unidade da ordem jurídica, que é 
o elemento primacial da interpretação jurídica (art. 9.º, n.º 1 do Código 
Civil), tem de rejeitar -se a interpretação que no despacho recorrido se 
fez do alcance do art. 476.º.

Consequentemente, a interpretação deste art. 476.º que se sintoniza 
com tais princípios é a de que, no caso de recusa da petição por falta de 
junção de documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça 
inicial, o autor pode apresentar, no prazo de 10 dias, documento em que 
comprove o pagamento dessa taxa, mesmo que tal pagamento seja pos-
terior à apresentação da petição, considerando -se a petição apresentada 
na data em que o foi.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar o despacho recorrido;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, a fim de prosseguir os seus ulteriores termos, se a tal não 
obstar motivo diferente do invocado no despacho recorrido.

Sem custas.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Estabelecimento comercial. Local arrendado. Trespasse. 
IVA.

Sumário:

 I — Não constitui um verdadeiro trespasse o negócio em que 
o transmitente declara transferir para outrem um estabe-
lecimento comercial instalado em local arrendado sem 
que o adquirente lhe suceda na posição de arrendatário, 
antes celebrando, na mesma data, um novo contrato de 
arrendamento relativo ao dito local.

 II — O pagamento efectuado ao titular do estabelecimento 
pelo suposto trespassário, configurável como uma com-
pensação pelo abandono da sua posição de inquilino, 
está sujeito a IVA, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do 
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Processo n.º 904/06 -30.
Recorrente: Américo Álvaro & Campos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. AMÉRICO ÁLVARO E CAMPOS, LDA., com sede em Leiria, 

recorre do acórdão de 3 de Maio de 2006 do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul confirmativo da sentença que julgara improcedente a 
impugnação judicial da liquidação de imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) relativo aos anos de 1991.

Formula as seguintes conclusões:

«I.
O presente Recurso vem interposto do Acórdão proferido pelo Tribunal 

Central Administrativo Sul que julgou improcedente o recurso interposto 
da impugnação judicial apresentada pela impugnante, relativamente ao 
acto de liquidação de Imposto sobre o Valor Acrescentado 96057734, 
do ano de 1991, no valor de 39.950.000$00 (€ 199.269,76).

II.
Por escritura pública outorgada em 23 de Dezembro de 1991, a recor-

rente transmitiu ao BCI – Banco de Comércio e Industria, S.A. (BCI) 
estabelecimento comercial de tecidos, modas e confecções, instalado 
no rés -do -chão do nº 13 do prédio urbano sito no Largo Cinco de Ou-
tubro, em Leiria.

III.
Nos termos da mesma escritura os outorgantes declararam que a 

transmissão em causa compreendia “os móveis, utensílios, beneficia-
ções, alvarás e licenças e as demais coisas e direitos pertencentes ao 
estabelecimento”. Mais se consignou na indicada escritura pública que, 
do preço global acordado, no valor de 235.000 contos, 5.000 contos 
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correspondiam ao valor das instalações eléctricas, 15.000 contos às 
instalações de ar condicionado, 5.000 contos a alcatifas e 190.000 contos 
a obras compostas por granitos e outras beneficiações e os restantes 
20.000 contos respeitavam ao trespasse do local.

IV.
Porém, os Serviços de Inspecção Tributária entenderam que o contrato 

celebrado entre a recorrente e o BCI não se enquadrava no conceito de 
trespasse, mas, ao invés, no de denúncia/rescisão do contrato de arrenda-
mento do local de que a recorrente era arrendatária, consubstanciando -se, 
assim, o pagamento efectuado pelo BCI num pagamento com carácter 
indemnizatório, sendo assim emitido o acto de liquidação adicional de 
IVA (cf. 3 supra, destas Alegações).

V.
No Tribunal Central Administrativo Sul, voltou a considerar -se que 

não existia um verdadeiro trespasse concordando integralmente com a 
Sentença proferida em 1.ª Instância, ou seja, que “o contrato entre a 
impugnante e o BCI não é um contrato de trespasse como a impugnante 
defende. É um contrato em que o BCI paga uma verba à impugnante 
cuja contrapartida desta é a denúncia voluntária do contrato de arren-
damento de que era titular”.

VI.
Negou -se assim provimento ao recurso interposto mantendo na ordem 

jurídica a Sentença proferida em 1.ª Instância, negando o entendimento 
da ora Recorrente que houve trespasse do seu estabelecimento comercial 
para o BCI.

VII.
Isto não obstante em escritura de trespasse outorgada a recorrente ter 

declarado alienar um conjunto de elementos, corpóreos e incorpóreos, 
que faziam parte do seu estabelecimento comercial, elementos esses 
registados na sua contabilidade como activo imobilizado, donde se 
lhe aplicar assim o referido n° 4 do art. 3º do Código do IVA que não 
permitia a liquidação adicional de iva em causa.

VIII.
É que a existência de casos em que o exercício de uma actividade 

diversa da prosseguida pelo anterior arrendatário não tem que originar a 
desqualificação de contratos celebrados como de trespasse, (em sentido 
jurídico -contabilístico), contrariamente ao entendimento subscrito no 
Acórdão recorrido.

IX.
Porem, decisivamente, mesmo que se desqualifique o caso como tres-

passe e ele se trate como indemnização por renúncia ao arrendamento, 
então o Tribunal a quo teria igualmente que concluir que a alegada 
indemnização recebida pela recorrente não seria alvo de tributação em 
sede de IVA. Com efeito:

X.
É que sendo o entendimento do Acórdão recorrido que o valor pago 

pelo BCI se destinou a ressarcir a recorrente pelo prejuízo adveniente 

da denúncia/rescisão do contrato de arrendamento celebrado com a 
Senhoria e da consequente desocupação do local arrendado e da perda 
das benfeitorias feitas no local, não havendo transmissão do direito ao 
arrendamento; haverá então que retirar mais a conclusão de não tribu-
tação em sede de iva no caso subjudice. Isso porque:

XI.
E no sentido da não tributação em sede de IVA já se decidira, no 

Supremo Tribunal Administrativo, em caso idêntico, em que se diz: “O 
impugnante não transferiu, assim, para o Banco Bilbao Viscaya qualquer 
direito relacionado com o dito arrendamento, pois o que se passou foi a 
extinção do anterior contrato de arrendamento, por denúncia do arren-
datário, e a celebração de um novo contrato que nada teve a ver com 
o anterior e ao qual o Impugnante foi de todo alheio (cf. Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo, de 15/11/2000, Processo n.º 25244).

XII.
E, no mesmo sentido, refere -se ainda o Acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo, proferido no âmbito do Recurso n.° 1684/03 de 19 
de Maio de 2004, ou seja: “não está sujeita a indemnização de IVA 
a indemnização recebida por inquilino como necessário pressuposto 
de rescisão amigável de contrato de arrendamento de área comercial”.

XIII.
Acresce ainda que o mesmo sucedera noutra situação de rescisão do 

contrato de arrendamento, sobre a qual se pronunciou o Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias, no Acórdão de 15 de Dezembro 
de 1997, no Processo C -63/92, Lubbock Fine & Co. (cf. ponto 17 das 
Alegações).

XIV.
Por outro lado, a Administração Fiscal considerou também que a 

compensação recebida pelo arrendatário pela resolução do contrato de 
arrendamento está abrangida pela isenção de IVA se as rendas pagas 
ao abrigo do mesmo contrato estiverem isentas deste imposto (vd., 
Informação n.° 1305, de 11 de Maio de 2001, e a Informação n.° 1264, 
de 28 de Março de 2003).

XV.
Em suma: A emissão da liquidação adicional de IVA impugnada viola, 

assim, o disposto no artigo 30.°, n° 9, do Código do IVA, devendo, por 
consequência ser anulada, contrariamente ao entendido no Acórdão 
ora recorrido.

XVI.
Face a tudo quanto se veio expondo torna -se evidente que, mesmo 

concluindo que se trata de uma indemnização por denúncia ou rescisão 
do contrato de arrendamento, e não de uma situação de trespasse, também 
por ai não haverá a liquidação adicional de IVA pretendida.

TERMOS EM QUE DEVE (...) SER DADO PROVIMENTO AO 
RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, E, EM CONSE-
QUÊNCIA, SER REVOGADO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 
TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL, VINDO A SER 
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ANULADO O ACTO TRIBUTÁRIO DE LIQUIDAÇÃO ADICIO-
NAL DE IVA REFERENTE AO ANO DE 1991, COM AS DEMAIS 
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, NOMEADAMENTE A RESTITUIÇÃO 
À ORA RECORRENTE DO VALOR DO IVA PAGO, COM JUROS 
INDEMNIZATÓRIOS CALCULADOS NOS TERMOS DA LEI».

1.2. Contra -alega a Fazenda Pública em defesa do julgado, para deste 
modo concluir:

«a)
A escritura de “trespasse” outorgada entre a recorrente e o BCI não 

configurou um verdadeiro “trespasse” porque o “trespassário” não se 
dedica à mesma actividade do trespassante mas sim a uma muito diversa 
(art.° 115 do RAU e n.° 5 da Directriz Contabilística n.° 12);

b)
Não houve também “cessão de estabelecimento” porque a transmissão 

outorgada não pode configurar -se como alienação de um conjunto de 
elementos, corpóreos e incorpóreos, que faziam parte do estabelecimento 
comercial, ainda que como tal tenha sido registado na sua contabilidade, 
pelo que não lhe é aplicável o n° 4 do artigo 3° do CIVA;

c)
Mas não se trata de uma indemnização pelo senhorio para abando-

nar o local locado (e que estaria sujeita ao mesmo regime das rendas) 
nem se trata de uma mera indemnização para compensar benfeitorias, 
não colhendo, pois, as imputadas semelhanças com a jurisprudência e 
doutrina administrativa referenciadas no recurso;

d)
O montante pago pelo BCI foi claramente (não se dedica à mesma 

actividade da recorrente; não recebe nada do que está no estabelecimento; 
não lhe servem de nada (antes pelo contrário) as obras nele executadas) 
a contrapartida de uma prestação: o abandono da posição na situação 
jurídica de arrendatário e disponibilização do local arrendado);

e)
Ou como disseram as instâncias: “Houve uma denúncia voluntária do 

contrato de arrendamento a troco de uma verba paga pelo novo arrenda-
tário”; “É um contrato em que o BCI paga uma verba à impugnante cuja 
contrapartida desta é a denúncia voluntária do contrato de arrendamento 
de que era titular”; Ora, no presente caso, prova -se que a impugnante, 
ora recorrente, não transmitiu mais que o seu direito ao arrendamento 
do prédio em que vinha funcionando o seu estabelecimento comercial”;

f)
Assim, a situação é de qualificar como prestação de serviços, de 

harmonia com o conceito definido no n.° 1 do artigo 4.° do Código 
do IVA.

Pelo que o presente recurso deve ser considerado improcedente, 
confirmando -se o douto Acórdão recorrido».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal é de 
parecer que o recurso merece provimento, devendo revogar -se o acórdão 
recorrido e julgar -se procedente a impugnação judicial, anulando -se os 
actos tributário impugnados.

Fundamenta assim o seu entendimento:
«1. A qualificação do negócio jurídico efectuada pelas partes, mesmo 

em documento autêntico, não vincula a administração tributária (art. 36° 
n° 4 LGT)

No caso sub judicio a escritura lavrada em 23.12.91 (probatório 
nºs 1/3) não titula um contrato de trespasse porque:

a) não houve transferência do complexo de bens corpóreos e incor-
póreos que integram o estabelecimento comercial (designadamente, 
móveis, imóveis, clientela, patentes, contratos, licenças, alvarás)

b) não houve sucessão do BCI na posição contratual do recorrente-
-arrendatário

c) o BCI passou a exercer no locado uma actividade bancária com 
natureza diversa da actividade de comercio de tecidos, modas e con-
fecções exercida pela recorrente (art 115º RAU)

2 A quantia controvertida de esc 235 000 000$00 constitui uma in-
demnização recebida pelo inquilino como compensação pela perda do 
direito à fruição e gozo do locado, em ordem a uma rescisão amigável 
do contrato de arrendamento e a uma posterior celebração de novo 
contrato entre o senhorio e o BCI.

Inexistindo transmissão da posição jurídica do arrendatário comercial 
não se verifica qualquer transmissão de um bem incorpóreo, susceptível 
de ser considerada prestação de serviços, sujeita á incidência de IVA 
(art. 4° n° 1 CIVA)

No sentido propugnado, apreciando situações fácticas substancial-
mente idênticas, pronunciaram -se os acórdãos STA — Secção de Con-
tencioso Tributário 15.11.2000 processo n° 25 244 e 19.05.2004 processo 
n° 1684/03».

2. Vem fixada a factualidade seguinte:

«1.
No dia 23 de Dezembro de 1991, foi lavrada a escritura de trespasse 

junta aos autos a fls. 34 cujo conteúdo se dá por integralmente repro-
duzido.

2.
Nos termos dessa escritura, a impugnante, representada pelos seus 

sócios gerentes, trespassou ao BCI, pelo preço de 235.000.000$, o esta-
belecimento comercial de tecidos, modas e confecções, instalado no rés 
do chão com o número treze de polícia, abrangendo duas dependências, 
do prédio urbano sito no Largo Cinco de Outubro, da cidade, freguesia 
e concelho de Leiria.

3.
Mais declaram as partes que do indicado preço, cinco mil contos 

correspondem ao valor das instalações eléctricas; quinze mil contos à 
instalação de ar condicionado; cinco mil contos a alcatifas; cento e no-
venta mil contos a obras compostas por granitos e outras beneficiações; 
e os restantes vinte mil contos dizem respeito ao trespasse do local.
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4.
Na mesma data, o BCI celebrou com a proprietária do imóvel contrato 

de arrendamento, por escritura pública (junta a fls. 169 e segs.), com as 
clausulas constantes do documento suplementar, junto a fls. 173, e cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

5.
Nos termos desse documento suplementar, o arrendamento é cele-

brado pelo prazo de um ano, desde sete de Setembro de mil novecentos 
e noventa e um (...) ficando a arrendatária autorizada a realizar no local 
todas as obras necessárias à adaptação dos mesmos aos fins a que se 
destinam.

6.
Em 2/10/1991, antes da escritura de «Trespasse» o BCI adjudicou à 

firma ECOP a empreitada de obras para instalação do seu balcão Leiria 
2 (fls. 159 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido);

7.
Entretanto, no dia 23 de Dezembro de 1991, em AGE da sociedade 

impugnante foi deliberado atribuir os valores das várias rubricas do 
imobilizado, nos termos que constam da acta n.° 23, junta a fls. 30 e 
cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

8.
A impugnante foi sujeita a uma acção de fiscalização, no âmbito da 

qual foi elaborado o relatório da inspecção que consta de fls. 54 e segs. 
cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.

9.
Com base no relatório da inspecção, cuja cópia se encontra a fls. 58 e 

59 (também fls. 47 e 48 dos autos),  - cujo conteúdo se dá por integral-
mente reproduzido — a Administração Fiscal determinou que o IVA a 
pagar seria de 39.500.000$ (235.000.000$ x 17 %)

10.
Na informação prestada para decisão da RG apresentada pela im-

pugnante foi elaborada uma informação, junta a fls. 62 e segs. cujo 
conteúdo se dá por integralmente reproduzido. Consta dessa informação 
as razões porque se considerou que a alegada alienação estava sujeita 
a tributação em IVA:

a) A transmissão da posição do locatário comercial através da cedência 
do direito ao arrendamento consubstancia -se numa cessão de um bem 
incorpóreo e é considerada para efeitos do Código do IVA, como uma 
prestação de serviços, de harmonia com o conceito definido no n.° 1 
do art° 4° do CIVA.

b) As transferências de direitos desta natureza encontram -se abrangi-
dos pelo regime de não sujeição a IVA, resultante do disposto no n.° 4 
do art.° e no n.° 4 do art. 3º do CIVA, quando o direito seja cedido como 
parte integrante de um determinado conjunto patrimonial que seja sus-
ceptível de constituir um ramo de actividade autónomo ou independente 

(caso de um estabelecimento comercial) e desde que se verifiquem os 
restantes condicionalismos estabelecidos no n.° 4 do art. 3° e oficio 
circulado n.° 134850 de 21/11/1989.

c) Na situação em apreço, a firma Américo Álvaro e Campos, Lda.,
 - não cede o valor do seu estabelecimento comercial (...) porque o 

transferiu para outro local; não cede o imóvel porque não dispõe da sua 
propriedade jurídica;

 - o que a firma fez foi rescindir o contrato de arrendamento que 
possuía e receber uma indemnização pelas obras feitas e ou prejuízos 
que sofreu com a mudança do local do estabelecimento.

d) Assim, nesta situação entende -se que se está perante a transferência 
de um direito que pela sua natureza, é insusceptível de constituir, por 
si só, um ramo de actividade independente e autónomo, sendo certo 
que da sua aquisição isolada não poderá resultar a continuidade do 
exercício de uma actividade comercial ou industrial, que é pressuposto 
básico da aplicação do regime da não sujeição previsto no n.° 3 do 
art. 4 do CIVA

e) Nestes termos, a operação realizada encontra -se sujeita a IVA e 
dele não isenta, devendo ser tributada à taxa normal (17 %) conforme 
estipulado o art. 18 n.° 1 do CIVA.

11.
A impugnante, através do documento interno n.° 1354, de 30 de 

Setembro de 1991, debitou aos três sócios (conta 25), por contrapartida 
da conta 1213 Depósitos à Ordem/BCI, os valores seguintes:

a) 251 Álvaro Domingues Albino 72 927 548$70;
b) 252 Américo da Silva Oliveira 72 927 548$70;
c) 253 Carlos Alberto Campos 72 027 548$70
(tudo como consta de fls. 89 cujo conteúdo se dá por integralmente 

reproduzido).
12.

Verificada as cópias de tais cheques, constata -se que foram emitidos 
a favor de:

a) Álvaro Domingues Albino 46.500.000$;
b) Américo da Silva Oliveira 73.391.986$;
c) Carlos Alberto Campos 46.500.000$;
d) Manuel Saraiva 1.890.000$;
e) “Mipel”; “Stop” e “Pelebela” 50.500.000$
(tudo como consta das cópias dos cheques juntas a fls. 90 e segs. cujo 

conteúdo se dá por integralmente reproduzido

13.
Manuel Saraiva é técnico de contas, e as firmas “Mipel”; “Stop” e 

‘Pelebela” pertencem aos sócios da impugnante.

14.
Os cheques emitidos a favor destas firmas foram contabilizados nestas 

como empréstimos de sócios».
3.1. Para a doutrina comercial o trespasse consiste na transmissão 

da titularidade de um estabelecimento, este concebido como uma uni-
dade económica e jurídica de bens (imóveis, mobiliário, máquinas e 
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equipamentos, matérias -primas, produtos acabados, firma, marcas, 
patentes, direitos, relações jurídicas resultantes de contratos de trabalho, 
arrendamento, seguro, etc.), organizados de modo a funcionarem como 
factores de produção.

Assim, quando, como é o caso, se trespassa um estabelecimento em 
que é exercido o comércio de tecidos, modas e confecções, instalado 
num local arrendado, a regra é que se transfira tudo quanto integra o 
estabelecimento – incluindo, pois, o direito ao arrendamento –, como 
regra é, ainda, que o trespassário continue a explorá -lo.

Certo que não é impossível acordar no trespasse com exclusão de 
alguns dos elementos que integram o estabelecimento, sejam eles bens, 
corpóreos ou incorpóreos, ou direitos, ou relações jurídicas. Figure -se 
que o trespassário não está interessado no mobiliário do estabelecimento, 
ou em manter um empregado, ou no contrato com um fornecedor, e que 
o trespassante, por seu lado, está disposto a ficar com esse mobiliário, 
com a relação de trabalho, com o contrato de fornecimento, ou que se 
dispõe a vender os bens corpóreos e a rescindir os contratos.

Em todo o caso, sempre é imprescindível que aquilo que se exclui do 
negócio não seja de ordem tal que implique a desagregação da unidade 
económica e jurídica estabelecimento. No caso de estabelecimento em 
local arrendado, o direito ao arrendamento não pode ser excluído do 
trespasse, uma vez que, desaparecido ele, não mais se pode falar em 
estabelecimento, cuja subsistência implica um local aonde a actividade 
possa ser exercida.

Ou seja, num caso como o vertente, descaracteriza o contrato como 
de trespasse o facto de o trespassário não ter adquirido o direito ao ar-
rendamento, facto esse que é desde logo revelado por um outro, a saber, 
que na mesma data em que foi celebrada a escritura pública referida 
o trespassário contratou com o senhorio um novo arrendamento do 
locado, tendo em vista a instalação, aí, de um outro estabelecimento, 
este bancário, cujas obras de adaptação já então havia adjudicado. E, 
se celebrou um novo contrato de locação do imóvel, foi porque não 
sucedera à recorrente na titularidade do direito ao anterior arrendamento. 
E, se não era titular desse direito, também o não era do estabelecimento, 
mas só de um desgarrado conjunto de elementos deste – em súmula, 
não houve trespasse.

Este conceito de trespasse desenvolvido pela doutrina não se afasta 
do que hoje estabelece o artigo 115º do Regime do Arrendamento Ur-
bano, que não considera trespasse a transmissão do gozo do locado para 
exercício de outro ramo de actividade, nem a do direito ao arrendamento 
quando desacompanhada da transferência dos demais elementos que 
integram o estabelecimento.

É verdade que o trespassário é livre para, após o trespasse, cessar 
a exploração do estabelecimento e afectar o locado a outro ramo de 
actividade. Todavia, frequentes vezes, tal tem como consequência a 
perda do direito ao arrendamento, por força do incumprimento das res-
pectivas cláusulas contratuais. Por isso é comum o suposto trespassante, 
simultaneamente com o denominado trespasse, denunciar o contrato de 
locação deixando livre o caminho para o dito trespassário celebrar novo 
contrato de arrendamento – como aconteceu no nosso caso.

Aponte -se, ainda, que, ao invés do que alega a recorrente (conclu-
são VIII), em sentido contabilístico, o trespasse implica que haja con-
tinuação da actividade anteriormente exercida, conforme o nº 5 da 

Directriz Contabilística nº 12, de Janeiro de 1993, aliás, referida no 
acórdão sob exame.

Por último, refira -se que a jurisprudência deste Tribunal é unânime 
quanto ao conceito de trespasse. Esclarecedor é o sumário do acórdão 
de 26 de Abril de 1995 tirado no processo nº 18194: «Os negócios 
jurídicos pelos quais uma pessoa presta a outra uma indemnização 
para que esta denuncie o contrato de arrendamento de um local onde 
exercia determinado comércio, com vista a permitir à pessoa que presta 
a indemnização efectuar novo contrato de arrendamento e aí instalar um 
diferente estabelecimento comercial, e bem assim a celebração do novo 
contrato de arrendamento não constituem um trespasse».

Improcedem, pelo exposto, as conclusões I a VIII das alegações da 
recorrente.

3.2. Mesmo admitindo que o que ocorreu não foi um verdadeiro 
trespasse, mas uma denúncia/rescisão do contrato de arrendamento, 
com a contrapartida do recebimento de uma indemnização paga pelo 
novo locatário, a recorrente defende que se não está perante um facto 
tributário para efeitos de IVA.

Ao contrário, o acórdão recorrido identificou o nº 1 do artigo 4º do 
Código do IVA como sendo a norma de incidência.

Esta norma considera «como prestações de serviços as operações 
efectuadas a título oneroso que não constituem transmissões, aquisições 
intracomunitárias ou importações de bens».

Ora, como já se viu, a recorrente não transmitiu a sua posição de inqui-
lina a quemquer que seja: antes, renunciou a essa posição, denunciando 
o contrato de arrendamento. Não houve, pois, transmissão do direito ao 
arrendamento com recebimento de uma contrapartida.

Todavia, a recorrente não agiu gratuitamente. Para que o novo ar-
rendatário pudesse aceder a essa posição, era imprescindível que ela 
não estivesse ocupada, ou seja, que o local estivesse desonerado de 
arrendamento anterior. E, para isso obter, a empresa que contratou 
com a recorrente adquiriu -lhe vários activos que integravam o estabe-
lecimento, designadamente benfeitorias feitas no locado, deixando o 
estabelecimento de existir como tal, uma vez que não foram transmiti-
dos elementos essenciais, maxime, o próprio direito ao arrendamento; 
e pagou uma indemnização que constitui contrapartida pela denúncia 
do arrendamento.

Trata -se, neste segmento indemnizatório, de uma operação onerosa 
que, pelo que se viu, não constitui transmissão do que quer que seja, 
nem aquisição intercomunitária ou importação de bens.

E, assim sendo, está sob a alçada da previsão do nº 1 do artigo 4º do 
Código do IVA.

Note -se que o caso não é o mesmo de que em 15 de Novembro de 
2000 se ocupou este mesmo Tribunal no processo nº 25244: aí, estava 
provado que tudo o que fora pago constituía indemnização pela perda 
das benfeitorias; aqui, à perda das benfeitorias corresponde uma im-
portância, e ao impropriamente chamado trespasse respeita outra (cfr. o 
ponto 3. da matéria de facto provada). Como assim, o que se expandiu 
não está em oposição com o então decidido. Nem, de certo modo, se 
desvia do aresto de 19 de Maio de 2004 no processo nº 1684/03, na 
exacta medida em que, neste caso, o Tribunal, cuidando estar perante 
«caso análogo» ao ajuizado em 15 de Novembro de 2000, adoptou o 
mesmo entendimento.
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Contrariados não são, pelas razões desenvolvidas nas alegações da 
recorrida Fazenda Pública, as decisões administrativas e o acórdão do 
Tribunal de Justiça a que se refere a recorrente.

Improcedem, pois, as conclusões IX a XVI das alegações da recor-
rente.

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 da recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — Pi-

menta do Vale — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Contribuição industrial. Proveitos. Subsídios de exploração. 
Princípio da hierarquia das normas. Princípio da legali-
dade tributária.

Sumário:

 I — São subsídios de exploração concedidos a empresas os 
destinados a compensar proveitos ou ganhos que dei-
xaram de ser obtidos, quer por serem baixos os preços 
de venda praticados, quer por serem elevados os custos 
de produção.

 II — Tais subsídios enquadram -se no § 2.º do artigo 23.º do 
Código da Contribuição Industrial, em que se consi-
deram «proveitos ou ganhos as indemnizações que, de 
algum modo, representem compensação dos que deixa-
ram de ser obtidos».

 III — Por força dos princípios da hierarquia das normas e da 
legalidade tributária [artigos 106.º, n.º 2, 115.º, n.º 5, 
e 168.º, n.º 1, alínea i), da CRP na redacção de 1982], 
não podem normas de natureza não legislativa derrogar 
normas de incidência de impostos.

 IV — Estes princípios já vigoravam à face da Constituição, 
na redacção de 1976.

Processo n.º 906/06 -30.
Recorrente: Ramirez & Companhia (Filhos), 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 – RAMIREZ e Cª (FILHOS), LDA, com sede em Leça da Palmeira, 
impugnou no Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto liquidações de 

Contribuição Industrial, grupo A, dos anos de 1986 e 1987 (incluindo 
imposto extraordinário sobre lucros, derrama e juros compensatórios), 
impugnações essas que foram apensadas.

Por sentença daquele Tribunal, foi julgada extinta a instância relati-
vamente à impugnação que é objecto do processo 78/94 (ano de 1986) 
e parte da liquidação que é objecto do processo n.º 79/94, sendo julgada 
improcedente relativamente à parte não anulada administrativamente, 
que é de 15.572.430$00.

A Impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo que se declarou incompetente, em razão da hierarquia, para 
o seu conhecimento.

Baixando o processo ao Tribunal Central Administrativo, veio a ser 
proferido acórdão negando provimento ao recurso jurisdicional.

Novamente inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso 
jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando 
alegações com as seguintes conclusões:

1 – Vem o presente recurso interposto do douto acórdão de fls. 221/229 
que, negando provimento ao recurso, confirmou a douta sentença de 
fls. 152/160 na parte em que esta julgou improcedente as impugnações 
judiciais deduzidas pela ora Recorrente contra as liquidações adicionais 
efectuadas em contribuição industrial, grupo A, ano de 1986 (fls. 2/35) e 
ano de 1987 (fls. 2/35 do 1º apenso), mantendo a obrigação de pagamento 
da quantia de Esc. 15. 572. 430500 /€ 77. 674,95.

2 – O fundamento do presente recurso é, simples e unicamente, a 
qualificação e enquadramento que a decisão recorrida deu aos subsídios 
recebidos pela Recorrente nos exercícios de 1986 e 1987, discriminados 
em 3 e 4 supra, considerando -os proveitos daqueles exercícios.

3 – Assim os não considera a Recorrente, apoiando -se para tanto na 
lei, num Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Agricultura 
e Pescas, e na melhor doutrina.

4 – Efectivamente, à luz do Decreto -Lei nº 234/76, de 2 de Abril, 
do Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Agricultura e 
Pescas, de 26 de Março de 1976, e das instruções constantes da decla-
ração modelo 2 do Código da Contribuição Industrial (a partir de 1981) 
“os subsídios atribuídos às empresas em CRISE CONJUNTURAL 
não são tributados em contribuição industrial, devendo deduzir -se no 
quadro 18”.

5 – Mais recentemente, e no mesmo sentido se pronunciou PINHEIRO 
PINTO, em “Fiscalidade”, Areal Editores, 4. ª ed., 2004, págs. 230/231 
e 299.

6 – Os documentos que estão nos autos a fls. 13/27, 28, 29/31 e 32/34 
demonstram, também, que tais subsídios não contam para a formação 
do lucro tributável (antes em CCI, hoje em IRC).

7 – O que foi, igualmente, confirmado pelos depoimentos de fls. 63 
vº/65.

8 – O douto acórdão recorrido considerou ainda devidos os juros 
compensatórios referentes às contribuições de 1986 e 1987, não obstante 
o Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 21 -05 -1990, 
que determinou o perdão total de tais juros.

9 – Decidindo como decidiu, o douto acórdão de fls. 221/229 não fez 
a mais correcta interpretação e aplicação do artº 23º., § 2º, do CCI; do 
artº 1º do Decreto – Lei nº 234/76 e do Despacho conjunto dos Ministros 
das Finanças e da Agricultura e das Pescas, de 26 de Março de 1976; 
e inobservou a determinação de perdão total de juros compensatórios 
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constante do Despacho de 21 de Maio de 1990 do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais.

Nestes termos e em todos os mais, de direito, aplicáveis, deve ser 
proferido acórdão que, concedendo provimento ao presente recurso, 
revogue a decisão de fls. 221/229 e ordene a anulação das liquidações 
impugnadas, feitas em contribuição industrial, anos de 1986 e 1987, 
incluindo imposto extraordinário sobre lucros, derrama e juros compen-
satórios, para que assim se cumpra a LEI e se faça JUSTIÇA.

A Fazenda Pública apresentou contra -alegações em que concluiu da 
seguinte forma:

a) Segundo a matéria de facto fixada – segundo julgamento de tacto 
correcto aliás insusceptível, in casu, de nova reavaliação – os subsídios 
recebidos pela recorrente tinham as características de subsídios à ex-
ploração e não para equipamento;

b) Segundo o § 2º do artigo 23º do C. C. Industrial tais subsídios 
tinham que ser tratados como proveitos para efeitos de tributação em 
contribuição industrial pelo que as liquidações impugnadas não sofrem 
de qualquer ilegalidade;

c) Não tendo procedido inicialmente à liquidação nestes termos, a 
recorrente ficou sujeita à liquidação de juros compensatórios pelo que 
o acto tributário não enferma, também ai, de qualquer ilegalidade, não 
podendo retirar -se qualquer efeito, no caso concreto, da citação do 
despacho do SEAF contido numa informação genérica para a AICP e 
cuja aplicação dependia da avaliação dos casos concretos (como foi 
efectuada relativamente à recorrente).

Assim, o presente recurso deve ser considerado improcedente 
confirmando -se o douto Acórdão recorrido.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer 
nos seguintes termos:

1. Salvo havendo ofensa de uma 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, o erro na apreciação das provas e na fixa-
ção dos factos materiais da causa não pode ser sindicado pelo STA, na 
qualidade de tribunal de revista, com poderes de cognição limitados à 
matéria de direito (art. 21º nº 4 ETAF; arts. 722º nº 2 e 729º nº 2 CPC; 
art. 280º nº l CPPT)

Esta exclusão de sindicância abrange os juízos conclusivos sobre 
matéria de facto extraídos a partir dos factos julgados provados/não 
provados.

Assim sendo não é questionável o julgamento expresso no acórdão 
impugnado sobre:

– a inexistência de crise conjuntural no sector das empresas de con-
servas de peixe nos anos de concessão dos subsídios

– a inexistência de prova da afectação de tais subsídios ao reequi-
pamento e modernização da sociedade recorrente ou a qualquer outro 
destino

2. Neste contexto deve ser sufragado o entendimento do acórdão 
sobre a classificação das quantias recebidas pela recorrente do IPCP 
e do FEOGA como subsídios de exploração (e não com subsídios de 
exploração), com relevância fiscal como proveitos (art. 23º §2º CCI)

3. Juros compensatórios/perdão (8.ª conclusão)
A liquidação de juros compensatórios deve ser confirmada por que 

a recorrente não logrou provar os requisitos processuais e substantivos 

dos quais dependia a concessão do benefício, constantes do despacho 
do SEAF proferido em 21. 05. 90 (fls. 29/31):

– requerimento individual onde se demonstre a necessidade do recurso 
a medidas excepcionais

– regularização das obrigações fiscais emergentes de IVA
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
O acórdão impugnado deve ser confirmado.
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se tendo 

pronunciado a Impugnante, defendendo, em suma, que apenas coloca 
questões de direito.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de 

facto, que foi confirmada pelo Tribunal Central Administrativo:
1 – Em 30/6/87 a impugnante apresentou a declaração mod. 2 de 

Contribuição Industrial Grupo -A, respeitante ao exercício de 1986, na 
qual declarou um prejuízo de esc. 39. 610. 035$00.

2 – Aquele valor foi corrigido, tendo sido elaborado o competente 
mapa de apuramento mod. 27G, apurando -se um resultado fiscal de 
esc. 78. 287. 886$00;

3 – As correcções efectuadas dizem respeito a:
– Subsídios concedidos à Indústria de Conservas de Peixe, 

esc. 105. 722. 916$00;
– Outras correcções esc. 12. 175. 005$00.
4 – A referida correcção originou a liquidação de Contribuição Indus-

trial no valor de 18. 862. 438$00, Derrama no valor de esc. 2. 725. 076$00, 
Imposto extraordinário sobre lucros de 1. 957. 197$00 e juros compen-
satórios de esc. 16. 828. 340$00, o que totaliza esc. 40. 373. 051$00.

5 – Por ofício de 8/1/91 foi a impugnante notificada para efectuar o 
pagamento daquela quantia no prazo de 15 dias.

6 – Uma vez que esse pagamento não foi efectuado procedeu -se ao 
respectivo débito em 31/1/91, conhecimento nº 454.

7 – A abertura do cofre deu -se em 1/2/91.
8 – A impugnante não efectuou o pagamento.
9 – Por despacho de 12/5/91 do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, foi autorizado o pagamento da Contribuição Industrial relativa 
a subsídios concedidos à Indústria de Conservas de Peixe em azeite 
ou molhos, em sessenta prestações mensais e iguais, com perdão de 
multas e dos juros compensatórios. As prestações vêm sendo pagas 
atempadamente.

10 – Em 30/6/88 a impugnante apresentou a declaração mod. 2 de 
Contribuição Industrial Grupo – A, respeitante ao exercício de 1987, na 
qual apresentou um lucro tributável de 24. 696. 558$00.

11 – Aquele valor foi corrigido, tendo sido elaborado o competente 
mapa de apuramento mod. 27G, apurando -se um resultado fiscal de 
esc. 58. 943. 696$00;

12 – As correcções efectuadas dizem respeito a:
Subsídios concedidos à Indústria de Conservas de Peixe, 

esc. 34. 247.138$00.
13 – A referida correcção originou a liquidação de Contribuição Indus-

trial no valor de 17. 873. 573$00, Derrama no valor de esc. 2 048 029$00, 
Imposto extraordinário sobre lucros de 1. 473. 592$00 e juros compen-
satórios de 10. 143. 081$00, o que totaliza 31. 538. 275$00.
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14 – Por ofício de 8/1/91 foi a impugnante notificada para efectuar 
o pagamento daquela quantia no prazo de 15 dias.

15 – Uma vez que esse pagamento não foi efectuado procedeu -se ao 
respectivo débito em 31/1/91, conhecimento nº 511.

16 – A abertura do cofre deu -se em 1/2/91.
17 – A impugnante não efectuou o pagamento.
18 – Por despacho de 12/5/91 do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, foi autorizado o pagamento da Contribuição Industrial relativa 
a subsídios concedidos à Indústria de Conservas de Peixe em azeite 
ou molhos, em sessenta prestações mensais e iguais, com perdão de 
multas e dos juros compensatórios. As prestações vêm sendo pagas 
atempadamente.

Com referência ao exercício de 1986 e de conformidade com o mapa 
de apuramento mod. 27 -G, de folhas 124, foi apurado o prejuízo fiscal 
de 13. 701. 460$00.

19 – Em 23/8/93 foi anulada oficiosamente a importância de esc. 40. 
373. 051$00, dando origem ao crédito no valor de esc. 19. 200. 428$00 
e título de anulação nº 73/93 na importância de esc. 21. 172. 623$00.

20 – Em face do prejuízo fiscal apurado para o exercício de 1986, 
procedeu -se à correcção da liquidação para 1987, da seguinte forma:

Lucro tributável ....... 58. 943. 696$00
Prejuízo de 1986 ...... 13. 701. 460$00
Art. 44º.................... 22. 343. 324$00
Total ........................ 22. 898. 912$00.
21 – Pelo título de anulação nº 71/93 foi anulada oficiosamente a 

importância de esc. 15. 965. 845$00, relativamente ao exercício de 
1987.

3 – A primeira questão colocada pela Impugnante no presente recurso 
jurisdicional é a de saber se os «subsídios concedidos à Indústria de 
Conservas de Peixe» referidos no probatório são ou não considerados 
proveitos para efeitos de Contribuição Industrial.

Na decisão recorrida entendeu -se que os subsídios recebidos pela 
Impugnante no exercício de 1987 (que é o único que o Tribunal Central 
Administrativo entendeu estar em causa), constituem proveito daquele 
exercício, para efeitos de Contribuição Industrial.

A Impugnante defende que os subsídios referidos não são tributados 
em Contribuição Industrial.

Para chegar a tal conclusão, o acórdão recorrido começou por definir 
critérios de qualificação de subsídios, esclarecendo que entendeu que 
devem ser qualificados como «subsídios de exploração» os «destina-
dos a compensar proveitos ou ganhos que deixaram de ser obtidos, 
quer por serem baixos os preços de venda praticados, quer por serem 
elevados os custos de produção» e como «subsídios de equipamento» 
os «destinados a contribuir para o reequipamento e modernização das 
empresas produtoras».

Aplicando tais critérios aos subsídios em causa (apenas os referentes 
ao ano de 1987), o Tribunal Central Administrativo entendeu que à face 
da prova produzida eles devem ser qualificados como «subsídios de 
exploração», o que, à face dos critérios previamente definidos significa 
que entendeu que eles se destinaram «a compensar proveitos ou ganhos 
que deixaram de ser obtidos, quer por serem baixos os preços de venda 
praticados, quer por serem elevados os custos de produção».

Como bem referem a Excelentíssima Representante da Fazenda Pú-
blica e o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, os poderes de 
cognição deste Supremo Tribunal Administrativo no presente processo, 
estão limitados a matéria de direito (art. 21.º, n.º 4, do ETAF de 1984), 
pelo que não pode ser questionado o que o Tribunal Central Adminis-
trativo decidiu sobre o destino de tais subsídios.

Por isso, assim interpretada a decisão do Tribunal Central Adminis-
trativo, a questão que se coloca reconduz -se a saber se subsídios des-
tinados a compensar proveitos ou ganhos que deixaram de ser obtidos 
devem ser considerados como proveitos ou ganhos, para efeitos de 
Contribuição Industrial.

4 – O art. 23.º do Código da Contribuição Industrial estabelece que 
«consideram -se proveitos ou ganhos realizados no exercício os pro-
venientes de quaisquer transacções ou operações efectuadas pelos 
contribuintes em consequência de uma acção normal ou ocasional, 
básica ou meramente acessória», acrescentando o seu § 2.º que «são 
ainda havidas como proveitos ou ganhos as indemnizações que, de algum 
modo, representem compensação dos que deixaram de ser obtidos».

Os subsídios destinados a compensar proveitos ou ganhos que deixaram 
de ser obtidos, como têm de se considerar os relativos ao exercício de 1987, 
em face do decidido pelo Tribunal Central Administrativo, enquadram -se 
claramente no conceito de indemnizações que representam compensação 
dos proveitos ou ganhos que deixaram de ser obtidos, utilizado neste § 2.º, 
pelo que, à face dele, devem ser considerados como proveitos ou ganhos 
para efeitos de tributação em Contribuição Industrial.

A Impugnante defende, porém, que nas instruções à declaração modelo 
n.º 2 do Código da Contribuição Industrial se dizia, já em 1981, que «os 
subsídios atribuídos às empresas em CRISE CONJUNTURAL não são 
tributados em contribuição industrial, devendo deduzir -se no quadro 18».

Constata -se, porém, que o pressuposto da aplicação desta regra não 
vem demonstrado, pois não foram dados como provados factos que 
permitam concluir que a Impugnante se encontrasse, em 1987, em situ-
ação que possa ser qualificada como de «crise conjuntural», apenas se 
referindo no texto do acórdão recorrido, em relação à generalidade do 
sector da indústria das conservas de peixe e sem que tal matéria tenha 
sido considerada como provada, que houve testemunhas que referiram 
que «o sector em causa já vivia há mais de 20 anos em crise».

Por outro lado, mesmo que se provasse que existia uma situação de crise 
deste tipo, não poderia com base em tais instruções afastar -se a aplicação 
de uma norma de incidência objectiva da Contribuição Industrial, como é 
o referido § 2 do art. 23.º do Código da Contribuição Industrial.

Com efeito, a Constituição, na redacção de 1982, vigente em 1987, 
estabelecia no n.º 5 do seu art. 115.º que «nenhuma lei pode criar outras 
categorias de actos legislativos ou conferir a actos de outra natureza 
o poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar, modificar, sus-
pender ou revogar qualquer dos seus preceitos», pelo que não podia 
por diploma de valor não legislativo afastar a aplicabilidade de normas 
legislativas, para mais em matéria inserida na reserva relativa de com-
petência legislativa da Assembleia da República [arts. 106.º, n.º 2, e 
168.º, n.º 1, alínea i), da CRP, na referida redacção].

Para além disso, aquela referência às empresas em crise conjuntural, 
deixou se ser incluída em versões posteriores do referido modelo n.º 2, 
como se constata, pelo modelo aprovado em 1983, publicado no Diário 
da República, I Série, de 29 -3 -1983.
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5 – O mesmo obstáculo constitucional à validade de actos normativos 
não legislativos sobre matérias reguladas por lei, impede que se possa 
retirar do despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Agricultura 
e Pescas de 26 -3 -1976 (1), invocado pela Impugnante, qualquer ilação 
no sentido do afastamento da situação em causa do âmbito do § 2.º do 
art. 23.º do Código da Contribuição Industrial.

Na verdade, embora aquele art. 115.º, com aquela redacção (a que 
corresponde, actualmente, o art. 112.º), apenas tivesse sido introduzido 
na revisão constitucional de 1982 e, anteriormente não se estabelecesse 
expressamente na Constituição obstáculo à interpretação (ou modificação 
ou revogação) de diplomas legislativos através de despachos daquele 
tipo, de natureza regulamentar, deveria entender -se que tal regra já 
vigorava no nosso direito constitucional, por emanar do princípio da 
legalidade da actividade administrativa (art. 267.º, n.º 2, da CRP, na 
redacção de 1976). (2)

Assim, não pode, com base em tal despacho, sem validade à face da 
Constituição, afastar -se a aplicação do regime que resulta do § 2.º do 
art. 23.º do Código da Contribuição Industrial. (3)

6 – A Impugnante ataca também a liquidação de juros compensatórios, 
baseando -se no despacho de 21 -5 -1990, do Senhor Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, afirmando que estava em condições de poder 
beneficiar do perdão total dos juros compensatórios.

Não é claro, à face da matéria de facto fixada, se os juros compensatórios 
foram pagos pela Impugnante, pois no ponto 18 do probatório refere -se que 
«por despacho de 12/5/91 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
foi autorizado o pagamento da Contribuição Industrial relativa a subsídios 
concedidos à Indústria de Conservas de Peixe em azeite ou molhos, em 
sessenta prestações mensais e iguais, com perdão de multas e dos juros 
compensatórios. As prestações vêm sendo pagas atempadamente».

Na verdade, se foi autorizado o pagamento em prestações com per-
dão de juros compensatórios e as prestações vêm sendo pagas, serão, 
naturalmente, as prestações sem juros compensatórios.

De qualquer forma, no referido despacho, cuja cópia consta de fls. 41 a 
42, determinou -se o perdão de juros compensatórios condicionado à apre-
sentação de «requerimento individual em que se demonstre a necessidade 
do recurso a medidas excepcionais» e à existência de uma situação em 
que estivessem regularizadas as obrigações fiscais de IVA.

A matéria de facto fixada não permite concluir que a Impugnante 
tivesse satisfeito estas condições e, por isso, independentemente da 
legalidade de tal despacho, não se pode concluir pela aplicação do 
referido perdão, no caso em apreço.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em con-
firmar a decisão recorrida.

Custas pela Impugnante, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

(1) O Decreto -Lei n.º 234/76, de 2 de Abril, não tem, por si mesmo, qualquer relevância 
para este efeito, uma vez que, neste ponto, apenas estabelece que «o Governo promulgará, 
por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Agricultura e Pescas, as medidas 
de assistência necessárias à estabilização e ao desenvolvimento da indústria de conservas 
de peixe em azeite ou molhos», o que nada permite inferir sobre a natureza dos subsídios que 
viessem a ser atribuídos.

(2) Neste sentido, pode ver -se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1/92, de 8 -1 -1992, 
processo n.º 299/87, publicado no Diário da República, I Série, de 20 -2 -1992 e no BMJ 
n.º 413, página 61, na esteira de AFONSO QUEIRÓ, Lições de Direito Administrativo, 
página 552, MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, volume I, 10.ª 
edição, páginas 116 -117, e MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, 
volume. I, página 171.

(3) O que não significa, naturalmente, que não pudesse ser atribuída relevância a esse 
despacho para efeitos não normativos, designadamente como facto gerador de prejuízos para 
aqueles que agiram de boa fé à sua sombra.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Audição prévia. Lei interpretativa.

Sumário:

 I — 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.

 II — O n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de 
Maio, atribuiu carácter interpretativo ao seu n.º 1, que 
deu nova redacção ao n.º 3 do artigo 60.º da lei geral 
tributária.

 III — Perante a atribuição, pelo legislador, desse carácter 
interpretativo, não pode discutir -se, nos tribunais fis-
cais, no âmbito de um concreto litígio, se a norma tem 
natureza interpretativa ou inovadora, posto que os tri-
bunais não podem deixar de aplicar a lei, e afirmar 
o seu carácter inovador seria recusar a aplicação do 
apontado artigo 3.º, n.º 2, o que só seria possível se ele 
infringisse «o disposto na Constituição ou os princípios 
nela consignados» — artigo 204.º da Constituição.

Processo n.º 917/06 -30.
Recorrente: Banco Espírito Santos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. O BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A., com sede em Lisboa, 

recorre da sentença de 20 de Abril de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a impugna-
ção da liquidação adicional de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas (IRC) relativo ao exercício de 1997.

Formula as seguintes conclusões:

«1ª)
O art° 60º, n° 1, a), da Lei Geral Tributária, na redacção em vigor 

aquando da emissão e notificação da liquidação de IRC de 1997, impunha 
a obrigatoriedade de notificação ao contribuinte, antes da emissão da 
liquidação, para o exercício do direito de audição prévia;
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2ª)
De acordo com o Acórdão do STA de 27/2/2002 (Recurso n° 26615), 

essa obrigatoriedade de notificação para o exercício de direito de audição 
antes da liquidação tinha lugar mesmo se o contribuinte tivesse sido 
ouvido numa fase anterior do procedimento administrativo;

3ª)
A não notificação ao contribuinte para o exercício desse direito de 

audição antes da emissão da liquidação, consubstancia, assim, uma 
violação do art° 60, da LGT, inquinando de ilegalidade a liquidação 
de IRC de 1997;

4ª)
Sendo certo, que a nova redacção que foi dada ao art° 60º, da LGT, 

pela Lei n° 16 -A/2002, de 31 de Maio, ao estabelecer a dispensa dessa 
audição se o contribuinte foi anteriormente ouvido, não tem carácter 
interpretativo, pelo que, sendo posterior à liquidação de IRC de 1997, 
não se lhe aplica;

5ª)
Ao considerar que o não exercício desse direito, isto é, a notificação 

para o exercer, não consubstancia uma violação da norma em causa, a 
sentença recorrida interpretou erradamente o art° 60°, da LGT;

6ª)
Quer no âmbito do exercício do direito de audição na fase da fiscaliza-

ção, quer na reclamação quer ainda no recurso hierárquico, o contribuinte 
invocou o entendimento constante da Circular da DGCI n° 9/92, de 30/6, 
considerando que tal entendimento era contrário ao que estava subjacente 
às correcções efectuadas e à liquidação de IRC de 1997;

7ª)
A Administração Fiscal, quer na elaboração do relatório da fisca-

lização, quer nas apreciações à reclamação e ao recurso hierárquico, 
não se pronunciou, isto é, não analisou o argumento aduzido pelo con-
tribuinte;

8ª)
Ao agir deste modo, violou -se o art° 60º, n° 6, da LGT, o que con-

substancia um vício na fundamentação das decisões, tornando ilegal, 
quer a liquidação, quer os indeferimentos da reclamação e de recurso 
hierárquico;

9ª)
Não cumpre o disposto no art° 60°, n° 6, da LGT, ao contrário do 

que foi entendido na sentença recorrida, a simples afirmação feita pela 
Administração Fiscal, que o contribuinte não apresentou elementos 
alegações susceptíveis de alterar a decisão;

10ª)
O art° 60º, n° 6 da LGT e o dever de fundamentar, impõe que a 

Administração Fiscal explicite porque razão a alegação aduzida pelo 
contribuinte não é procedente;

11ª)
A sentença recorrida fez, deste modo, uma errada interpretação do 

art° 60º, n° 6, da LGT;
12ª)

O art° 32° do EBF, mesmo na redacção em vigor em 1997, deve ser 
interpretado no sentido de que uma alienação parcial de acções por 
parte do Estado, consubstancia o encerramento daquele processo de 
privatização podendo, a partir daí, o contribuinte ter direito ao beneficio 
consagrado na norma em causa;

13ª)
A Circular da DGCI n° 9/92, de 9/6, indicia ser esta a interpretação 

correcta a que a Administração Fiscal estava vinculada;

14ª)
Não repugna também considerar que a redacção dada ao referido 

art° 32° do EBF pela Lei n° 87 -B/98, de 31/12 tem carácter interpre-
tativo, em face das dúvidas que a norma, na sua redacção inicial, sus-
citava;

15ª)
Em face desse carácter interpretativo, deve a norma com essa redac-

ção, aplicar -se aos dividendos auferidos em 1997;

16ª)
Ao considerar que o benefício do art° 32° do EBF só se aplica ao 

recorrente após terem sido totalmente privatizadas as empresas em causa, 
a sentença recorrida fez uma errada interpretação da norma em causa.

Termos em que deve o presente recurso deve ser julgado procedente 
e revogada a sentença ora recorrida, com todas as legais consequências 
(...)».

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 «o direito de audição é exercido uma única vez 

no procedimento, sendo que a lei recusa a ideia de qualquer dupla ou 
tripla audição».

Por outro, porque «o Tribunal a quo entendeu, tal como já o fizera a 
Administração Fiscal, que a impugnante não apresentou, como lhe era 
exigível, os elementos necessários à analise do cumprimento dos pressu-
postos do benefício então previsto para as acções adquiridas em processo 
de privatização, nomeadamente em ordem a identificar o processo ou 
fase do processo de privatização a que pertenciam as acções e verificar 
quantos anos haviam decorrido desde a respectiva finalização.

E por isso considerou justificada a recusa de aplicação do benefício 
(...)», sendo que «como se constata da analise das conclusões das alega-
ções de recurso, a recorrente acaba por não atacar nesta parte a decisão 
recorrida, a não podendo assim obter provimento o recurso».

1.3. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
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2. Está provado que:

«1)
A ora impugnante foi objecto de uma acção de fiscalização pelos SIT, 

conforme se pode verificar por relatório de fls. 113 e ss. do processo 
apenso aos autos.

2)
Em resultado da refenda acção de fiscalização, os SIT procederam às 

seguintes correcções ao IRC do exercício de 1997: a) ao lucro tributável: 
138.308.430$00 (50 % do rendimento de acções adquiridas no âmbito 
das privatizações) + 41.103.884$00 (outras correcções); b) à colecta: 
1.164.512$00.

3)
As correcções acima mencionadas deram origem à liquidação adi-

cional de IRC O 8310000398, no montante de €454.379,79 (vd. fl. 176 
do processo apenso aos presentes autos).

4)
A 14/3/2002, a ora impugnante interpôs reclamação graciosa contra 

valor parcial da liquidação acima referida (vd. fls. 46 e ss. do processo 
apenso aos autos).

5)
A ora impugnante reclamou apenas quanto à correcção referente 

aos 50 % do rendimento de acções adquiridas no âmbito de privatiza-
ções, no montante de €689.879,54 (138.308.430$00), tendo aceitado 
as restantes.

6)
A ora impugnante exerceu o seu direito de audição a 14/8/2002 (vd. 

fls. 73 e ss. do processo apenso aos autos).

7)
A reclamação supra citada foi indeferida por despacho de 30/9/2002 

(vd. fl. 77 do processo apenso), tendo a impugnante sido notificada do 
indeferimento em 7/10/2002 (vd. fl. 83 do processo apenso aos autos).

8)
A ora impugnante interpôs recurso hierárquico do mencionado inde-

ferimento em 2/11/2002 (vd. fls. 99 e ss. do processo apenso aos autos). 
Por despacho datado de 16/1/2004, foi negado provimento ao referido 
recurso (vd. fl. 84 do processo apenso aos autos), o qual foi notificado 
à impugnante em 1/3/2004 (vd. fl. 42 do processo apenso aos autos).

9)
A impugnante deduziu a presente impugnação em 28/12/2004».
3.1. As onze primeiras conclusões das alegações da recorrente 

conexionam -se com a interpretação do artigo 60º da Lei Geral Tribu-
tária (LGT).

Pretende a recorrente que o facto de ter sido ouvida em fase anterior 
do procedimento administrativo – em 14 de Agosto de 2002, de acordo 

com a matéria de facto que vem fixada – não dispensava a sua poste-
rior audiência, antes do acto de liquidação. Afirma, ainda, que a nova 
redacção que a lei nº 16 -A/2002, de 31 de Maio, deu ao artigo 60º da 
LGT não se aplica ao caso, na falta de carácter interpretativo.

Após a lei nº 16 -A/2002 os primeiros números do artigo 60º da LGT 
passaram a dispor:

«1 - A participação dos contribuintes na formação das decisões que 
lhes digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever 
em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos 

pedidos, reclamações, recursos ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou 

acto administrativo em matéria fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos in-

directos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção 

tributária;
2  - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com 

base na declaração do 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 nº 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».

O artigo 13º nº 2 da referida lei atribuiu expressamente carácter 
interpretativo ao seu nº 1, que introduziu o actual nº 3 do artigo 60º 
da LGT.

Mas a recorrente diz que, não obstante, a norma não é interpretativa, 
pois não havia controvérsia jurisprudencial (cfr. os artigos 11º a 15º das 
alegações de recurso).

Ora, para que uma norma seja interpretativa, não é imprescindível 
que a norma interpretada tenha sido objecto de controversão. Se o 
legislador for lesto a intervir, editando a norma interpretativa logo que 
se evidencie a pouca clareza da norma interpretada, a controvérsia pode 
não chegar a ter expressão. O que é necessário é que a solução à luz da 
norma interpretada seja incerta.

Posto isto, e antes do resto, é de notar que, no caso, o carácter in-
terpretativo da norma resulta da determinação do legislador, e não de 
o intérprete lho atribuir; ao que acresce que, no domínio da norma 
interpretada, não era claro se era imposta, ou não, a segunda audição 
prévia. Tanto podia o intérprete adoptar a solução consagrada pela norma 
afirmada interpretativa, como a oposta. Apesar de, na maioria dos casos, 
a norma ter sido entendida por este Tribunal de acordo com o que viria 
a ser a opção da norma interpretativa.

Mas o essencial não está nisto.
É que a discussão sobre o carácter interpretativo ou inovador da norma 

só é admissível num plano doutrinário; mas não tem qualquer cabimento 
perante um tribunal chamado a aplicá -la num caso concreto.

Perante os tribunais, essa discussão só poderá ter lugar quando o 
legislador não afirma, expressamente, o carácter interpretativo da norma.

Quando o faz, a questão coloca -se num outro patamar.
Atribuindo o artigo 13º nº 2 da lei nº 16 -A/2002, de 31 de Maio, carác-

ter interpretativo ao seu nº 1, que introduziu o actual nº 3 do artigo 60º 
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da LGT, não podem os tribunais ignorar aquela primeira norma, pois 
cabe -lhes administrar a justiça aplicando a lei, só podendo deixar de o 
fazer quando ela infrinja «o disposto na Constituição ou os princípios 
nela consignados» – artigo 204º da Constituição.

Coisa que, no caso, não se vislumbra que aconteça – nem a recorrente 
invoca contrariedade entre o falado artigo 13º nº 2 da lei nº 16 -A/2002 
e a Constituição.

Daí que improceda a questão suscitada pela recorrente, relativa ao 
carácter interpretativo ou inovador da glosada norma, não colhendo as 
conclusões 1ª a 5ª das alegações de recurso.

3.2. Assente que é interpretativa a norma, tudo se passa como se a 
inicial sempre tivesse disposto conforme a interpretação que legislati-
vamente lhe foi dada.

Não há, pois, que ressalvar quaisquer efeitos resultantes da aplicação 
da norma interpretada. Tanto mais que ela já havia sido aplicada com o 
sentido que lhe veio a ser atribuído pela norma interpretativa.

3.3. Quanto ao nº 6 do artigo 60º da LGT, dispunha ele, antes da 
alteração introduzida pela lei nº 16 -A/2002, que «os elementos novos 
suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em 
conta na fundamentação da decisão».

O que significa que, nessa fundamentação, deve haver pronúncia 
sobre tais elementos novos, os quais poderão ou não influenciar o sen-
tido da decisão.

A recorrente afirma (conclusões 7ª a 11ª) que isso não aconteceu, 
já que a Administração «não analisou o argumento aduzido pelo con-
tribuinte».

Mas é o contrário que se estabeleceu na sentença impugnada, aonde 
se pode ler que «não tendo sido trazidos elementos novos que a AF 
devesse ter em conta, não ocorre violação do disposto no nº 6 do art. 60º 
da LGT».

Ou seja, na sentença afirma -se que a recorrente não trouxe elementos 
novos que obrigassem a pronúncia da Administração Tributária. Neste 
ponto, estamos, ainda, em sede de julgamento sobre os factos, o qual 
não é expugnável por este Tribunal, que só dispõe de poderes de revista.

E, havendo de aceitar -se que a recorrente não carreou elementos 
novos, não pode deixar de se concordar com a conclusão da sentença: 
«não ocorre violação do disposto no nº 6 do art. 60º da LGT».

3.4. As conclusões sobrantes – 12ª a 16ª – relacionam -se com a dis-
posição do artigo 32º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Pretende a recorrente que o artigo 32° do EBF, mesmo na redacção em 
vigor em 1997, deve ser interpretado no sentido de que uma alienação 
parcial de acções por parte do Estado consubstancia o encerramento 
daquele processo de privatização podendo, a partir daí, o contribuinte 
ter direito ao beneficio consagrado na norma em causa, e que deve a 
norma, com essa redacção, aplicar -se aos dividendos auferidos em 1997. 
Como assim, ao considerar que o benefício do artigo referido só se aplica 
ao recorrente após terem sido totalmente privatizadas as empresas em 
causa, a sentença recorrida fez dele errada interpretação.

Observa, quanto a este ponto, o Ministério Público, que «o Tribunal a 
quo entendeu, tal como já o fizera a Administração Fiscal, que a impug-
nante não apresentou, como lhe era exigível, os elementos necessários 
à analise do cumprimento dos pressupostos do benefício então previsto 
para as acções adquiridas em processo de privatização, nomeadamente 
em ordem a identificar o processo ou fase do processo de privatização 

a que pertenciam as acções e verificar quantos anos haviam decorrido 
desde a respectiva finalização. E por isso considerou justificada a re-
cusa de aplicação do benefício (...)», sendo que «como se constata da 
analise das conclusões das alegações de recurso, a recorrente acaba por 
não atacar nesta parte a decisão recorrida, a não podendo assim obter 
provimento o recurso».

Na verdade, o Tribunal recorrido estabeleceu que «a impugnante 
não apresentou, como lhe era exigível (…), os elementos necessários à 
análise do cumprimento dos pressupostos do benefício então previsto 
para as acções adquiridas em processo de privatização (neste caso, a 
verificação do período temporal do benefício segundo o art. 32.º do 
EBF (…)».

A recorrente não contraria esta asserção da sentença, devendo, pois, 
dar -se por assente que não apresentou os elementos a que nela se faz 
referência.

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 procuradoria em 1/6.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

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 918/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Recheio — Cash & Carry, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença de 10 de Fevereiro 

de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que, 
no recurso contencioso de anulação do acto tácito de indeferimento do 
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seu pedido de revisão de liquidação de emolumentos notariais interposto 
por RECHEIO – CASH AND CARRY, S. A., com sede em Lisboa, 
a condenou em «juros indemnizatórios desde a data do pagamento 
indevido até integral restituição, nos termos prescritos pelos artºs 43º 
da LGT e 61º do CPPT».

Formula as seguintes conclusões:
«DOS FACTOS:

1.
Em 13 de Maio de 2002, foi recebido no 4° Cartório Notarial de 

Lisboa um requerimento de revisão oficiosa do acto tributário rela-
tivo à liquidação de emolumentos notariais, no montante global de 
1.356.000$00 (€ 6.763,70) apresentado pela sociedade “RECHEIO 
– Cash & Carry, S. A.”.

2.
Em 10 de Janeiro de 2003, foi apresentado no Tribunal Tributário de 

1ª Instância de Lisboa, recurso contencioso de anulação do acto tributá-
rio de indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa, ao abrigo do 
disposto nos arts. 268, n.° 4 da Constituição, 95.°, nºs 1 e 2, alínea d) 
da L. G. T., e do art. 97, n.º 1, alínea p) do C. P. P. T.

3.
Conforme acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Processo 

N.° 520/04 -30) datado de 4 de Novembro de 2004, foi o recurso con-
tencioso convolado em Impugnação Judicial.

4.
A liquidação emolumentar no montante de 1.356.000$00 (€ 6.763,70), 

efectuada em 5 de Novembro de 1997 pelo 4º Cartório Notarial de Lis-
boa, diz respeito à celebração de uma escritura de aumento de capital e 
alteração parcial do contrato.

5.
Por douta sentença, proferida em 10 de Fevereiro de 2006, foi a 

impugnação julgada totalmente procedente por se considerar que o 
acto de liquidação em causa viola o Direito Comunitário, pelo que a 
entidade liquidadora foi condenada a proceder à restituição da quantia 
de 1.356.000$00 (€ 6.763,70) bem como dos juros indemnizatórios 
contados desde a data do pagamento até integral restituição.

DOS FUNDAMENTOS:
6.

Não pode a Representante da Fazenda Publica concordar com a con-
denação no pagamento de juros indemnizatórios contabilizados desde 
a data da liquidação do emolumento (5/11/1997) até a emissão da nota 
de crédito a favor da impugnante

7.
De facto, nos termos da alínea c) do n° 3 do artigo 43º da L G T, os 

juros indemnizatórios deverão ser contabilizados a partir de um ano 
após o pedido de revisão efectuado pela ora recorrida.

8.
Neste sentido, é abundante a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Administrativo, como se pode verificar, entre outros, nos acórdãos de 
27.10.2004, 22.06.2005, 06.07.2005, 13.07.2005 e 02.11.2005, profe-
ridos, respectivamente, nos processos n°s 0627/04, 322/05, 0560/05, 
320/05 e 0562/05.

9.
De acordo com a doutrina sufragada nos mencionados doutos ares-

tos, 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 n.º 1 
do mencionado art. 43º, tendo, em tal situação, caso a sua pretensão 
procedesse direito aos juros indemnizatórios contados nos termos do 
n.º 3 do art. 61.º do CPPT (desde a data do pagamento do imposto 
indevido até à data da emissão da respectiva nota de crédito) se dei-
xou, eventualmente passar o pedido de impugnação e se socorreu do 
mecanismo da revisão imediatamente ficou sujeito as consequências 
deste mecanismo legal. É que ao solicitar tal revisão é razoável que a 
A T disponha de certo prazo para a apreciar.” (cfr Acórdão proferido, 
em 2 de Novembro de 2005, no processo n° 0562/05)

10.
Em abono da tese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administra-

tivo 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.º se prevê que sejam pagos 
juros indemnizatórios quando a revisão do acto tributário por inicia-
tiva do contribuinte se efectue mais de um ano depois após do pedido, 
se o atraso for imputável a 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.º 1 do mesmo art. 43.° 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”.

11.
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 esse regime e não pelo regime do n.º 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.º 2 do mesmo art. 43.º 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. 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”.



2218 2219

12.
Pelo exposto, entende a Representante da Fazenda Pública que, nos 

termos da alínea e) do n.° 3 do artigo 43.° da L. G. T., os juros indem-
nizatórios deverão ser contabilizados a partir de um ano após o pedido 
de revisão efectuada pela ora recorrida, e não desde a data da liquidação 
do emolumento (5 de Novembro de 1997), conforme foi decidido na 
decisão ora recorrida.

Nestes termos e nos demais de Direito (...), deve o presente recurso 
ser julgado procedente, revogando -se a douta decisão recorrida 
na parte em que condenou a Administração no pagamento de ju-
ros indemnizatórios contabilizados desde a data da liquidação dos 
emolumentos sindicados e determinando que tais juros são devidos 
desde um ano após o pedido da revisão oficiosa (...)».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de parecer que o recurso 

merece provimento, conforme a jurisprudência dominante do Tribunal, 
de que aponta exemplos. Isso, em súmula, porque «o art. 43º, al. c) da 
Lei Geral Tributária prevê uma limitação do direito aos juros tendo em 
vista os casos em que o contribuinte não foi diligente, impugnando o 
acto ilegal dentro do prazo e pelos meios de impugnação. Nesses casos 
os juros indemnizatórios apenas serão os devidos a partir de um ano 
após o pedido de revisão».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
«Em 5/11/97, a impugnante outorgou no 4º Cartório Notarial de 

Lisboa uma escritura titulando um aumento de capital e a alteração 
parcial dos estatutos, conforme consta de fls. 2 a 6 v, cujo teor se dá 
por inteiramente reproduzido.

Nessa data foram cobrados à impugnante emolumentos no montante 
de 1 356 000$00 (€ 6 763,70), por aplicação da Tabela dos Emolumentos 
e Notariado.

Em 10/1/2003, foi apresentado Recurso Contencioso, convolado pos-
teriormente em impugnação, em cumprimento de Acórdão do S.T.A.».

3.1. A questão a decidir é, mais uma vez, a de saber se quando, em im-
pugnação judicial sequente ao indeferimento do pedido do contribuinte 
de revisão oficiosa do acto de liquidação, esta liquidação é anulada, 
os juros indemnizatórios são devidos desde o pagamento do imposto 
liquidado (como decidiu a sentença), se só após o decurso de um ano 
contado da apresentação daquele pedido de revisão oficiosa.

A questão tem sido várias vezes decidida por este Tribunal, como 
amplamente se reflecte no presente processo – vejam -se, nomeada-
mente, as alegações da recorrente Fazenda Pública e o parecer do Exmº. 
Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal.

Entre as mais recentes pronúncias está a contida no acórdão proferido 
no processo nº 604/06 em 2 de Novembro de 2006, que aqui de perto 
se segue.

3.2. Segundo o artigo 43º da Lei Geral Tributária (LGT), quando o 
contribuinte reagir contra o acto de liquidação no prazo – que é, em 
regra, de noventa dias – de que dispõe para reclamar ou impugnar, o 
êxito dessa sua reacção implica que sem mais lhe sejam pagos juros 
indemnizatórios, contados desde o pagamento que fez e agora se vê ter 
sido indevido. É o que estabelece o nº 1 («são devidos juros indemni-

zatórios 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»), 
conjugado com o artigo 61º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

Mas os juros indemnizatórios não são devidos exclusivamente nos 
casos tratados pelo nº 1 do artigo 43º da LGT. O nº 3 do mesmo artigo 
dispõe que eles também são devidos em outras circunstâncias. Porém, o 
tema é tratado diferentemente quando aquele prazo decorra sem reacção 
do contribuinte, isto é, quando a anulação da liquidação não resulte de 
reclamação nem de impugnação.

Neste caso, se tal reacção nunca vier a ocorrer, e for a Administração 
a anular o acto tributário, de motu proprio, não estão previstos quaisquer 
juros indemnizatórios, a não ser que não devolva o que indevidamente 
arrecadou no prazo de trinta dias. É o que consta da alínea b) do nº 3 
do artigo 43º da LGT.

O mesmo acontece se o contribuinte pedir a revisão oficiosa e ela 
for deferida antes de passado um ano. Neste caso, a Administração não 
paga juros indemnizatórios nenhuns. Só está obrigada a isso se, por 
motivo seu, demorar o procedimento de revisão mais do que um ano. 
É o conteúdo da alínea c) seguinte.

Ou seja: nos termos do artigo 43º da LGT, só são devidos juros 
tendentes a indemnizar o contribuinte pela cobrança indevida quando 
ele impugne ou reclame, o que, em regra, deve fazer em noventa dias.

Essa a única situação prevista no nº 1 do artigo. A revisão do acto feita 
por iniciativa do contribuinte não se confunde nem equivale à reclamação 
graciosa, não podendo ter -se por incluída no n.º 1 do artigo 43.º, que só 
fala em reclamação graciosa ou impugnação judicial.

E não há disposição da LGT que atribua juros indemnizatórios em 
resultado do pagamento indevido de tributos noutros casos que não 
de reclamação ou impugnação. O nº 3 do artigo já não trata dos juros 
directamente destinados a indemnizar o contribuinte por estar desem-
bolsado do seu dinheiro em resultado de um erro imputável aos ser-
viços. Ocupa -se de outros casos, em que os juros se relacionam com 
uma realidade diversa do erro dos serviços, a saber, o incumprimento 
de prazos procedimentais por parte da Administração: ou porque não 
restituiu oficiosamente o tributo no prazo legal (alínea a)); ou porque 
não processou a nota de crédito no prazo de trinta dias (alínea b)); ou 
porque demorou mais de um ano a findar o procedimento de revisão 
oficiosa requerida pelo contribuinte (alínea c), que pode conjugar -se 
com o artigo 57º nº 1).

Por isso é que, nos casos do nº 3, nunca são devidos juros indemni-
zatórios, mesmo que se apure ter havido erro imputável aos serviços, 
desde que sejam cumpridos pela Administração os prazos aí directa ou 
remissivamente previstos. Os juros pressupõem, sempre, o incumpri-
mento desses prazos, do qual são indissociáveis. É esse incumprimento 
que directamente os origina.

O que explica, ainda, que o legislador se não tenha limitado à dispo-
sição do nº 1, aonde bem podia ter incluído – mas não o fez – a revisão 
oficiosa. E que tenha especificado, separadamente, no nº 3, outras 
circunstâncias em que também são devidos juros indemnizatórios.

Deste modo, quando a Administração exceder o prazo de um ano para 
proceder à revisão oficiosa que o contribuinte requereu, mas vier a decidi-
-la favoravelmente, só paga juros indemnizatórios após esse ano.
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Mas, se o contribuinte se vir obrigado a recorrer ao tribunal para obter 
uma decisão, porque a Administração, dentro ou fora daquele prazo, não 
reviu o acto, este contribuinte não é tratado diferentemente daquele que 
obteve a mesma decisão favorável pela via administrativa depois de 
decorrido um ano. 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.

3.3. Na concepção da LGT, como se vê, os juros indemnizatórios 
relacionados com o desapossamento da quantia pecuniária que o con-
tribuinte desembolsou por força de uma liquidação efectuada com erro 
imputável aos serviços são atribuídos se ele reclamar graciosamente 
ou impugnar judicialmente. O contribuinte tem o ónus de reclamar ou 
impugnar (a ele se refere o nº 2 do artigo 78º da LGT) e, não o fazendo, 
perde a possibilidade de obter indemnização automaticamente traduzida 
na atribuição de juros indemnizatórios, embora não perca de todo a 
possibilidade de recuperar o que pagou.

Por isso o seu artigo 100º só obriga a Administração ao pagamento 
de juros indemnizatórios «em caso de procedência total ou parcial de 
reclamação, impugnação judicial ou recurso», omitindo referência à 
revisão, apesar do que está previsto no anterior artigo 43º.

O que se justifica porque, esgotado o prazo para reclamação e im-
pugnação, há uma estabilização dos actos de liquidação, ainda que não 
absoluta, pois sempre ficam de fora a hipótese de nulidade do acto, 
a todo o tempo invocável, e a de revisão, com um prazo alongado, a 
beneficiar, quer a administração, quer o sujeito passivo.

Mas, para efeitos de imediata atribuição de juros indemnizatórios, 
o que importa é aquele primeiro prazo: depois dele corrido na inércia 
do contribuinte nunca mais são atribuídos juros desde o pagamento do 
tributo indevidamente liquidado.

3.4. É, porém, evidente que o contribuinte que paga um tributo inde-
vido sofre, potencialmente, o mesmo dano, quer a anulação da liquidação 
venha a acontecer no âmbito de uma reclamação graciosa ou no de uma 
impugnação judicial do acto de liquidação, quer no de uma revisão 
oficiosa, quer, ainda, na impugnação judicial sequente a esta última.

Aliás, o dano será, em geral, de tão maior dimensão quanto mais 
dilatado for o lapso de tempo que decorra entre o pagamento que se viu 
obrigado a fazer e a respectiva restituição.

Importa, pois, ver se a interpretação que fizemos do artigo 43º da 
LGT suporta o confronto com o artigo 22º da Constituição. Se assim 
não for, impõe -se repudiá -la e procurar uma outra compatível com o 
ditame constitucional.

Segundo aquele artigo 22º, «o Estado e as demais entidades 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».

O artigo 43º da LGT entrará em colisão com o apontado artigo 22º 
quando se lhe atribua um sentido tal que obste à concretização da res-
ponsabilidade do Estado ali estabelecida, ou que a restrinja injustificada 
e/ou desproporcionadamente.

Tal não acontece com a interpretação expandida, de acordo com a 
qual o referido artigo 43º não faz senão estabelecer um meio expedito 
e, por assim dizer, automático, de indemnizar o lesado. Independente-
mente de qualquer alegação e prova dos danos sofridos, ele tem 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 obediência 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 có-
modo para os interessados obterem ressarcimento dos danos presumidos 
causados pela actuação da 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 indem-
nizatórios estabelecidos no artigo 43º da LGT.

Nos casos que extravasam a previsão deste artigo o interessado não 
fica inexoravelmente sem ressarcimento dos prejuízos que suportou 
– mas eles não se presumem, e tem de convencer de que os sofreu.

Se a Constituição impõe ao Estado a obrigação de reparar os danos 
causados no exercício das suas funções e por causa desse exercício, 
não constrange a lei ordinária a presumi -los; nem a impede de exigir 
a prova dos danos e sua medida; nem de estabelecer meios de que o 
lesado deva necessariamente lançar meio para obter essa reparação; nem 
sequer parece que impeça o estabelecimento de limites à indemnização, 
conexionados, designadamente, com a maior ou menor diligência do 
lesado; ou que exija que se irreleve a inércia daquele que, por assim 
dizer, se torna co -responsável pela produção dos danos quando, dis-
pondo de meios para lhes pôr termo, se não socorre deles, permitindo 
o seu incremento.

A interpretação adoptada não é, pelo exposto, inviabilizada pela norma 
constitucional referida.

Procedem, pelo exposto, as conclusões 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 a sentença impugnada, no 
segmento em que vem questionada, declarando que os juros indemniza-
tórios são devidos à recorrida a partir de um ano após o seu requerimento 
de revisão oficiosa do acto de liquidação, e até efectivo reembolso.

Custas a cargo da recorrida, mas só na 1ª instância e na proporção 
do seu decaimento.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-
tónio Calhau — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Prescrição. Inutilidade da lide. Contagem do prazo. Sucessão 
de factos interruptivos.

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 — 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 955/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Augusto Prada Martins.
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 em 
causa.

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 in-
terruptivo da prescrição das obrigações tributárias, quando o respectivo 
prazo tem sido reduzido de forma drástica, 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) No caso, sub judice, em que foi instaurada execução mas se en-
contra 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.º do CPT, 48.º e 49.º da LGT e 204.
º do CPPT e aplicou indevidamente o artigo 287.º, alínea e), do CPC.

Assim, se requer que seja anulada a douta decisão recorrida, proce-
dendo -se ao julgamento do recurso interposto da sentença do tribunal 
de 1.ª instância, que julgara a impugnação improcedente.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 

do não provimento do recurso, dado que “a prescrição da obrigação 
tributária pode ser conhecida e declarada na impugnação judicial na 
medida em que, tornando inconsequente a apreciação da legalidade do 
acto tributário, é causa de extinção da instância por inutilidade super-
veniente da lide (artigo 287.º, alínea e), do CPC e artigo 2.º, alínea e), 
do CPPT).

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
1 - O impugnante exercia a sua actividade de empreiteiro de construção 

civil, como empresário em nome individual.
2 - Para efeitos de Impostos sobre o Valor Acrescentado (IVA) estava 

enquadrado no regime normal, com periodicidade trimestral.
3 - Na sequência de exame à sua escrita, a Administração Fiscal li-

quidou adicionalmente ao impugnante IVA, dos anos de 1991, 1992 
e 1993, nos montantes de Esc: 3.099.844$00, Esc: 1.778.150$00 e 
Esc: 1.800.592$00, respectivamente, acrescidos dos respectivos juros 
compensatórios.

4 - Tais liquidações adicionais basearam -se em correcções oficiosas ao 
IVA deduzido pelo impugnante, em virtude de terem sido consideradas 
como correspondendo a operações simuladas facturas emitidas por 
Amaral Rosa Nunes, António dos Santos, Carlos Alberto Realinho da 
Fonseca, José Joaquim Rosa Neves, José Jorge Duarte, José Neves de 
Almeida, Maria Rodrigues Fernandes, Paulo Jorge dos Santos Esgalhado, 
Vasco Manuel Lourenço Coelho e Vicente Valente Gomes.

5 - No exercício de 1991, a um valor líquido global de 
Esc: 18.234.555$00, foi considerado como indevidamente deduzido 
IVA no valor de Esc:3.099.844$00.

6 - No exercício de 1992, a um valor líquido global de 
Esc: 11.113.440$00, foi considerado como indevidamente deduzido 
IVA no valor de Esc: 1.778.150$00.

7 - No exercício de 1993, a um valor líquido global de 
Esc: 11.253.711$00, foi considerado como indevidamente deduzido 
IVA no valor de Esc: 1.800.592$00.

8 - No ano de 1991, a Administração Fiscal considerou, para efeitos 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) os pro-
veitos registados pelo impugnante, no valor de Esc: 19.305.136$00, 
corrigiu os custos para Esc: 195.997$00 e obteve um lucro fiscal de 
Esc: 19.109.139$00.

9 - No ano de 1992, para o mesmo fim, a Administração Fiscal 
considerou os proveitos registados pêlo impugnante, no valor de 
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Esc:12.635.382$00, corrigiu os custos para Esc: 191.216$00 e obteve 
um lucro fiscal de Esc: 12.462.166$00.

10 - Esta impugnação foi instaurada em 29/09/94.
11 - Em 23/02/1995, por ordem do Exmº CRF de Setúbal, foi remetido 

à Direcção Distrital de Finanças para ser prestada informação sobre as 
questões suscitadas na p.i. da presente impugnação  - vd. fls. 29 v°);

12 - Em 10/05/1996 foi elaborada pela PFT informação sobre a matéria 
da impugnação (vd. fls. 31 a 34);

13 - Em 30/05/1996 foi pelo Sr. Perito de Fiscalização tributária 1a 
exarado sobre a informação dita em 12 o seguinte despacho:” À consi-
deração superior” - vd. fls. 30.

14 - Em 05/06/1996 pelo Sr. Chefe de Divisão foi aposto “Visto” 
 - vd. fls. 30.

15 - Com data de “4/11/1995”  - no que parecer tratar -se de manifesto 
lapso atenta a ordem cronológica atrás descrita e a que se segue  - foi feito 
termo de juntada dos documentos que consubstanciam os despachos e 
informação referidos nos pontos antecedentes (vd. fls. 37);

16 - Em 4/11/1997 foram os autos feitos conclusos ao Exmº CRF 
que, por despacho da mesma data, ordenou a remessa dos autos ao TT 
1a Instância (vd. fls. 37).

17 - Na data referida em 16 foi elaborado termo de remessa dos autos 
TT 1a Instância (fs. 37).

18 - Em 15/01/1998 os autos deram entrada no TT 1a Instância 
(fls. 38).

19 - E em 16/01/1998 foi nos autos aberta conclusão ao M° Juiz 
(fls. 38).

20 - Em 15/09/1995 foi instaurado processo de execução 
n° 3697199501001817 para cobrança coerciva de dívidas provenientes 
de IVA dos anos de 1991, 1992 e 1993, cujas liquidações estão impug-
nadas nestes autos  -vd. fls. 162,170 e 173).

21 - Em 15/09/1995 foi efectivada a citação do executado (fls. 163, 
170, 173 e 174).

22 - Em 07/02/1996 foi feita a penhora referida a fls. 162 e 170 e 
formalizada no auto de fls. 176 a 178.

23 - Em 22/09/2000 e com base na informação prestada em 07/09/2000 
de que o executado impugnou a liquidação, foi decretada a suspensão 
da execução até à resolução da impugnação  - fls. 179.

24 - Em 10/10/1994 foi instaurado o processo executivo 
nº 3697199401068520 para cobrança coerciva de dívidas de IVA refe-
rentes aos exercícios de 1991 e 1992  -fls. 170 e 180.

25. - Em 06/01/1995 foi levada a efeito a citação do executado  - 
fls. 170, 181 e 182.

26. - Em 20/05/2003 foi efectivada penhora  - fls. 170, 183 a 186.
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, Aspec-
tos 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 sentença 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, de Abril de 1991 

a Junho de 1993, pelo que são aplicáveis os seguintes regimes legais:
 - às obrigações de Abril e Maio e Junho de 1991, é aplicável o ar-

tigo 27.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos;
 - às restantes aplica -se o artigo 34.º do Código de Processo Tributário 

que entrou em vigor em 1 de Julho de 1991.
Dispunha aquele artigo 27.º, na parte que ora interessa:
“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. (…)”.

E, por sua vez, estatuia o dito artigo 34.º:
“1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se 

outro mais curto estiver fixado na lei.
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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.”

Ou seja: antes de Julho de 1991, o prazo de prescrição das obrigações 
tributárias era de 20 anos, nos termos do CPCI, sendo que após a entrada 
em vigor do CPT, este prazo passou a ser de 10 anos.

Em consequência, relativamente àquelas obrigações tributárias cons-
tituídas entre Abril e Junho de 1991, 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 20 para 10 anos e, à data da sua entrada em vigor, é notório que 
segundo a lei antiga faltava muito mais do que 10 anos para o prazo 
prescricional se completar.

E, assim sendo, àquelas obrigações constituídas entre Abril e Junho 
de 1991 é aplicável o prazo previsto na lei nova – 10 anos  -, prazo 
que é directamente aplicável às obrigações tributárias constituídas em 
1992 e 1993.

Sendo que se se encontrarem prescritas as obrigações constituídas 
em último lugar – as ditas obrigações de 1993  -, por maioria de razão 
se encontrarão prescritas as restantes.

Ora, nos termos do n.º 2 daquele artigo 34.º, “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, que ora se analisa, res-
peito ao ano de 1993, o prazo de prescrição começou a correr em 1 de 
Janeiro de 1994.

Todavia, com a dedução da impugnação em 29 de Setembro de 1994 
– cfr. ponto 10 do probatório  -, interrompeu -se o prazo de prescrição 
– dito artigo 34.º, n.º 3, primeira parte  -, tendo, então, decorrido 8 
meses e 29 dias.

Entretanto, no período compreendido entre 23 de Fevereiro de 1995 
e 10 de Maio de 1996, a impugnação esteve parada, por facto não im-
putável ao contribuinte – cfr. pontos 11 e 12 do probatório.

Assim, desde 1 de Janeiro de 1994 a 29 de Setembro de 1994 decor-
reram 8 meses e 29 dias, retomando -se a contagem do prazo em 23 de 
Fevereiro de 1996 – cfr. artigo 34.º, n.º 3, segunda parte, do CPT.

Em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a Lei Geral Tributária que 
diminuiu, por força do seu artigo 48.º, n.º 1, o prazo de prescrição das 
dívidas tributárias para 8 anos.

Nesta data, tinham já decorrido, nos termos do CPT, 3 anos, 7 meses 
e 6 dias: entre 23 de Fevereiro de 1996 e 31 de Dezembro de 1998 
correram 2 anos, 10 meses e 7 dias, a que acrescem os 8 meses e 29 
dias que intercalaram o início do prazo de prescrição e a instauração 
da impugnação.

Pelo que, para a lei antiga, faltava menos tempo (6 anos, 4 meses e 
24 dias, resultado da diferença entre o prazo de 10 anos e o prazo já 
decorrido de 3 anos, 7 meses e 6 dias), do que o fixado pela lei nova 
– os ditos 8 anos  -, para o prazo prescricional se aplicar. E, assim sendo, 
nos preditos termos do artigo 297.º do CC, é aplicável o prazo previsto 
no CPT.

Tendo decorrido 8 meses e 29 dias até à data da autuação da impug-
nação, há que contar 9 anos, 3 meses e 1 dia a partir da cessação do 
efeito interruptivo – 29 de Fevereiro de 1996. Pelo que se verifica que 
o termo do prazo de prescrição de 10 anos, aplicável às obrigações de 
1993, ocorreu em 1 de Março de 2005. E, nos termos supra enunciados, 
prescritas se encontram também as obrigações de 1991 e 1992.

E não se sustente que o prazo prescricional poderia aproveitar -se de 
outros factos interruptivos.

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.
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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 estarem efectivamente prescritas as obrigações 
tributárias em causa.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se 
a decisão recorrida.

Sem custas.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — 

Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação. Requisitos da decisão que aplica a coima. 
Descrição sumária dos factos. Indicação dos elementos que 
contribuíram para a fixação da coima.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 79.º, n.º 1, alínea d), do RGIT, a 
decisão que aplica a coima deve conter a «descrição 
sumária dos factos».

 II — Tal imposição tem como finalidade informar o arguido 
da conduta, por si praticada, que preenche o tipo contra-
-ordenacional, pelo que, se tal informação for prestada, 
tal requisito dá -se por preenchido.

 III — Assim, as exigências daquele artigo 79.º deverão 
considerar -se satisfeitas quando as indicações contidas 
na decisão sejam suficientes para permitir ao arguido 
o exercício efectivo dos seus direitos de defesa.

 IV — Pela mesma ordem de razões, se a coima for fixada no 
limite mínimo abstractamente aplicável ou num valor 
muito próximo deste limite, de tal modo que não assuma 
relevo jurídico autónomo, a exigência da alínea c) do 
mesmo artigo 79.º, n.º 1 — indicação dos elementos que 
contribuíram para a fixação da coima —, perde o seu 
significado essencial: o arguido não tem necessidade de 
conhecer os elementos que contribuíram para a fixação 
da coima pois não pode diminuir o seu valor, já que este 
constitui o limite mínimo abstractamente aplicável, não 
estando, por isso, prejudicado o exercício efectivo dos 
seus direitos de defesa.

 V — Nestes casos, a omissão da indicação de tais elementos 
não constitui nulidade insuprível no processo de contra-
-ordenação tributário.

Processo n.º 1045/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Pereira & Fragoso, L.da, e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

O Ministério Público vem recorrer da decisão do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Coimbra que anulou o despacho do Chefe de Divisão 
da Justiça Tributária da Direcção de Finanças de Coimbra que aplicara 
uma coima de € 10.300,00 à sociedade Pereira & Fragoso, Lda.

Fundamentou -se a decisão em que “no que respeita à descrição dos 
factos, ainda que sumária, não pode limitar -se [a administração fiscal] a 
afirmar de forma genérica, «vem indiciado no auto de notícia de fls. 2»”, 
antes sendo “necessário descrever como factos provados (…) os factos 
que constam do auto de notícia”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1.ª – O despacho de fls. 13, através do qual foi aplicada, à sociedade 

“Pereira & Fragoso, Lda.”, a coima de 10.300,00 €, contém todos os 
requisitos enumerados no art. 79º, nº 1, als. b) e c), do RGIT, como, de 
resto, foi julgado provado.

2.ª – Daí que, ao decidir anular tal despacho, a pretexto de não terem 
sido cumpridos aqueles requisitos, violou a Mmª Juíza a quo, através 
da decisão ora recorrida, aquelas normas, bem assim a do art. 63º, nº1, 
al. d), do mesmo diploma, por ilegal aplicação das mesmas.

3.ª – Donde deve ser revogada a douta decisão recorrida, substituindo -a 
por douto acórdão em que se negue provimento ao recurso contencioso 
interposto pela supracitada sociedade.

E, colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
 - foi levantado auto de noticia em 19/11/02, que aqui se dá por repro-

duzido, por o sujeito passivo Pereira & Fragoso, L.da. não ter pago o 
IVA de Março de 2002, tendo o respectivo prazo terminado em 15/5/02, 
referindo que foram infringidas: alínea b) do n.° 1 do art. 40° e do n.°1 
do art. 26° do CIVA e normas punitivas: art. 114°, n°2 e art. 26°, n°4 
do RGIT;

 - a recorrente notificada para efeitos do art. 70° do RGIT não apre-
sentou defesa, mas requereu o pagamento voluntário da coima;

 - em 27/09/03 foi proferida decisão de aplicação de coima, que aqui 
se dá por reproduzida, por a Pereira & Fragoso, L.da., vir indiciada no 
auto de notícia de fls. 2 da prática do seguinte ilícito:

«sendo o contribuinte de Imposto s/ Valor Acrescentado, pelo exer-
cício da actividade de Construção de Edifícios, enquadrado no regime 
de tributação normal trimestral, estava obrigado ao envio de declaração 
periódica ao Serviço de Administração do IVA, acompanhada do respec-
tivo meio de pagamento de imposto apurado nos termos do disposto nos 
arts. 19° a 25° e 71°do CIVA, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre, 
conforme determinado nos arts. 28°, al.c), 26°, n° 1 e 40°, n° 1, al. a) 
ou b) do citado diploma legal.
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Contudo, relativamente ao período de 02.03T a arguida não efectuou 
o pagamento do imposto devido no valor de 51.133,82 €.

Tal facto constitui infracção ao disposto no art. 26°, n° 1 do CIVA, 
punível pelo art. 29° n°s 2 e 9 do RJIFNA a que corresponde actual-
mente o art. 114° do RGIT. Considerando os factos descritos e o seu 
enquadramento legal, baseando -me nos elementos constantes do auto de 
notícia e nos elementos instrutórios, considerando ainda que tal infracção 
é imputável á arguida a título de negligência e que o imposto em causa 
não se encontra pago, fixo a coima pela infracção descrita, nos termos 
do disposto no art. 29° do RJIFNA, por ser em concreto o regime mais 
favorável à arguida (...)».

 - foi a recorrente notificada desta decisão e bem assim da coima 
aplicada, das custas e para proceder ao pagamento da coima e custas no 
prazo de 15 dias ou dentro do mesmo prazo interpor recurso;

 - em 12/9/03 a recorrente fez um pagamento por conta de 
€ 20.000,00.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se a decisão de aplicação de coima 

observou todos os requisitos legalmente exigidos.
E, no ponto, o artigo 79.º, n.º 1, do Regime Geral das Infracções 

Tributárias – epigrafado “Requisitos da decisão que aplica a coima” 
– dispõe que esta “contém a descrição sumária dos factos e indicação 
das normas violadas e punitivas” – alínea b) – e, também, “a coima e 
sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para 
a sua fixação” – alínea c).

Os requisitos deste artigo pretendem dotar o arguido das informações 
indispensáveis à preparação da sua defesa, pelo que é necessário que lhe 
sejam comunicados os factos imputados, as normas violadas e punitivas, 
bem como as condições da impugnação judicial daquela decisão, sendo 
que a falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas 
constitui nulidade insuprível no processo de contra -ordenação tributária 
– artigo 63.º, n.º 1, alínea d), do mesmo diploma legal.

I  - QUANTO À “DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS FACTOS”:
Na decisão que aplica a coima – fls. 13 – pode ler -se que o contribuinte 

«vem indiciado no auto de notícia de fls. 2 da prática do seguinte acto 
ilícito (…)», sendo posteriormente descrita a infracção praticada: “(…) 
relativamente ao período de 02.03.T, o arguido não efectuou o pagamento 
do imposto devido no valor de € 51.133,82”.

Importa, pois, determinar se esta formulação corresponde ao predito 
requisito legal daquele artigo 79.º, n.º 1, alínea b), atenta a sua ratio.

A descrição sumária dos factos tem, então, como finalidade infor-
mar o arguido da conduta, por si praticada, que preenche o tipo contra-
-ordenacional. Pelo que, se tal informação for prestada, o requisito 
dá -se por preenchido.

Ou, de outro modo: as exigências deste artigo 79.º “deverão considerar-
-se satisfeitas quando as indicações contidas na decisão sejam suficientes 
para permitir ao arguido o exercício” efectivo dos seus direitos de 
defesa – JORGE DE SOUSA e SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções 
Tributárias anotado, 2.ª edição, nota 1 ao artigo 79.º.

O que, no caso dos autos, se verifica pois apesar de o sujeito passivo 
“vir indiciado”, são pormenorizadamente descritos os factos que lhe são 
imputados – falta de pagamento do IVA no período 02.03.T  - e o Chefe 
de Divisão de Justiça Tributária aplicou a coima “considerando os factos 
descritos e o seu enquadramento legal, baseando -[se] nos elementos 

constantes do auto de notícia e nos elementos instrutórios” – cfr. início 
do 3.º parágrafo da decisão que aplica a coima a fls. 13.

Aquela “indiciação” tem o sentido inequívoco de considerar provados 
os factos que descreve, como resulta do enunciado contexto em que 
se insere, nomeadamente da referência à “consideração” “dos factos 
descritos e do seu enquadramento legal” referidos.

Pelo que foram “considerados” os factos “indiciados” e a arguida 
conhece os que lhe são imputados. Consequentemente, nos termos 
supra enunciados, foi preenchido o requisito da descrição sumária dos 
factos.

II – QUANTO À INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A 
FIXAÇÃO DA COIMA:

A alínea c), do n.º 1, do artigo 79.º do RGIT impõe que a decisão 
que aplica a coima contenha “os elementos que contribuíram para a 
sua fixação”, sendo que a determinação da medida da coima depende 
da gravidade do facto, da culpa do agente e da sua situação económica 
– artigo 27.º do mesmo diploma.

A lei exige a explicitação destes elementos para que o arguido possa 
exercer a sua defesa no âmbito da fixação concreta do montante da 
penalidade, através de um contraditório que vise a diminuição da coima 
aplicada.

Nos termos da notificação de fls. 5, a moldura da penalidade impu-
tada à arguida varia entre € 10.226,76 e € 51.133,82, tendo -lhe sido 
concretamente aplicada a coima de € 10.300,00 – cfr. fls. 13 – isto é, 
um valor, muito próximo do limite mínimo, que resulta, em rigor, do 
arredondamento deste último montante e que, por isso, não assume 
relevo jurídico autónomo.

E, assim sendo, aquela exigência legal perde o seu significado es-
sencial: o arguido não tem necessidade de conhecer os elementos que 
contribuíram para a fixação da coima pois não pode diminuir o seu valor, 
já que este constitui o limite mínimo abstractamente aplicável.

Pelo que “afirmar a existência de nulidade insanável (…) parece 
nitidamente desproporcionado relativamente à ratio do preceito – a dita 
possibilidade de defesa em ordem à diminuição da coima – e ao lugar 
paralelo do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 433/82.

Aí, a omissão de elementos mais relevantes, como a própria descrição 
do facto imputado, não é sancionada com nulidade, constituindo, antes, 
mera irregularidade, nos termos dos artigos 118.º, n.º 1, e 123.º do Código 
de Processo Penal – cfr. aliás, o seu artigo 374.

Cfr. BEÇA PEREIRA, Regime Geral das Contra -Ordenações e Coimas, 
p. 73, nota 4.”

Cfr. acórdão do STA de 22 de Setembro de 1993, recurso n.º 16.098, 
publicado em Ciência e Técnica Fiscal, n.º 376, p. 227.

A alínea d) – 1.ª parte – do artigo 63.º do RGIT deve, pois, ser objecto 
de uma interpretação restritiva, relativamente à sua expressão literal, 
privilegiando -se, nos apontados termos, o seu elemento racional.

Pelo que inexiste qualquer nulidade.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar 

a sentença recorrida, devendo os autos prosseguir os seus legais termos.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 12 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Terreno para construção. IRS. Imposto de mais -valias.

Sumário:

Estão sujeitos a tributação pela categoria G do IRS os terrenos 
para construção que à data da entrada em vigor do CIRS 
já estavam, em caso de transmissão, sujeitos a imposto 
de mais -valias.

Processo n.º 1100/05 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Manuel José Marques de Sousa e mulher.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Manuel José Marques de Sousa e mulher, Maria Teresa Carvalho 
de Sousa, residentes no Lugar de Ameal, Santa Maria da Feira, impug-
naram judicialmente a liquidação de IRS, respeitante ao ano de 1995, 
no valor global de 988.508$00.

Por sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu foi a impugnação julgada 
procedente e, em consequência, anulada parcialmente a liquidação, na 
parte que diz respeito à tributação em mais -valias.

Não se conformando com tal decisão, dela vem o Representante da 
Fazenda Pública interpor recurso para a Secção de Contencioso Tribu-
tário deste Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I – O douto texto decisório tem o mérito de descrever todos os ele-
mentos factuais relevantes, concretizando os momentos de aquisição e 
alienação, as vicissitudes por que passou o bem que deu azo à liquidação 
de IRS, bem como chamou à colação todos os comandos normativos 
passíveis de regular a situação controvertida.

II – Também parece claro que não se ateve estritamente à fundamen-
tação em que os impugnantes se ancoraram, o que é legítimo atentos 
os princípios do inquisitório e da verdade material que informam este 
ramo do direito.

III – Dá -se como certo que o bem adquirido por doação e partilha em 
1977 era composto por um artigo urbano e outro rústico, por sua vez, em 
1984, por processo de loteamento, passa a ser tudo terreno de construção, 
depois, em 1992, aos dois lotes que couberam aos impugnantes, por 
força da lei foi dada a inscrição matricial em dois artigos, os quais, em 
1995, vêm a ser objecto de permuta com a Câmara Municipal da Feira 
onde lhes é atribuído um valor de 7.360.000$00, valor este de onde se 
parte para o acto tributário controvertido.

IV – Por conseguinte não há dúvida que se está em presença de um 
bem que, à luz da lei anterior, estava sujeito a tributação em mais -valias 
devido à sua inquestionável qualificação de terreno para construção 
derivada do loteamento, e não há dúvida também que foi alienado com 
um determinado valor de referência já na vigência do CIRS, que o 
enquadrava na al. a) do n.º 1 do art.º 10.º desse mesmo Código, exacta-

mente, porque o art.º 5.º do decreto que aprova o Código o faz transpor 
para o novo regime.

V – Não constitui isto qualquer retroactividade na aplicação da lei 
porque o mesmo objecto estava já na previsão da lei antiga, e de outra 
forma não tinha qualquer aplicação aquele art.º 5.º do decreto que apro-
vou o CIRS, ao qual o próprio julgador faz referência, pois isso mesmo 
é a consagração de um princípio, não geral mas com limites definidos 
constitucionalmente, que decorre da própria essência do Estado de Di-
reito, ancorado na tutela da certeza e segurança do direito bem como na 
tutela da confiança, o facto de que às normas de incidência estar vedada 
normalmente a eficácia retroactiva.

VI – O acórdão do STA, que na douta sentença se faz referência, versa 
sobre semelhante problemática mas contém uma “nuance” importante 
que era a não qualidade de prédio para construção antes da entrada em 
vigor da reforma que veio a abarcar todas as transmissões de direitos 
reais sobre imóveis, e tal facto era determinante para se decidir como 
se decidiu.

VII – Por conseguinte, apresentando -se embora o processo discursivo 
fáctico e legal de uma forma correcta, a conclusão retirada não se apre-
senta em consonância com esses elementos fundamentadores, pelo que 
se parece estar em presença de um erro de julgamento previsto na al. c) 
do n.º 1 do art.º 668.º do CPC, com aplicação no foro fiscal por força do 
que dispõe a al. e) do art.º 2.º do CPPT, violando -se assim por conexão 
o disposto no art.º 1.º do CIRS e art.º 1.º do antigo CIMV.

Contra -alegando vêm os impugnantes dizer que dão por reproduzido 
tudo quanto invocaram na petição de impugnação, assim como entendem 
que a douta sentença proferida não merece qualquer censura, pelo que 
deve ser inteiramente confirmada por este Venerando Tribunal.

O Exmo. Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emite parecer 
no sentido de que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se provada a seguinte matéria de facto:
A) – Por escritura pública de partilha em vida, de 15/12/1977, o 

prédio misto constituído por uma casa de habitação e terreno lavradio 
sito no lugar de Remolha, inscrito na matriz sob os artigos 440 urbano 
e 386 rústico, com o valor de 39.360$00, foi doado aos impugnantes, 
cfr. certidão de fls. 18 a 24 destes autos, que aqui se dá por inteiramente 
reproduzida.

B) – O prédio a que se reporta a alínea anterior foi objecto de lo-
teamento, tendo sido autorizada a constituição de 7 lotes de terreno, 
numerados de 1 a 7, cfr. alvará de loteamento n.º 402, de 11/10/1984, 
de fls. 3 e segs. do processo administrativo apenso, que aqui se dá por 
inteiramente reproduzido.

C) – Em 19/10/1992, os impugnantes apresentaram a “DECLARA-
ÇÃO PARA INSCRIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS URBA-
NOS NA MATRIZ” relativamente às parcelas de terreno destinadas a 
construção urbana, lotes n.ºs 4 e 5 do loteamento n.º 402 de 11 -10 -84, 
destacados do artigo rústico n.º 386, os quais deram origem aos arti-
gos 2749, com o valor patrimonial de 3.167.500$00 e artigo 2748, com 
o valor patrimonial de 3.272.500$00, cfr. documentos de fls. 25 a 28 
destes autos, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos.

D) – Por escritura pública de 23/02/1995, entre os impugnantes e 
o Município de Santa Maria da Feira foi celebrado um contrato per-
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muta, cfr. fls. 14 a 17 destes autos, que aqui se dá por inteiramente 
reproduzido.

E) – Nos termos do contrato a que se reporta a alínea anterior, de-
clararam os impugnantes a cedência ao Município de Santa Maria da 
Feira de duas parcelas de terreno que se destinam a construção urbana, 
denominadas por lotes 4 e 5, sitas no Lugar de Remolha, Santa Maria 
da Feira, omissas na matriz predial urbana, destacadas do prédio rústico 
sob o artigo 386, omisso na Conservatória do Registo Predial de Santa 
Maria da Feira, cfr. fls. 14 a 17 destes autos.

F) – Também, nos termos do contrato a que se reporta a alínea D), 
pelo representante do Município de Santa Maria da Feira foi declarada 
a cedência aos impugnantes, livre de quaisquer encargos ou ónus, de 
uma parcela de terreno que se destina à construção urbana, sita no lugar 
de Além do Rego, a destacar do prédio inscrito na matriz predial urbana 
de Santa Maria da Feira, sob o artigo 2867, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santa Maria da Feira sob o número 01139 -061293, 
cfr. fls. 14 a 17 destes autos.

G) – Para efeitos fiscais foi atribuído o valor de 7.360.000$00 a cada 
um dos grupos de bens permutados, cfr. fls. 14 a 17 destes autos.

H) – Em 02/11/1998, a Repartição de Finanças de Santa Maria da 
Feira notificou os impugnantes para substituírem a declaração modelo 1 
de IRS pela declaração modelo 2 com o anexo relativo a mais valias, 
referentes à venda de duas parcelas de terreno destinadas à construção 
urbana, sitas em Remolha, a destacar do artigo 386, cfr. documento de 
fls. 10 destes autos, que aqui se dá por inteiramente reproduzido.

I) – Em 22/12/98, os impugnantes apresentaram a declaração modelo 
n.º 2 de IRS e no anexo G declaram a alienação onerosa das parcelas 
referidas na alínea anterior, cfr. documentos de fls. 11, 12 e 13, que aqui 
se dão por inteiramente reproduzidos.

J) – A Administração Fiscal elaborou em 22/01/1999 a liquidação 
n.º 5510008498, de IRS, relativa ao ano de 1995, no montante global 
de 988.508$00, cfr. documento de fls. 20 destes autos que aqui se dá 
por inteiramente reproduzido.

L – O prazo de pagamento voluntário da quantia a que se reporta a 
alínea anterior terminou em 17/03/1999.

M – A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 
03/05/1999, na 1.ª Repartição de Finanças da Santa Maria da Feira, 
conforme carimbo aposto a fls. 2 destes autos.

III – A questão que se coloca no presente recurso é a de saber se a 
transmissão de duas parcelas de terreno que se destinam a construção 
urbana operada em 1995 está ou não sujeita a tributação de IRS, ca-
tegoria G.

Entendeu o Mmo. Juiz “a quo” que não por força da aplicação do 
regime transitório previsto no artigo 5.º do DL 442 -A/88, que aprovou 
o CIRS.

Vejamos.
Dispõe o artigo 9.º, n.º 1, al. a) do CIRS que constituem incrementos 

patrimoniais, desde que não considerados rendimentos de outras cate-
gorias, as mais -valias, constituindo estas, nos termos do n.º 1, al. a), do 
artigo 10.º, os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos 
empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de alie-
nação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis.

Todavia, o artigo 5.º do DL 442 -A/88, de 30 de Novembro, que 
aprovou o CIRS, prescreve no seu n.º 1 que os ganhos que não eram 

sujeitos ao imposto de mais -valias, criado pelo DL 46373, de 9 de Junho 
de 1965, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos de 
cuja transmissão provêm se houver efectuado depois da entrada em 
vigor do CIRS.

Por sua vez, o artigo 1.º do CIMV, aprovado pelo DL 46373, de 9/6/65, 
previa que o imposto de mais -valias incidia sobre os ganhos realizados 
através de, entre outros actos, transmissão onerosa de terreno para 
construção, qualquer que fosse o título por que se operasse, quando dela 
resultassem ganhos não sujeitos aos encargos de mais -valia previstos 
no artigo 17.º da Lei 2030, de 22/6/48, ou no artigo 4.º do DL 41616, 
de 10/5/58, e que não tivessem a natureza de rendimentos tributáveis 
em contribuição industrial.

No caso em apreço, a aquisição do imóvel em causa pelos impugnan-
tes ocorreu em 1977 (alínea A do probatório), tendo o referido prédio 
sido em 1984 objecto de loteamento (alínea B do probatório), do qual 
resultaram as parcelas que, em 1995, aqueles cederam ao Município de 
Santa Maria da Feira (alínea E do probatório).

Assim, parece não haver dúvidas que, não obstante à data da sua 
aquisição o prédio em causa não possuir a natureza de terreno para 
construção, as duas parcelas de terreno cedidas pelos impugnantes em 
1995, e destacadas daquele, passaram a destinar -se a construção urbana 
desde o processo de loteamento levado a cabo em 1984.

Ou seja, é evidente que à data da entrada em vigor do CIRS as refe-
ridas parcelas de terreno já estavam, em caso de transmissão, sujeitas 
a imposto de mais -valias.

E daí que não seja aqui aplicável o regime transitório previsto no 
artigo 5.º do DL 442 -A/88, de 30/11.

Na verdade, para que este fosse aplicável era necessário que os ganhos 
resultantes da transmissão dessas parcelas não estivessem até então 
sujeitos ao imposto de mais -valias, o que não é o caso pois tratando-
-se de terrenos para construção caíam já no campo de incidência do 
artigo 1.º do CIMV.

Contrariamente ao decidido na sentença recorrida, não interessa tanto 
aqui a qualidade que o bem detinha no momento da sua aquisição mas 
sim a sua natureza à data em que o DL 442 -A/88 entrou em vigor.

É que o que se pretendeu com a mudança de regime de tributação 
operada a partir de 1989 foi tributar em IRS, categoria G, todas as trans-
missões onerosas sobre imóveis; todavia, para evitar efeitos retroactivos, 
estabeleceu -se que para serem tributadas tais transmissões era necessário 
que os bens abrangidos fossem adquiridos e alienados dentro da vigência 
da nova lei, com excepção daqueles que já eram antes tributados por 
força do CIMV, ou seja, os terrenos para construção, os quais passariam 
agora a ser tributados nos termos do CIRS.

O acórdão do STA citado na sentença recorrida (de 4/11/04, proferido 
no processo 659/04) não trata de uma situação idêntica à dos presentes 
autos na medida em que o prédio em questão não estava, quando entrou 
em vigor o CIRS, sujeito a imposto de mais -valias, sendo que tal facto 
é determinante para se decidir como aí se decidiu.

Por conseguinte, estando -se em presença, neste caso, de um bem que, 
à luz do direito anterior estava já sujeito a tributação em mais -valias, 
devido à sua qualificação como terreno para construção derivada do 
loteamento efectuado, e que, face ao CIRS, os ganhos resultantes da sua 
transmissão se enquadram na previsão do seu artigo 10.º, a sua tributação 
em IRS não está, assim, excluída por força do artigo 5.º do DL 442 -A/88, 
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que aqui não é, pois, aplicável, sem que isso traduza qualquer aplicação 
retroactiva da lei, que obviamente não seria consentida.

A sentença recorrida que assim não entendeu não poderá, por isso, 
manter -se.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e, em 
consequência, julgar a impugnação improcedente.

Custas pelos impugnantes na 1.ª instância e neste Tribunal, fixando -se 
a procuradoria aqui devida em 50  %.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — Ba-
eta de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Reforma do acórdão. Artigo 669.°, n.º 2, alínea b) do CPC. 
Lapso manifesto.

Sumário:

 I — Resultando do probatório que determinada caução foi 
prestada em 29 de Maio de 2006, mas tendo o acórdão 
considerado que a suspensão da contagem de juros 
terminou aquando dessa prestação, referindo -se o dia 
30 de Maio de 2006, ocorre lapso manifesto.

 II — Nesse caso justifica -se a reforma do acórdão, nessa 
dimensão, e com essa extensão.

Processo n.º 155/06 -30.
Recorrente: SESAGEST — Projectos e Gestão Imobiliária, S. A.
Recorrido: Subdirector Geral dos Impostos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. SESAGEST  - Projectos e Gestão Imobiliária, SA, com sede 
na Rua José Mendonça, 505, Senhora da Hora, Matosinhos, interpôs, 
junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, recurso 
contencioso do Despacho do Subdirector Geral dos Serviços de Co-
brança e Reembolsos de IVA, que lhe indeferiu o pedido de liquidação 
e pagamento de juros indemnizatórios, formu lado pela recorrente ao 
abrigo do art. 22°, n. 8, do CIVA.

O Mm. Juiz do TAF do Porto concedeu provimento ao recurso 
contencio so, anulando o acto impugnado, na parte em que não reco-
nheceu à recorrente o direito a juros, ou seja, no período compreendido 
entre 9 e 30 de Maio de 2001 e de 12 a 18 de Junho de 2001.

Inconformado, o Subdirector Geral dos Serviços de Cobrança e 
Reembol sos de IVA interpôs recurso para este Supremo Tribunal.

Aqui, por acórdão de 28/9/2006, foi concedido provimento ao recurso 
jurisdicional, revogada a sentença recorrida, no segmento impugnado, 
negando  -se, em consequência, e nessa parte, provimento ao recurso 
contencioso.

Notificado deste acórdão veio a requerente Sesagest  - Projectos e 
Gestão Imobiliária, SA, pedir a reforma do acórdão.

Invoca, a seu favor, o disposto no art. 669°, als. a) e b) do CPC.
Concretizando:
Defende que “o prazo para a efectivação do reembolso e, consequente-

mente, os inerentes juros indemnizatórios, deveriam aferir -se à face do 
art. 22°do CIVA, na redacção em vigor em Novembro de 2000, já que, 
tratando -se de factos jurídico -tributários ocorridos em Novembro de 
2000”, os mesmos ocorre ram antes da entrada em vigor da Lei n. 30-
-C -2000, de 29/12.

O que, a seu ver, justifica a reforma do acórdão nos termos do 
art. 669°, 1, a) do CPC.

Mas não tem razão.
Na verdade, o pedido de reembolso ocorreu já na vigência deste último 

diploma legal, que é o aplicável.
Pelo que improcede a reforma do acórdão neste segmento.
Defende depois a requerente que a tese sufragada pelo acórdão sob 

censu ra, no tocante aos juros indemnizatórios, privilegia a AF.
E isso é assim, no dizer da requerente, por duas ordens de razões: por 

um lado, porque quando a AF pediu a garantia já estava em mora.
E depois porque o contribuinte não tem interesse em atrasar a pres-

tação da garantia.
O que justifica, a seu ver, a reforma do acórdão nos termos da al. b) 

do n. 2 do citado art. 669° do CPC.
Também não tem razão.
Na verdade, patentemente não se verificam aqui os pressupostos para 

a reforma do acórdão.
Improcede assim, neste segmento, a pretendida reforma do acórdão 

sob censura.
Defende, por outro lado, a requerente que “a garantia foi prestada a 

29/5/2001... e não em 30/5/2001, pelo que a suspensão da contagem 
de juros deveria verificar -se até 29/5/2001 e não, como decidido, até 
30/5/2001”.

E, por outro lado, a notificação do pedido da prestação da caução, 
formu lado em 9/5/2001, só foi notificado em 11/5/2001, aquando da 
recepção do ofício, pelo que é esta última data a considerar.

Assim, a suspensão da contagem de juros deveria ocorrer no período 
compreendido entre 11/5/2001 e 29/5/2001.

Donde o pedido de reforma do acórdão, ao abrigo do disposto na al. 
b) do n. 1, do CPC (quis, por certo, dizer -se n. 2 e não n. 1).

Pois bem.
Quanto ao início do prazo, deve considerar -se o dia 9 de Maio e não 

o dia 11 de Maio, pois na al. g) do probatório refere -se o dia 9 de Maio 
como a data da notificação (“a notificação para prestação da garantia 
e a efectivação desta, ou seja entre 2001 -05 -09 e 2001 -05 -29”).

Mas já quanto à segunda parte a requerente tem razão, pois a data a 
con siderar é efectivamente o dia 29 de Maio, como resulta do probatório, 
havendo aqui lapso manifesto.



2238 2239

Assim, o período a suspensão da contagem de juros ocorre não entre 
9 e 30 de Maio de 2001, mas sim entre 9 de Maio de 2001 e 29 de 
Maio de 2001.

Há que proceder assim, nesta dimensão, e com esta extensão, à re-
forma do acórdão em análise.

Pede finalmente a requerente a reforma do acórdão quanto a custas, 
ao abrigo do art. 669°, 1, b) do CPC. Na verdade, segundo a requerente, 
só em par te decaiu no pedido. Assim, só deve ser condenada em custas 
na proporção do seu decaimento, e não quanto à totalidade das custas 
devidas na 1ª instância.

Mas não tem razão.
Na verdade, e como se reconhece no acórdão sob censura, o recurso 

do Subdirector Geral dos Serviços de Cobrança e Reembolsos de IVA 
incidiu ape nas sobre um dos segmentos da decisão de 1ª instância. Quer 
isto dizer que, no segmento não impugnado, a decisão transitou em jul-
gado, pelo que, nessa medida, e quanto a tal segmento, a ora requerente, 
que obteve vencimento, não paga custas.

Porém, e no segmento da decisão que foi impugnado, a requerente 
ficou totalmente vencida, pelo que, nessa dimensão, e só nessa dimensão, 
paga custas na 1ª instância.

É isto que promana do acórdão questionado.
3. Face ao exposto, acorda -se em deferir parcialmente o pedido de 

reforma do acórdão, nos exactos termos atrás definidos.
Custas pela requerente, na medida do seu decaimento, fixando -se a 

taxa de justiça em 90 €.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Lúcio Barbosa (relator) — Baeta 

de Queiroz — Pimenta do Vale.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Nulidade de sentença. 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. artigo 660.º, 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 — Não se verifica tal omissão se, desde logo, o regime 
legal definido pelo tribunal como aplicável ao caso, 
consequência necessariamente a não aplicabilidade do 
propugnado pelo reclamante.

Processo n.º 315/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: RIBERALVES — Comércio e Indústria de Produtos 

Alimentares, S. A.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Riberalves – Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, SA, vem 
arguir nulidades do acórdão de fls. 158 e ss., por omissão de pronúncia 
e não especificação dos fundamentos de facto da decisão, alegando 
em síntese:

Quanto à primeira, que o tribunal não emitiu pronúncia, como deveria, 
com referência às conclusões 7.ª, 8.ª e 9.ª “das suas contra -alegações”, 
quanto às questões da “aplicabilidade à cobrança a posteriori e à cadu-
cidade do direito de liquidação do artigo 101.º da Reforma Aduaneira 
na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 472/99 e, consequentemente, a 
aplicabilidade à situação dos autos do n.º 3 do artigo 221.º do Código 
Aduaneiro Comunitário” e ainda sobre “a obrigatoriedade legal de a 
entidade recorrida dar igual tratamento ao IVA que dera aos direitos 
aduaneiros, reconhecendo a caducidade do direito de liquidação dos 
mesmos”.

E, quanto à segunda, que o IVA em causa não constitui a totalidade 
das imposições fiscais internas, tanto mais que só menos de metade da 
mercadoria importada através da Declaração de Importação n.º 215598.3, 
de 13 de Outubro de 1999, não podia beneficiar do regime preferencial 
EEE.

QUANTO À INVOCADA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRO-
NÚNCIA:

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 
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.

No caso dos autos, estava em causa a questão da caducidade da 
liquidação do IVA.

O tribunal resolveu -a no sentido negativo, aplicando o regime legal 
constante dos artigos 98.º e 99.º da Reforma Aduaneira.

Pelo que, logo em consequência, ficou afastado, por incompatível, 
o regime propugnado pela impugnante que conduzia à referida cadu-
cidade.

Por outro lado, logo no início do exame da referida questão, se afirmou 
que estava em causa a Reforma Aduaneira na redacção do Decreto -Lei 
n.º 244/87, “em vigor à data do facto tributário – 13 de Outubro de 
1999 –“, consequentemente anterior à dada pelo Decreto -Lei n.º 472/99, 
de 8 de Novembro e que a impugnante pretendia ser aplicável.
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O artigo 101.º da Reforma Aduaneira, na redacção daquele primeiro 
Decreto -Lei e ao contrário do que acontece com este último, não faz 
qualquer remissão para a “regulamentação comunitária” nem dele re-
sulta, consequentemente, “a aplicabilidade à situação dos autos do n.º 3 
do artigo 221.º do CAC”.

Ou seja, o regime legal proposto pela impugnante estava necessária 
e consequentemente afastado pelo considerado aplicável pelo tribunal. 
Aquele, como se viu, nem sequer existia ainda!

Por fim, a “sub -questão” da pretendida “obrigatoriedade legal de a 
entidade recorrida dar igual tratamento ao IVA que dera aos direitos 
aduaneiros”, que não tendo sido levantada anteriormente, apenas pode 
compreender -se no sentido da conclusão 1.ª das contra -alegações, está 
equacionada desenvolvidamente no acórdão e concretizada na afirmação 
final deste, de que “aos direitos aduaneiros são aplicáveis ‘as disposições 
da regulamentação comunitária em vigor’ – artigo 97.º da Reforma 
Aduaneira  -, e ao IVA é aplicável a legislação interna aduaneira”.

Não se verifica, pois, a invocada omissão de pronúncia.
QUANTO À “NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE 

FACTO DA DECISÃO”.
É arguição que causa alguma perplexidade, já que este Supremo, 

como tribunal de revista que é, não conhece de facto, senão nos aper-
tados termos do artigo 722.º do Código de Processo Civil, pelo que 
naturalmente se socorre dos factos fixados nas instâncias e só deles, 
consequentemente, se serve.

Em rigor, todavia, não é essa a asserção da reclamante que expressa, 
antes, que o tribunal julgou contra os factos apurados, pois, ao contrário 
do que aquele entendeu, “não pode estar em causa a totalidade das im-
posições fiscais internas” já que, como de início se referiu, “só menos 
de metade da mercadoria importada pela identificada Declaração de 
Importação, não podia beneficiar do citado regime” (preferencial EEE).

Ora, tal, a acontecer – e não é o caso – constituiria erro de julgamento 
e não nulidade da sentença.

Todavia, sempre se dirá que, no passo em que, no acórdão, se refere 
que “quando o IVA, como totalidade das imposições internas, é liqui-
dado pelas autoridades aduaneiras, o prazo de liquidação do imposto é o 
previsto no artigo 99.º da Reforma Aduaneira”, apenas se quer efectuar 
a contraposição com a aplicabilidade do artigo 88.º do Código do IVA 
quando o imposto é liquidado pela Administração Fiscal.

De qualquer modo, aquele artigo 99.º, na redacção do falado Decreto-
-Lei n.º 244/87, vem sendo interpretado como se referindo à própria 
imposição em causa – o IVA, no caso  -, ou seja, a cada imposto a se, e 
em relação à mercadoria objecto de tributação.

Não se quis assim significar – nem se significou  -, ao contrário do que 
pretende a reclamante, que só fosse devido IVA ou que as imposições 
em dívida abarcassem toda a mercadoria importada, o que, face à predita 
interpretação do artigo 99.º, assim aplicável, era absolutamente inóquo 
à determinação da predita caducidade.

Falece, pois, também, semelhante arguição.
Termos em que se acorda indeferir a reclamação.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça de 15 unidades de 

conta.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator) — Pi-

menta do Vale — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Reclamação do despacho do chefe do serviço de finanças. 
Terceiro arrendatário. Omissão, no edital da venda do 
imóvel penhorado, da existência do contrato de arrenda-
mento. Direito de preferência.

Sumário:

 I — Estando presente, na abertura das propostas da venda 
de imóvel penhorado, o mandatário do terceiro arren-
datário e nessa qualidade tendo -lhe sido concedida a 
possibilidade de exercer o seu direito de preferência, 
que declarou não pretender exercer, a não publicação 
no anúncio da venda do imóvel da existência do direito 
de arrendamento, não se concretiza na lesão de qualquer 
direito ou interesse legítimo do reclamante enquanto 
terceiro.

 II — O erro contido no edital da venda do imóvel constituirá 
mera irregularidade que não afecta o seu valor, desde 
que se comprove, como é o caso, que com ele se atingiu 
o seu objectivo, pois a formalidades processuais são 
meios de garantir objectivos e não finalidades em si 
mesmas.

 III — Por isso, sempre que seja atingido o objectivo, serão 
irrelevantes as irregularidades.

Processo n.º 376/06 -30.
Recorrente: Carro Novo — Comércio de Veículos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1 – Carro Novo  - Comércio de Veículos, Lda.  -, melhor identificada 
nos autos, não se conformando com a decisão do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Almada que indeferiu liminarmente a reclamação que 
aquela deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de Finança de 
Almada  - 2, que designou o dia 20/1/06, pelas 10 horas, para a abertura 
das propostas para a aquisição de imóvel, propriedade da sociedade 
executada  - Miracar  - Automóveis, Lda  -, nos autos de execução com o 
nº 3212 -98/102367.5 e que lhe indeferiu a anulação do edital da venda 
com fundamento na “ineficácia dos contratos em causa”, dele vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A) A 23 de Julho de 2001, a ora recorrente celebrou com a socie-
dade Miracar  - Automóveis, L.da contrato de arrendamento comercial 
que, desde 15 de Abril de 2004, se encontra depositado no Serviço de 
Finanças de Almada  - 2.

B) Esse contrato incide sobre a fracção A do prédio inscrito na matriz 
predial urbana sob o art. 1680º da freguesia da Cova da Piedade, que 
veio a ser penhorada no âmbito da execução n° 3212199801023675 em 
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que é executada Miracar  - Automóveis, L.da, tendo o seu registo sido 
promovido pela ap. 63, de 10 de Maio de 2004;

C) Sem embargo, dos anúncios para venda da supra citada fracção, é 
feito constar que “O imóvel não se encontra arrendado”.

D) Assim, procurando mesmo obviar a maiores demoras processuais, 
advertiu a sociedade executada o órgão de execução fiscal da irregulari-
dade dos anúncios, e, posterior anulabilidade da venda, caso esta fosse 
levada a cabo nos termos a que lhe foi dada publicidade, vide art. 249°, 
n° 5, al. c) e art. 257°, n° 1, a), ambos do C.P.P.T..

E) Solicitado esclarecimento à Direcção Geral de Finanças de Setúbal, 
veio, a 22 de Dezembro de 2005, o Ex.mo Director de Finanças Adjunto, 
pelo Director Geral, a decidir (incorporando na sua fundamentação os 
argumentos deduzidos em parecer pela Divisão de Justiça) que nada 
obstava à prossecução da venda nos termos anunciados, uma vez que 
o contrato de arrendamento comercial celebrado com a ora recorrente 
seria posterior ao registo da penhora sobre a fracção em causa, nos 
termos do art. 819° do C.C.

F) Sucede, porém, que resulta cumulativamente dos autos que a so-
ciedade ora reclamante celebrou contrato de arrendamento da fracção 
penhorada a 23 de Julho de 2001, estando este contrato depositado no 
Serviço de finanças de Almada 2 desde 15 de Abril de 2004; e que o 
registo de penhora daquela fracção à ordem dos presentes autos foi 
requerido a 10 de Maio de 2004.

G) O contrato de arrendamento da ora recorrente é, pois, manifes-
tamente anterior ao registo da penhora ordenada à ordem dos autos de 
execução fiscal que nos ocupam.

H) Ainda assim, em face da informação do despacho de 22 de De-
zembro de 2005 da Direcção de Finanças de Setúbal, decidiu o Ex.mo 
Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Almada 2, por despacho de 29 de 
Dezembro, indeferir o pedido de anulação do Edital da venda e designar 
o dia 20 de Janeiro de 2006 para o acto de abertura de propostas por 
carta fechada.

I) Não se conformando, mesmo porque a informação prestada pela 
Divisão de Justiça da Direcção de Finanças de Setúbal teve como pres-
suposto lapso manifesto na avaliação do trato sucessivo do imóvel, 
apresentou a ora recorrente, na qualidade de arrendatária e titular de 
direito de preferência na aquisição da fracção (art. 47°, n° 1, RAU e 
art. 276° do C.P.P.T), reclamação do despacho de 29 de Dezembro do 
órgão de execução fiscal.

J) Contudo, a 19 de Janeiro, decidiu o Ex.mo Sr. Chefe do Serviço de 
Finanças de Almada 2: não revogar o despacho recorrido, nos termos do 
n° 2 do art. 277° do C.P.P.T; remeter a reclamação da recorrente para o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada apenas a final, isto é, uma 
vez concretizada a venda agendada.

K) A 23 de Fevereiro de 2006, é finalmente notificada a ora recor-
rente do despacho de indeferimento liminar da sua reclamação com 
fundamento no facto de “resulta manifestamente que não há qualquer 
lesão merecedora de tutela jurídica, uma vez que lhe foi concedido o 
exercício do direito de preferência na qualidade de arrendatária, pelo 
que a presente reclamação deve ser indeferida liminarmente.”

L) Pretendeu deste modo sustentar o Tribunal a quo que carece a 
ora recorrente de legitimidade para, nos termos do art. 276°, n° 1, do 
C.P.P.T., reclamar da decisão do órgão de execução fiscal que determinou 
a prossecução da venda nos termos irregularmente publicitados.

M) Ora, salvo o devido respeito, ao decidir pelo indeferimento liminar 
da reclamação da recorrente, violou o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada, isso sim, a supra citada disposição  - é que, de facto, mantém 
a recorrente interesse legítimo digno de tutela jurídica.

N) Porque a venda em questão se realizava no pressuposto que a re-
corrente não era titular de contrato de arrendamento eficaz (nos termos 
do art. 819° CC) e, portanto, não era também titular de direito de pre-
ferência (nos termos do art. 47°, n° 1, do RAU), respondeu a recorrente 
negativamente, como se impunha, à descabida interpelação ao exercício 
do seu direito de preferência.

O) Fê -lo com os seguintes fundamentos: não poderia exercer um di-
reito que não lhe assistia; sustentando a invalidade da venda, nos termos 
do art. 257°, n° 1, al. a), não faria sentido que praticasse acto inútil; a 
oportunidade do exercício do direito de preferência é um juízo casuístico 
(e não abstracto), pelo que terá a ora recorrente, eventualmente, interesse 
em exercer o seu direito de preferência por um preço que reflicta a real 
situação jurídica da fracção.

P) Mantém, portanto, a recorrente todo o interesse em poder exercer 
o seu direito de preferência em venda regularmente publicitada e por 
preço consistente com a sua real situação jurídica.

Q) Para tanto é premente que seja reconhecida a eficácia do seu con-
trato de arrendamento e, subsequentemente, se convoque nova venda, 
desta feita, dando a conhecer aos potenciais terceiros adquirentes que 
sobre a fracção incide contrato de arrendamento  - isto com as inerentes 
implicações no preço base fixado para a venda.

R) Mantendo, pois, a recorrente a sua legitimidade para reclamar da 
decisão do órgão de execução fiscal e mantendo o seu pedido toda a 
sua utilidade.

Requer se extraia certidão das seguintes peças:
1.Anúncios para venda da fracção A do prédio inscrito sob o art. 1680º 

da freguesia da Cova da Piedade;
2.Contratos de arrendamento sobre a mesma fracção depositados no 

Serviço de Finanças de Almada 2, e juntos aos autos;
3.Requerimento da executada Miracar — Automóveis, L.da, de 23 

de Novembro de 2005;
4.Despacho da Direcção Geral de Finanças de Setúbal, de 22 de 

Dezembro de 2005;
5.Despacho do Chefe do serviço de Finanças de Almada 2, de 29 de 

Dezembro de 2005;
6.Certidão do registo predial da mesma fracção, onde conste o registo 

de penhora realizado após ap. 63, de 10 de Maio de 2004;
7.Reclamação da recorrente para o Tribunal a quo;
8.Auto de abertura de propostas e adjudicação, de 20 de Janeiro de 

2006;
9.Douto despacho de indeferimento liminar.
A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo a 

recorrente arrendado à executada um imóvel que, em consequência de 
uma penhora, veio a ser vendido, sem que, no edital, então, publicado, 
tivesse sido feita menção à existência desse contrato e sem que tivesse 
sido notificado para exercer o seu direito de preferência, pode reclamar 
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do despacho do Chefe do Serviço de Finanças que ordenou a referida 
venda sem o reconhecimento da sua posição de arrendatária e indeferiu a 
anulação do edital dessa venda, nos termos do disposto no artº 276º, nº 1 
do CPPT, uma vez que e no seu entender, tem a qualidade de terceiro, 
cujos direitos e interesses legítimos se encontram, assim, afectados.

Salvo sempre o devido respeito que nos merece opinião contrária, 
não lhe assiste razão.

Com efeito, dispõe o artº 276º do CPPT que “as decisões proferidas 
pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do 
executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal 
de 1ª instância”.

Neste preceito legal prevê -se a possibilidade de impugnação de quais-
quer actos do órgão de execução fiscal ou de outras autoridades da 
administração tributária que afectem os direitos ou interesses legítimos 
do executado.

Ora, da análise dos autos, ressalta à evidência que, em 23/7/01, en-
tre a recorrente e a executada originária foi celebrado um contrato de 
arrendamento de um imóvel propriedade da segunda.

Este imóvel veio, em data posterior, a ser penhorado no âmbito da 
execução supra identificada, que foi movida à referida Miracar – Au-
tomóveis, Lda.

Em consequência, foi ordenada a venda daquele imóvel, para o que foi 
publicado o respectivo edital, sem que do mesmo constasse a existência 
do referido contrato de arrendamento.

Não se conformando com tal decisão, a recorrente reclamou do res-
pectivo despacho, invocando a sua qualidade de arrendatária e titular 
de direito de preferência na aquisição da fracção.

Reclamação essa que veio a ser indeferida pelo despacho ora recla-
mado.

Todavia, consta também dos autos que, em 23/1/06, se procedeu à 
abertura das propostas de compra do imóvel em causa, tendo sido lavrado 
o auto respectivo e do qual consta que “o Chefe do Serviço de Finanças, 
após ter sido lida, em boa voz, as propostas, ordenou que fossem interpe-
lados todos os presentes se tinham alguma reclamação a fazer, bem como 
os titulares do direito de remissão e preferência, se desejavam exercer o 
seu direito, estando presente no acto a Drª Sofia Ventura mandatária da 
firma Carro Novo  - Comércio de Veículos Lda, NPC 505627981 com 
sede na Rua Conceição Sameiro nº 2 Cova da Piedade 2800 Almada, 
que se titulou de preferente como arrendatário, para exercer o direito de 
preferência que o mesmo declarou não pretender exercer esse direito” 
(vide fls. 197 e 198 do processo de execução apenso).

Sendo assim e como bem anota o Mmº Juiz “a quo” na decisão recor-
rida, “à reclamante foi concedido o exercício do direito de preferência 
na qualidade de arrendatária, “que o mesmo declarou não pretender 
exercer esse direito”, logo, torna -se evidente que a não publicação do 
anúncio de venda do imóvel nos termos pretendidos pela reclamante, 
não se concretizou na lesão de qualquer direito ou interesse legítimo da 
reclamante enquanto terceiro”.

A isto acresce que, como é sabido, o erro contido no edital da venda do 
imóvel constituirá mera irregularidade que não afecta o seu valor, desde 
que se comprove, como é o caso, que com ele se atingiu o seu objectivo, 
pois as formalidades processuais são meios de garantir objectivos e não 
finalidades em si mesmas.

Por isso, sempre que seja atingido o objectivo, serão irrelevantes as 
irregularidades (neste sentido, vide Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT 
anotado, 4ª ed., pág. 225).

Sendo assim, bem andou o Mmº Juiz “a quo” ao rejeitar liminarmente 
a presente reclamação.

3 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 
e manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 

Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Recurso da decisão prevista no artigo 89.º-A da LGT. Apre-
sentação da petição inicial. Erro desculpável.

Sumário:

 I — Por força do disposto nos artigos 89.º -A, n.º 7, da LGT 
e 146.º-B, n.os 1 e 2, do CPPT, o recurso dirigido contra 
o acto do Sr. Director-Geral dos Impostos, que determi-
nou a avaliação da matéria colectável do contribuinte 
por métodos indirectos, deve ser interposto no tribunal 
tributário de 1.ª instância da área do seu domicílio fis-
cal prazo de 10 dias a contar da data em que dele foi 
notificado.

 II — Deste modo, tendo essa disposição sido desrespeitada 
e a petição de recurso erradamente apresentada no 
Serviço de Finanças, tem de desprezar -se, para efeitos 
do apuramento da tempestividade daquela apresentação, 
o período de tempo decorrido naquele Serviço.

 III — O CPA aplica -se ao processamento dos processos ou 
petições que corram nos serviços da administração pelo 
que o seu artigo 34.º — que se destina a regulamentar 
as situações em que a petição é, por erro, apresentada 
num órgão administrativo incompetente para a sua apre-
ciação — não tem aplicação in casu, pois que o que ora 
ocorreu foi que a petição foi apresentada num serviço 
administrativo quando devia ter sido apresentada no 
Tribunal.

Processo n.º 473/06 -30.
Recorrente: Manuel Simão Silvestre.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Manuel Simão Silvestre  - invocando o disposto no 146.º -B do CPPT 

 - interpôs, no TAF de Loulé, recurso do despacho proferido pelo Exmo. 
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Sr. Director -Geral dos Impostos que  - nos termos do art.º 89.º -A da LGT 
 - determinou a avaliação indirecta da sua matéria colectável por ter 
evidenciado manifestações de fortuna, pedindo a reformulação dos 
cálculos de determinação do seu Rendimento Colectável, de forma a que 
o mesmo fosse fixado em 29.140,97 € e anulado o excesso.

Este recurso foi rejeitado com fundamento na sua extempora-
neidade.

Inconformado com esta decisão o Recorrente agravou para este 
Supremo Tribunal tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Em 29/9/2005, o recorrente interpôs recurso da fixação do ren-
dimento tributável em IRS  - Manifestação de Fortuna  - efectuada pela 
Direcção Geral de Impostos (n.º 7 do art.º 89° -A e art.º 146  - B do 
C.P.P.T.).

2. O recorrente entregou o requerimento de interposição de recurso 
na Repartição de Finanças de Faro em 2/9/2005 que, após analisar, o 
recebeu, sem qualquer reparo.

3. O Recorrente, ao entregar o requerimento no Órgão Periférico 
Local foi na intenção de obter, de imediato, efeito suspensivo do acto 
de liquidação (n.º 7 do art.º 89°  - A da L.G.T.).

4. O requerimento foi dirigido ao órgão competente, o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé.

5. A considerar -se haver erro do recorrente quanto ao serviço onde 
o requerimento deveria ser apresentado, tal erro deve ser considerado 
desculpável (art.º 77° do C.P.A., aplicável por força da al. d) do art.º 2° 
C.P.P.T.).

6. O Órgão Periférico Local, que recebeu o requerimento, deveria ter 
devolvido de imediato o requerimento e documentos anexos ao Recor-
rente, para que este o remetesse em devido tempo ao órgão competente, 
começando a correr novo prazo (al. b) do n.ºs 1 e 2 do 34° C.P.A.), o 
que não aconteceu.

7. Não havendo disposição expressa acerca do regime dos reque-
rimentos apresentados em serviço diverso daquele onde o devia ser, 
é entendimento dever ter lugar a aplicação analógica do disposto no 
art.º 34° C.P.A. respeitante aos erros sobre a competência para decidir 
sobre o requerido.

8. O recorrente interpretou o n.° 1 do art.º 146°  - B do C.P.T.T, 
no sentido de o requerimento dever ser dirigido ao Tribunal da 1.ª 
Instância.

9. O Recorrente, ao apresentar o requerimento na Repartição de 
Finanças de Faro, tinha um interesse efectivo, directo e legítimo em 
obter o imediato efeito suspensivo do acto de liquidação.

O Representante da Fazenda Nacional contra alegou para for-
mular as seguintes conclusões:

1. De acordo com os factos provados, o recorrente dirigiu o requeri-
mento ao respectivo Tribunal, mas apresentou -o no dia 2 de Setembro 
de 2005 no Serviço de Finanças de Faro.

2. Deste modo, a petição inicial só deu entrada no Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Loulé no dia 13 de Setembro, manifestamente fora 
do prazo imposto pelo artigo 146° -B, n.º 2, do CPPT.

3. Verifica -se portanto, que o recorrente não cumpriu a imposição de 
apresentar a PI no prazo de dez dias no Tribunal Tributário, agora TAF 
de Loulé (cfr. art. 146 -B do CPPT), pelo que não o tendo feito, precludiu 
o direito a recorrer da decisão da Administração Fiscal.

4. A sentença recorrida fez uma correcta interpretação da lei, assim 
como uma adequada aplicação da lei aos factos, ao considerar que a 
petição inicial deveria ter sido entregue no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé dentro do prazo, e não no serviço local de finanças.

5. Contrariamente ao alegado pelo recorrente, nem a lei obriga, nem 
é necessário entregar a petição inicial de recurso judicial nos termos 
do artigo 146.º -B do CPPT no serviço local de finanças, para que se 
produzissem os efeitos de suspensão da liquidação.

6. É o n.º 6 do artigo 89° -A da LGT que atribui efeito suspensivo ao 
recurso para o tribunal tributário a apresentar da decisão de fixação 
de matéria colectável; decisão essa, que é da competência do Director 
 - Geral dos Impostos (n.º 6 do art.º 89° -A da LGT), o qual é de ime-
diato citado para deduzir oposição, de acordo com a tramitação do 
art.º 146 -B, n.º 4, do CPPT.

7. Não existe outra interpretação que seja possível fazer dos artigos 
que regulam a tramitação deste recurso judicial, que não seja que a 
petição deve ser apresentada no tribunal tributário de 1.ª Instância da 
área do domicílio fiscal, e deve ser entregue no prazo de dez dias a 
contar da notificação da decisão.

8. Não procede também o argumento do recorrente, de que agiu 
com erro, o qual deve ser considerado desculpável nos termos dos 
artigos 34.º e 77.º do CPA, por aplicação supletiva permitida pelo 
artigo 2.º do CPPT.

9. É que o recurso às normas de aplicação supletiva só é possível 
quando se possa concluir pela existência de uma lacuna, e a nosso ver 
não se verifica qualquer lacuna, pois os dispositivos supra citados são 
claros e inequívocos, no que respeita ao local onde deve ser apresentada 
a petição de recurso.

10. Em todo o caso, mesmo que se considerasse que existia uma 
lacuna, não poderíamos recorrer ao CPA para a colmatar, pois já não 
estamos em sede de procedimento administrativo, mas sim de um recurso 
judicial que se inicia com aquela petição.

11. Assim sendo, os artigos 34.º e 77.º do CPA não podem ter aplicação 
na presente situação, pois apenas se referem ao procedimento adminis-
trativo, e na previsão legal destes normativos não cabe a petição inicial 
de um recurso judicial dirigida a um Tribunal Administrativo.

12. Por tudo o supra exposto, a sentença recorrida fez uma correcta 
interpretação da lei, assim como uma adequada aplicação da lei aos 
factos pelo que deve ser mantida.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público foi de parecer que o 
recurso não merecia provimento.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO.
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. O ora recorrente adquiriu no ano de 2001 um prédio pelo preço 

de € 399.038,32 (80.000.000$00).
2. Veio a Administração Tributária, em relação àquele ano, tributar 

o recorrente com o fundamento, em “manifestação de fortuna”, ao 
abrigo do artigo 89.º -A da LGT.

3. Foi notificado, em 13.11.2003, do projecto de tal decisão a fim de 
se pronunciar, no uso do direito de audição previsto pelo artigo 60.º da 
LGT, sobre o que se lhe oferecia sobre o assunto.

4. O ora Recorrente respondeu por escrito, em 25.11.2003.
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5. Veio, então, o ora Recorrente juntar fotocópias de escrituras 
de venda de outros prédios de que era proprietário, no montante de 
45.000.000$00 (€ 224.459,05).

6. A Administração Fiscal, no seu relatório de 15.03.2005 que me-
receu o Despacho de 12.07.2005, não atendeu àquelas escrituras de 
compra e venda.

7. O Recorrente dirigiu o requerimento ao respectivo Tribunal, mas 
apresentou -o no dia 2 de Setembro de 2005, no Serviço de Finanças e 
não no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.

8. A petição apenas deu entrada no Tribunal no dia 13 de Setem-
bro.

II. O DIREITO.
O presente recurso jurisdicional dirige -se contra a sentença do TAF 

de Loulé que rejeitou o recurso que o Recorrente havia interposto 
da decisão do Sr. Director -Geral dos Impostos que  - nos termos do 
art.º 89.º -A da LGT – havia determinado a avaliação indirecta da sua 
matéria colectável por manifestações de riqueza, a qual foi justificada 
do seguinte modo:

“…. não ficam dúvidas de qualquer espécie de que a petição inicial 
do recurso em apreço deveria ter sido entregue neste Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal e não no Serviço Local de Finanças da área de 
residência do Recorrente. É certo que o art.º 103.º do CPPT determina 
que a petição inicial de impugnação judicial seja ali entregue e o mesmo 
vale para outras formas de processo judicial tributário (oposição, cfr. 
art.º 207.º, n.º 1, do CPPT) mas isso entende -se pela necessidade de 
ali ser organizado um processo administrativo (cfr. art.ºs 111.º e 245.º 
do CPPT) e facultar a reapreciação do acto à Administração Fiscal 
(art.ºs 112.º, n.º 1 e 208.º, n.º 2 do CPPT). Ora, nenhum destes actos tem 
lugar no recurso sub judicio nem se vê qualquer razão para que o mesmo 
ali fosse apresentado (deve notar -se que a situação não é similar à de 
apresentação do acto noutro tribunal — característica que não reveste 
o Serviço Local de Finanças — e remetida para o competente, situação 
que, inter alia, mereceu a atenção do Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 25 -02 -1997, publicado no BMJ, n.º 464.º, página 458).

E, porque assim, e porque a petição inicial do recurso dera entrada 
no TAF de Loulé já depois de se ter esgotado o prazo de 10 dias dentro 
do qual ele seria admissível, concluiu pela extemporaneidade da sua 
apresentação e, consequentemente, pela sua rejeição.

O Recorrente não aceita esta decisão por duas ordens de razões; por 
um lado porque tinha dirigido o seu recurso, correctamente, ao TAF de 
Loulé e fez a sua entrega no Serviço de Finanças de Faro dentro do prazo 
legal, que o recebeu sem qualquer reparo; por outro, porque, a haver erro, 
ele seria desculpável nos termos dos art.º 34.º e 77.º do CPA.

Vejamos, pois.
1. A questão suscitada neste recurso jurisdicional é, como se vê, a 

de saber se o recurso contra a decisão do Sr. Director Geral dos Impostos 
que determinou a avaliação indirecta da matéria colectável do Recor-
rente, por manifestações de fortuna, interposto ao abrigo do disposto 
no art.º 146 -B do CPPT, pode ser também apresentado no Serviço de 
Finanças da área do domicílio fiscal do Recorrente. Ou seja, o que ora 
se discute é se o referido recurso tem de ser obrigatoriamente apresen-
tado no Tribunal Tributário de primeira instância da área do domicílio 
fiscal do recorrente sob pena de, se tal não acontecer, o mesmo poder 
ser rejeitado com fundamento na intempestividade da sua apresentação.

Trata -se de questão já apreciada e decidida no Acórdão deste STA 
de 25/05/2005 (rec. n.º 310/05) em termos que nos parecem correctos.

Assim, e porque as razões que sustentam o presente recurso juris-
dicional não são de molde a pôr em causa a bondade daquela decisão, 
limitar -nos -emos a acompanhar o que então se decidiu.

Escreveu -se no citado Aresto:
“Resta, por isso, apreciar a única questão controvertida no presente 

recurso e que consiste em determinar se a petição deu ou não entrada 
tempestivamente no Tribunal.

Não se controverte que a petição de recurso deu entrada no Tribunal 
no dia 11.10.2004 (fls. 2).

Que o recurso foi interposto nos termos do disposto no art. 146° -B, 
do CPPT, expressamente invocado no cabeçalho da respectiva petição.

Que tem por objecto um acto da Administração Tributária que de-
termina o acesso directo a informação bancária.

Daí que o recurso em apreciação seja enquadrável nos meios proces-
suais acessórios (al. q) do art.º 970 do CPPT), com um processamento 
próprio (citado art.º 1460 B do CPPT) e com tramitação urgente nos 
termos do art.º 146.º D do CPPT.

Resulta ainda dos autos o que não é contestado que a petição inicial, 
ainda que dirigida ao «Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz de Direito do 
Tribunal tributário de 1 a instância de Lisboa» foi remetida, por carta 
registada, em 04 -10 -2004, ao serviço de finanças onde foi praticado o 
acto administrativo tributário que, por despacho de 7 -10 -2004, ordenou 
a remessa «com urgência» ao TAF territorialmente competente. Que a 
notificação da decisão administrativa fiscal ocorreu em 24 -09 -2004 e 
que o fim do prazo de 10 dias se verificou em 04 -10 -2004.

Do art. 146° -B, 1, do CPPT resulta que o requerimento de recurso 
deve ser apresentado no tribunal tributário de primeira instância da 
área do domicílio fiscal do recorrente.

Acrescenta o n.° 2 do mesmo artigo que o requerimento referido no 
n.° 1 deve ser apresentado no prazo de 10 dias, contados a partir da 
notificação da decisão recorrida.

No caso dos autos resulta da factualidade descrita que a petição 
deu entrada no tribunal do dia 11 -10 -04 quando o último dia do citado 
prazo de 10 dias ocorreu no dia 04 -10 -2004 pois que a notificação da 
decisão recorrida foi efectuada em 24.09.2004, data aposta no aviso 
de recepção do ofício pelo qual foi comunicado à recorrente o sentido 
da decisão.

Como estamos perante um meio processual acessório (art.º 146.º e 
seguintes do CPPT) previsto no art.° 1460 B é tramitado como processo 
urgente nos termos do art.° 146.º D do CPPT.

Daí que se entenda que o requerimento de recurso seja “apresentado 
no tribunal tributário de 1.ª instância da área do seu domicílio fiscal” 
tal como expressamente estabelece o n° 1 do citado art° 146.º B do 
CPPT.

No caso em apreciação, em que está em causa um recurso interposto 
nos termos deste art.º 146.º B do CPPT, não importa determinar se a 
petição pode ser remetida ao tribunal, sob registo pois que na situação 
concreta dos autos a petição foi remetida aos serviços da Administração 
tributária.

Quer o art.º 103.º, 6, do CPPT que permite que a petição inicial de 
impugnação seja remetida a qualquer entidade referida no n.° 1 “sob 
registo, valendo, nesse caso, como data do acto processual a da efecti-
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vação do respectivo registo postal” quer o art.º 150.º 1 b) do C P Civil 
que permite a remessa da petição pelo correio “valendo como data da 
prática do acto processual a da efectivação do respectivo registo postal” 
sempre exigiriam que a petição fosse remetida ao tribunal, por força 
do referido art.º 146.º B 1 do CPPT é não a qualquer outra entidade.

Com efeito qualquer daqueles preceitos legais (art.º 103.º, 6, do 
CPPT e art.º 150.º 1 b) do CPCivil) não pode deixar de ser entendido 
como exigindo que a petição seja remetida ao tribunal ao qual o re-
curso deve ser apresentado ou à secretaria do tribunal onde podia ser 
entregue a petição.

Em tal situação o eventual risco do atraso do correio não é imputado 
à parte que opte por enviar a petição pelo correio.

Se a recorrente dirige tal requerimento a entidade diversa do tribunal 
ou da secretaria que a lei indica como o competente para receber a 
petição já o risco do atraso será imputável à parte que dirigiu a petição 
a entidade diversa.

É claro que se a petição, ainda que enviada para entidade diversa 
tivesse dado entrada na secretaria do tribunal até ao dia 04 -10 -2004, 
o envio para entidade diversa seria irrelevante.

Do exposto temos de concluir que o atraso na entrada da petição em 
tribunal, sendo imputável à recorrente, não lhe permitiria beneficiar do 
mecanismo constante da al. b) do n.° 1 do art.º 150.º do CPCivil ou do 
art.º 103.º 6 do CPPT se o mesmo fosse aplicável à situação concreta 
dos presentes autos.

Resta, por isso, concluir pela intempestividade da petição conforme 
entendeu a decisão recorrida.”

Ou seja, decorre do decidido no Acórdão acabado de transcrever que 
os recursos interpostos ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 146.º -B 
do CPPT têm, obrigatoriamente, de ser apresentados no Tribunal 
da área do domicílio fiscal do Recorrente e que, para efeitos do apu-
ramento da tempestividade da sua apresentação, se tem de desprezar o 
período de tempo decorrido no serviço administrativo onde o mesmo 
foi erradamente apresentado.

In casu, tal obrigação foi desrespeitada visto a respectiva petição 
ter sido apresentada no Serviço Local de Finanças.

O Recorrente sustenta que se tratou de um erro desculpável e que, 
por isso, se deve aplicar o disposto no art.º 34.º do CPA e, consequen-
temente, considerar que o recurso deu entrada na data da sua apresen-
tação naquele Serviço. O que significaria considerar que o recurso foi 
atempadamente interposto.

Mas sem razão.
Com efeito, o referido diploma aplica -se ao processamento dos 

processos ou petições que corram nos serviços da Administração 
e, consequentemente, o disposto no citado normativo  - que se destina 
a regulamentar as situações em que a petição é, por erro, apresentada 
num órgão administrativo incompetente para a sua apreciação – não 
tem aplicação in casu, pois que o que ora ocorreu foi que a petição 
foi apresentada num serviço administrativo quando devia ter sido 
apresentada no Tribunal.

Sendo assim, e sendo diferentes e incomparáveis a situação retra-
tada nos autos e aquela que se encontra regulamentada no art.º 34.º do 
CPA não é possível a aplicação subsidiária deste ao processamento do 
presente processo.

Nesta conformidade, e tendo -se em atenção que a petição de recurso 
deu entrada no Tribunal competente para além do prazo de 10 
dias prescrito no art.º 146 -B, n.º 1, do CPPT, não merece reparo a 
sentença recorrida.

Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam em 
negar provimento ao recurso confirmando -se, assim, a douta de-
cisão recorrida.

Custas pelo Recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Brandão de Pinho (relator por 

vencimento) — Lúcio Barbosa — Costa Reis — (vencido conforme 
voto que junto).

VOTO DE VENCIDO
1. É inquestionável que, por força do disposto nos art.ºs 89 -A, n.º 7, 

da LGT e 146 -B, n.ºs 1 e 2, do CPPT, o recurso dirigido contra o iden-
tificado acto do Sr. Director Geral dos Impostos deveria ter sido in-
terposto no prazo de 10 dias a contar da data em que o Recorrente 
dele foi notificado e que a sua apresentação deveria ter sido feita no 
Tribunal Tributário de 1.ª Instância da área do seu domicílio fiscal.

Como também é pacífico que o Recorrente apresentou esse recurso 
dentro do referido prazo, mas que fez essa apresentação no Serviço 
de Finanças de Faro e não, como devia, no TAF de Loulé e que, em 
resultado desse erro, quando o recurso deu entrada neste Tribunal 
já aquele prazo havia sido ultrapassado.

E, porque assim, se adoptarmos uma posição meramente formalista 
e respeitarmos estritamente a letra dos citados preceitos teremos de 
sufragar o decidido pelo Sr. Juiz a quo e, consequentemente, declarar 
extemporânea a apresentação daquele recurso e correcta a decisão que, 
com esse fundamento, o rejeitou.

Se, pelo contrário, acompanharmos o que sustenta o Recorrente e se, 
em consequência, abandonarmos esse estrito rigor formal e se, em obe-
diência ao princípio pro accione, convocarmos outros dispositivos para 
decidir o presente diferendo, designadamente o disposto nos art.ºs 34.º 
e 77.º do CPA, poderemos chegar a decisão diferente.

Vejamos, pois, qual das duas posições é a mais correcta.
Preceitua o art.º 34.º do CPA que
“1. Quando o particular, por erro desculpável e dentro do prazo 

fixado, dirigir requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão 
incompetente, proceder -se -á da seguinte forma:

a) Se o órgão competente pertencer ao mesmo ministério ou à mesma 
pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso ser-
-lhe -á oficiosamente remetido, de tal se notificando o particular;

b) Se o órgão competente pertencer a outro ministério ou a outra 
pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso será 
devolvido ao seu autor, acompanhado da indicação do ministério ou 
da pessoa colectiva a quem se deverá dirigir.

2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, começa a correr 
novo prazo, idêntico ao fixado, a partir da notificação da devolução 
ali referida.

3. Em caso de erro indesculpável, o requerimento, petição, reclama-
ção ou recurso não será apreciado, de tal se notificando o particular 
em prazo não superior a quarenta e oito horas.
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4. Da qualificação do erro cabe reclamação e recurso, nos termos 
gerais.” (1)

Este normativo é a sequência lógica do que se disciplina no art.º 33.º 
do mesmo código onde se obriga a autoridade administrativa a certificar-
-se se tem competência para conhecer e decidir os requerimentos que lhe 
são dirigidos e, não a tendo, a suscitar oficiosamente a questão da sua 
incompetência a fim de que tais requerimentos possam ser remetidos à 
autoridade competente e por esta ser apreciados.

O que significa que o legislador privilegiou o direito do adminis-
trado a que as suas petições sejam decididas e, por isso, a entender 
que serão de relevar certos erros que aquele possa ter cometido na 
sua apresentação quando os mesmos possam ser qualificados como 
desculpáveis.

Sendo assim, a que questão que se nos coloca é a de saber se o 
preceituado no citado dispositivo também se aplica in casu.

A Recorrida – que é acompanhada pela tese que fez vencimento 
 - responde negativamente a essa interrogação e justifica a sua posição 
afirmando que a transcrita norma só tem aplicação quando o erro respeita 
a petições dirigidas às autoridades administrativas e que, por isso, era 
impertinente a sua invocação já que o que ora estava em causa era a 
apresentação de uma petição num serviço local de finanças quando a 
mesma deveria ter sido feita num Tribunal. Ou seja, respeitando o erro 
a um processo judicial o art.º 34.º do CPA não era convocável.

Será assim?
Não nos parece. Vejamos porquê.
Com efeito, e desde logo, o legislador, nas recentes reformas dos 

diferentes códigos processuais, tem vindo a privilegiar a prevalência 
do fundo sobre a forma e, por isso, a admitir uma cada vez maior 
intervenção dos órgãos judiciais no sentido da correcção das irregu-
laridades processuais em que as partes tenham incorrido de modo a 
que a questão de mérito não deixe de ser conhecida em virtude desses 
erros ou vícios de processamento. E uma manifestação desse espírito 
encontra -se, por exemplo, nos art.ºs 88.º 89.º e 90.º do CPTA onde se 
autoriza o Juiz do processo a corrigir irregularidades de carácter formal 
ou a proferir despacho de aperfeiçoamento destinado a essa correcção 
 - aliás, esse espírito já era visível no art.º 40.º da LPTA que consagrava 
a possibilidade da alteração subjectiva da instância em resultado de 
uma errada identificação do autor do acto ou de uma errada indicação 
ou identificação dos recorridos particulares.

De igual modo no processo de impugnação a lei consente que o 
Juiz possa “convidar o impugnante a suprir no prazo que designar 
qualquer deficiência ou irregularidade.”  - n.º 2 do art.º 110.º do CPPT, 
com sublinhado nosso.

Deste modo, é visível que o legislador quer que as pretensões dos 
interessados não soçobrem por irregularidades que possam ser corrigidas, 
dando prevalência ao fundo sobre a forma.

O que está de acordo com o que a doutrina e jurisprudência mais 
recente vêm dizendo no sentido de que na interpretação das normas 
processuais se deve privilegiar aquela que melhor garanta a tutela 
efectiva do direito e a concretização da justiça material e que, por 
isso, se devem afastar as interpretações meramente ritualistas e formais 
que dificultam o exercício do direito fundamental à tutela jurisdicional 
efectiva. Trata -se de uma manifestação da prevalência do princípio 
antiformalista e pro actione que postula que se deve privilegiar as 

interpretações que sejam mais favoráveis ao acesso ao direito e a uma 
tutela jurisdicional efectiva. (2).

E, porque assim, e porque o citado preceito contribui para a consa-
gração do referido princípio e porque, apesar de inserido num código 
que regulamenta a actividade administrativa, nada na lei impede que o 
mesmo possa ser aqui aplicado consideramos que o disposto no citado 
art.º 34.º do CPA tem aqui aplicação.

2. Já sabemos que o Recorrente, erradamente, apresentou a petição 
deste recurso no Serviço de Finanças de Faro quando essa apresentação 
deveria ter sido feita no TAF de Loulé e que esse erro determinou que a 
sua entrada nesse Tribunal fosse feita já depois de ultrapassado o prazo 
de impugnação.

Será que tal erro, a que é aplicável o disposto no citado art.º 34.º, 
pode ser considerado desculpável?

Entendemos que sim.
Vejamos porquê.
A jurisprudência deste STA tem entendido que se só se deve qualificar 

como indesculpável o erro notório, grosseiro e evidente em que um 
interessado medianamente diligente, cuidadoso e avisado não cairia e, 
por isso, for um erro resultante de uma grave negligência (3).

E daí que  - como escrevem Esteves de Oliveira e outros  - se possa 
dizer que “devem considerar -se desculpáveis, pelo menos, todos os erros 
de direito que não sejam notórios e grosseiros, bem como todos aqueles 
erros de facto que não resultem de despreocupação ou ligeireza com que 
o interessado encarou a questão da competência para o procedimento.” 
– CPA Anotado, 2.ª ed., pg. 207.

Ora, não nos parece resultar de negligência grosseira e, por isso, 
indesculpável, apresentar -se um recurso respeitante a uma avaliação 
indirecta da matéria colectável no Serviço de Finanças de Faro quando 
essa apresentação devia ser feita no TAF de Loulé, tanto mais quanto é 
certo que, noutros tipos de processos relacionados com a matéria fiscal, 
a apresentação das respectivas petições iniciais podem ser apresentadas 
nos Serviços de Finanças. Vejam -se os casos do processos de impugnação 
 – n.º 1 do art.º 103.º do CPPT – de oposição – 207.º/1 do CPPT – e dos 
embargos de terceiro – 237.º/2 do CPPT.

Deste modo, não nos parece de gravidade indesculpável que o Re-
corrente possa ter pensado que, tal como nos citados processos, aquela 
regra se aplicava também ao presente recurso e que, por isso, não tenha 
prestado a devida atenção ao que se prescreve no n.º 1 do art.º 146 -B 
do CPPT e, consequentemente, tenha feito a apresentação da respectiva 
petição inicial no Serviço de Finanças de Faro.

Deste modo, e porque, como já se disse, se deve privilegiar as interpre-
tações mais favoráveis ao acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional 
efectiva, concluímos que o erro em que o Recorrente incorreu pode ser 
qualificado como desculpável.

Nesta conformidade, tendo -se em conta que a apresentação do recurso 
contencioso no Serviço de Finanças de Faro observou o prazo previsto 
no n.º 2 do art.º 146 -B do CPPT consideraria que o mesmo foi atem-
padamente apresentado.

E, por isso, daria provimento ao recurso. — Costa Reis.

(1) Sublinhados nossos.
(2) Vd. a este propósito, entre muitos outros, os Acórdãos da 1.ª Secção deste Tribunal 

de 2/6/99 (rec. 44.498), de 7/12/99 (rec. 45.014), de 15/12/99 (rec. 37.886), de 16/8/00 
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(rec. 46.518), de 9/4/02, (rec. 48.200), de 2/10/02 (rec. 760/02), de 25/6/03 (rec. 1008/03) 
22/10/03 (rec. 822/03), de 2/12/03 (rec. 1.623/03) e de 12/12/2006 (rec.426/06).

(3) Neste sentido, entre outros, vd. Acórdãos da 1.ª Secção do STA de 3/11/92 (rec. 30.997), 
de 2/10/97 (rec. 41.690), de 9/2/00 (rec. 45.581), de 21/11/00 (rec. 46.478), de 3/5/01 
(rec. 47.384), 29/1/02 (rec. 48.201), de 24/4/04 (rec. 536/02) e de 12/3/03 (rec. 1950/02).

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Emolumentos notariais. Impugnação judicial. Prazo de ca-
ducidade. Conhecimento oficioso. Directiva comunitária 
não transcrita para a ordem jurídica nacional.

Sumário:

 I — O prazo de impugnação judicial é um prazo peremptório, 
de caducidade e de conhecimento oficioso, por versar 
direitos indisponíveis quanto à Fazenda Pública, pelo que 
o seu decurso extingue o direito de impugnar.

 II — É de 90 dias o prazo para deduzir impugnação judicial 
contra o acto tributário de liquidação de emolumen-
tos notariais que aplica norma jurídica nacional even-
tualmente contrária a uma directiva comunitária não 
transcrita para a ordem jurídica nacional.

Processo n.º 481/06 -30
Recorrente: SMM — Sociedade de Montagens Metalomecânicas, 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 – SMM  - Sociedade de Montagens Metalomecânicas, S.A.  -, melhor 
identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa que indeferiu, pela verificação da 
excepção peremptória da caducidade, a impugnação judicial que dedu-
ziu contra o acto de liquidação de emolumentos notariais e registrais, 
decorrentes da realização de duas escrituras públicas de fusão e aumento 
de capital e respectiva inscrição no registo de tais actos, no valor global 
de 10.592.750$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1  - A presente impugnação não foi extemporânea, já que a liquidação 
baseada em normas inconstitucionais é nula e não anulável.

2  - Ao caso dos autos é aplicável não o disposto na alínea a) do n° 1 
do art° 102° do CPPT, disposição pensada para o caso de a impugnação 
se fundar na anulabilidade do acto, mas sim o disposto no n° 3 do art° 
102° do mesmo diploma.

3  - A nulidade é invocável a todo o tempo.
4  - Ainda que se entenda não ser a liquidação baseada em norma 

inconstitucional nula, ofende a mesma preceitos de direito comunitário.

5  - O direito comunitário obsta a que as autoridades competentes de 
um Estado membro invoquem normas processuais nacionais relativas 
a prazos no âmbito de um pedido de um particular perante os órgãos 
jurisdicionais nacionais no sentido de obter a protecção que lhe é di-
rectamente conferida pela Directiva enquanto esse Estado membro 
não tiver transposto correctamente as disposições dessa directiva para 
a ordem jurídica interna.

6  - À data da interposição da impugnação o Estado Português ainda 
não havia transposto para a ordem jurídica interna as disposições da 
referida directiva.

7  - De forma a assegurar os direitos dos particulares e a eficácia do 
direito comunitário, há que aplicar por analogia o prazo que consta no 
art° 43° do Protocolo Relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Europeia  - acções contra a Comunidade em matéria de 
responsabilidade extracontratual  - 5 anos.

8  - O Mm° Juiz a quo ao decidir pela extemporaneidade interpretou 
erroneamente o disposto no art° 102° do CPPT.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

de ser negado provimento ao recurso, já que “a questão posta na 1ª, 2ª 
e 3ª conclusões é nova, pelo que não se pode conhecer dela.

As restantes conclusões não procedem porque o Mmº Juiz fez boa 
interpretação e aplicação da lei, com respaldo na jurisprudência nacional 
e comunitária que cita”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 – Em 28 de Dezembro de 2000, a impugnante celebrou no 5° Car-

tório Notarial de Lisboa, escritura pública pela qual procedeu à fusão 
da impugnante com a sociedade MAGUE, por incorporação desta na 
impugnante (conforme documento de fls. 20 a 27 dos autos, o qual se 
dá por integralmente reproduzido);

2 – Na sequência do acto referido no ponto anterior, foi pago, na 
mesma data, ao 5º Cartório Notarial, o montante de 786.250$00, o qual 
inclui 762.000$00 correspondentes ao artigo 5° da respectiva tabela 
emolumentar, conforme documento junto a fls. 28, o qual se dá por 
integralmente reproduzido;

3 – Em 28 de Dezembro de 2000, a impugnante celebrou no 5° 
Cartório Notarial de Lisboa, escritura pública pela qual procedeu ao 
aumento do seu capital social (conforme documento de fls. 29 a 32 dos 
autos, o qual se dá por integralmente reproduzido);

4 – Na sequência do acto referido no ponto anterior, foi pago, na 
mesma data, ao 5° Cartório Notarial, o montante de 2.825.545$00, o 
qual inclui 2.561.000$00 correspondentes ao artigo 5° da respectiva 
tabela emolumentar, conforme documento junto a fls. 33, o qual se dá 
por integralmente reproduzido;

5 – Em 30 de Janeiro de 2001, a Impugnante apresentou a registo 
os actos de fusão e de aumento de capital, conforme documentos de 
fls. 34 e 37;

6 – Como preparo do registo do acto de fusão pagou 730.098$00, 
tendo sido reembolsada a quantia de 264.598$00 (cfr. documentos de 
fls. 34 e 36);

7 – Como preparo do registo do acto de aumento de capital pagou 
3.000.000$00, tendo sido reembolsada a quantia de 217.168$00 (cfr. 
documentos de fls. 37 e 38);
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8 – Em 27 de Abril de 2001, a Impugnante efectuou, junto do Registo 
Nacional das Pessoas Colectivas, o pagamento das importâncias de 
2.000$00 e de 4.600.350$00 (cfr. doc. de fls. 35).

9 – A presente impugnação foi apresentada em 23 de Novembro de 
2001, conforme data aposta a fls. 3 e 4 dos autos.

3 – Antes de nos debruçarmos sobre o objecto do presente recurso, 
importa conhecer da questão suscitada pelo Exmº Procurador -Geral 
Adjunto na primeira parte do seu douto parecer.

Entende este Ilustre Magistrado que, nas quatro primeiras conclusões 
da sua motivação do recurso, a recorrente suscita uma questão nova 
e que, por essa razão, não pode este Supremo Tribunal dela tomar 
conhecimento.

Tem razão o Exmº Procurador -Geral Adjunto quando refere que 
a matéria vertida nas citadas conclusões e que se prende com a 
(in)tempestividade da impugnação judicial, não só é diversa, como 
também não foi apreciada na sentença recorrida, pelo que é, assim, 
nova.

Todavia, carece de razão quando afirma que dela não pode este Su-
premo Tribunal tomar conhecimento.

Com efeito, como vem sendo entendimento pacífico, reiterado e 
uniforme desta Secção do STA, o prazo de impugnação judicial é um 
prazo peremptório, de caducidade e de conhecimento oficioso, por versar 
direitos indisponíveis quanto à FP, pelo que o seu decurso extingue o 
direito de impugnar.

Sendo assim, estando ali em causa, como está, a caducidade do direito 
de acção, é evidente que este Supremo Tribunal pode dela conhecer, já 
que é de conhecimento oficioso.

Neste sentido, pode ver -se, por todos, o Acórdão do STA de 1/4/98, 
in rec. nº 22.184 e ainda Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed. pág. 459

O que passaremos a fazer de seguida.
4 – Como dissemos supra a questão que a recorrente começa por 

colocar prende -se com a (in)tempestividade da impugnação judicial.
Em resumo, alega que o acto de liquidação adicional do imposto em 

causa assenta em normas inconstitucionais, pelo que é, assim, nula e 
não anulável, pelo que é invocável a todo o tempo.

Mas não tem razão.
Com efeito e como se escreveu no Acórdão desta Secção do STA 

de 31/10/02, in rec. nº 26.392, “no domínio do direito administrativo, 
a sanção regra para os actos administrativos praticados com ofensa 
dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis é a da anulabilidade, de 
acordo com o disposto no art.º 135º do CPA. E isso porque o legislador 
entendeu que uma tal sanção jurídica salvaguardava suficientemente os 
interesses postos em causa com a violação de tais normas e princípios 
jurídicos. O estigma da nulidade foi reservado apenas para as hipóteses 
por ele consideradas como reclamantes de uma censura ou sanciona-
mento mais grave por parte da Ordem Jurídica, em função do tipo de 
interesses ofendidos, assumindo -se, nesta perspectiva, como uma função 
jurídica especial. E tal só acontece quando falta qualquer dos elementos 
essenciais do acto administrativo ou quando é essa a forma de invalidade 
cominada expressamente pela lei, conforme se decreta no art.º 133º, 
n.º 1, do mesmo CPA, estando enunciadas no seu n.º 2, a título de mero 
exemplo, hipóteses em que os actos administrativos, são, desde logo, 
sancionados pela lei com o castigo da “nulidade”.

Ora, o acto de liquidação de emolumentos é, como está doutrinaria-
mente adquirido, um acto de natureza administrativo -tributária, enquanto 
acto de aplicação de normas de direito público tributário por um órgão 
da administração do Estado.

Assim sendo, a regra da invalidade, para o caso desse acto ser prati-
cado com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis, mesmo 
se de natureza constitucional, é a da anulabilidade. Consequentemente, 
ou seja, de acordo com o estabelecido para esta forma de invalidade, 
ela carecerá de ser arguida pelos interessados e a sua impugnação está 
sujeita a prazos de preclusão judicial”.

Daí que a inconstitucionalidade de um acto de liquidação, porque 
suportado em norma violadora da CRP, deve ser alegada, em processo 
de impugnação judicial, no prazo de 90 dias, a que alude o artº 102º, 
nº 1, al. a) do CPPT.

Neste sentido, pode ver -se, Acórdãos desta Secção do STA de 
4/3/98, in rec. nº 19.305; de 11/3/98, in rec. nº 20.907; 12/12/01, in 
rec. nº 26.233 e de 6/2/02, in rec. nº 26.319 e do Plenário de 30/5/01, 
in rec. nº 22.251.

5 – Nas restantes conclusões e se bem as interpretámos, a questão que 
a recorrente coloca prende -se com o facto de saber se a falta do o Estado 
Português, ao não proceder, oportunamente, à transposição para a ordem 
jurídica interna da Directiva, tem alguma consequência quanto ao prazo 
em que pode ser exercido o direito à impugnação judicial.

Entende a recorrente de forma afirmativa, pelo que o Estado Português 
não pode, por essa razão, opor -lhe um prazo de caducidade tão curto 
como o de 90 dias estabelecido na lei nacional.

Mas também carece de razão.
Numa primeira fase, o TJCE, no acórdão de 25/7/91, proferido no 

processo nº C -208/90, entendeu que enquanto um Estado -Membro, 
obrigado à transposição de uma directiva para o direito nacional, o não 
fizer, “não pode invocar a extemporaneidade de um pedido apresentado 
por um particular com vista à protecção dos direitos que lhe são reco-
nhecidos pelas disposições da directiva…um prazo processual nacional 
só pode começar a correr a partir desse momento”.

Todavia e mais recentemente, o mesmo Tribunal passou a ter um 
entendimento diverso, declarando o seguinte:

“1. Na ausência de regulamentação comunitária em matéria de res-
tituição de impostos nacionais indevidamente cobrados, compete à 
ordem jurídica interna de cada Estado -Membro designar os órgãos 
jurisdicionais competentes e regulamentar as modalidades processuais 
dos recurso jurisdicionais destinados a assegurar a protecção dos direitos 
que o direito comunitário garante aos particulares, desde que, por um 
lado, essas modalidades não sejam menos favoráveis que aquelas que 
dizem respeito a recursos similares de natureza interna (princípio da 
equivalência) e, por outro, que não tornem na prática impossível ou 
excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela ordem 
jurídica comunitária (princípio da efectividade).

Quanto ao princípio da efectividade, é compatível com o direito 
comunitário a fixação de prazos razoáveis de recurso sob pena de cadu-
cidade no interesse da segurança jurídica que protege ao mesmo tempo o 
contribuinte e a administração em causa. Com efeito, tais prazos não são 
de natureza a tornar praticamente impossível ou excessivamente difícil o 
exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária. Para 
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este efeito, um prazo nacional de caducidade de três anos que corre a 
contar da data do pagamento impugnado parece razoável.

O respeito do princípio da equivalência pressupõe, por sua vez, que 
a modalidade em discussão se aplica indiferentemente aos recursos 
fundamentados na violação do direito comunitário e àqueles fundados na 
violação do direito interno, quando se trata do mesmo tipo de impostos ou 
taxas. Este princípio não pode, em contrapartida, ser interpretado como 
obrigando um Estado -Membro a estender, ao conjunto das acções da 
restituição de impostos ou taxas cobrados em violação do direito comuni-
tário, o seu regime de restituição mais favorável. Assim, o direito comu-
nitário não se opõe a que a legislação de um Estado -Membro contenha, 
ao lado de um prazo de prescrição de direito comum aplicável às acções 
de repetição do indevido entre particulares, modalidades particulares de 
reclamação e de recurso judicial menos favoráveis para a impugnação de 
impostos e outras imposições. Só seria diferente se essas modalidades 
fossem aplicáveis apenas às acções para restituição desses impostos ou 
imposições que fossem fundadas no direito comunitário.

Daqui resulta que o direito comunitário não se opõe à aplicação de 
uma disposição nacional visando substituir, para o conjunto das acções 
de restituição em matéria aduaneira, um prazo especial de prescrição, 
de cinco e depois três anos, ao prazo ordinário de prescrição de dez anos 
previsto para a acção da repetição do indevido, uma vez que este prazo de 
caducidade, que é análogo àquele já previsto para diferentes imposições, 
se aplica da mesma maneira às acções de restituição que se fundam no 
direito comunitário e àquelas que se fundam no direito interno.

2. O direito comunitário não proíbe ao Estado -Membro que oponha 
um prazo nacional de caducidade às acções para restituição de impo-
sições cobradas em violação das disposições comunitárias, mesmo se 
esse Estado -Membro não modificou ainda as suas regras nacionais para 
as tornar compatíveis com essas disposições, quando, por um lado, 
tal prazo não é menos favorável para os recursos fundados no direito 
comunitário que para os recursos fundados no direito interno e que não 
torna praticamente impossível ou excessivamente difícil o exercício dos 
direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária e, por outro lado, 
quando não se comprova que o comportamento das autoridades nacio-
nais, conjugado com a existência do prazo litigioso, tenha conduzido 
a privar totalmente a recorrente da possibilidade de defender os seus 
direitos perante as jurisdições nacionais” (Acórdão do TJCE de 15/9/98, 
no processo nº C -231/96).

Ora e do que fica exposto, resulta que, para o TJCE, a fixação pela 
lei nacional de um prazo de três anos para reagir contra os actos como 
aqueles que são aqui sindicados, nas circunstâncias da sua prática, é 
perfeitamente razoável.

Contudo, o prazo previsto no nosso ordenamento jurídico para im-
pugnar é bem menor (vide artº 102º, nº 1 do CPPT).

No mesmo sentido pode ver -se, entre outros, Acórdãos do TJCE de 
17/11/98 no processo nº C -228/96 e desta Secção do STA de 27/2/02, in 
rec. nº 26.767; de 17/4/02, in rec. nº 105/02; de 29/5/02, in rec. nº 368/02 
e de 23/10/02, in rec. nº 899/02.

6 – Posto isto, tendo os emolumentos em causa sido liquidados e 
pagos em 28/12/00 (emolumentos notariais), Janeiro e Abril de 2001 
(registos na Conservatória do Registo Comercial e Registo Nacional 
de Pessoas Colectivas) (vide probatório) e a impugnação judicial sido 
deduzida em 23/11/01, é patente que, nesta data, ia já decorrido aquele 

prazo de 90 dias a que alude o artº 102º, nº 1, al. a) do CPPT, sendo, 
assim, a mesma intempestiva.

Pelo que falecem, assim, todas as conclusões da motivação do re-
curso.

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, 20 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — 
Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Questão de facto, questão de direito. Incompetência hie-
rárquica.

Sumário:

 I — A lei reservou claramente a competência da Secção de 
Contencioso do STA para os recursos de decisões dos 
tribunais de 1.ª instância que versem exclusivamente 
matéria de direito.

 II — O recorrente deve concentrar as razões da sua diver-
gência com o decidido nas conclusões das suas alega-
ções, visto serem elas que fixam o objecto e delimitam 
o âmbito do recurso, pelo que será da sua análise que 
se dirá se este versa matéria exclusivamente ou não.

 III — 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 qualquer 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 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.

Processo n.º 500/06 -30.
Recorrente: BNP Paribas, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.

BNP Paribas, S.A., com sucursal na Av. 5 de Outubro, n.º 206, 
1050 -065 Lisboa, impugnou, no Tribunal Tributário de 1.ª Instância 
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de Lisboa, a liquidação adicional de IVA referente a 1997 e juros 
compensatórios para o que, em resumo, alegou:

 - A impugnante e a casa mãe não são sujeitos passivos distintos pelo 
que não podiam ser tributados autonomamente em sede de IVA;

 - Todavia, e ainda que assim não fosse, o pagamento que originou 
a sindicada liquidação não podia ser onerado com o referido tributo já 
que o mesmo constituiu um mero reembolso das despesas que lhe foram 
debitadas pela casa mãe, correspondentes à sua responsabilidade nos 
gastos com pareceres, serviços gerais de informática, apoio de serviços 
jurídicos e de contencioso não representando, assim, uma contrapres-
tação de um serviço;

 - Mesmo que se considerasse que aquele pagamento se destinava a 
pagar uma prestação de serviços essa operação foi realizada no Estado 
da sede do respectivo prestador (França) e, portanto, não configurou uma 
operação localizada em território nacional e aqui tributável.

 - A situação apresentada não difere das situações de cedência de pes-
soal, cuja não sujeição a imposto foi expressamente reconhecida através 
da orientação genérica do Ofício -Circulado n.º 30019 da Direcção de 
Serviços do IVA.

Tal impugnação foi julgada improcedente e daí a interposição deste 
recurso onde se formulam as seguintes conclusões:

1. Subjacente à sentença ora recorrida encontra -se o entendimento 
pugnado de que os montantes imputados pela “casa -mãe” a título de 
encargos gerais de administração consubstanciam verdadeiras prestações 
de serviços, tributadas nos termos dos artigos 2.°, 4.° e 6.° do CIVA.

2. Para fundamentar a sua decisão, considera o Tribunal a quo, não 
só que o Recorrente é, enquanto estabelecimento estável, um verdadeiro 
sujeito passivo de IVA, distinto da casa mãe, nos termos do art.º 2.° do 
CIVA, mas também que a operação em causa tem carácter oneroso e que 
o Recorrente não logrou demonstrar que os custos em causa se tratavam 
de encargos gerais de administração e, por fim, que a alegada prestação 
de serviços se localizaria, de acordo com o disposto no artigo 6.° do 
CIVA, em Portugal;

3. Entende o Recorrente que o Tribunal a quo não tem razão, desde 
logo no que respeita à alegada existência de dois sujeitos passivos de 
IVA, porquanto não só inexiste qualquer norma que, expressa ou im-
plicitamente, determine, para efeitos de tributação em sede de IVA, que 
a sucursal e a “casa -mãe” constituem, na situação em apreço, sujeitos 
passivos de IVA autónomos, mas também porque, se é verdade que o 
legislador consagrou para efeitos da incidência de outros tributos, tal 
como o IRC, a equiparação dos estabelecimentos estáveis de entidades 
não residentes a entidades autónomas, ou seja, a sujeitos passivos au-
tónomos, tal equiparação não é transponível para efeitos da incidência 
do IVA;

4. Acresce que este entendimento é o que melhor se adequa ao cum-
primento das normas comunitárias que constituem a base enformadora 
de todo o regime do de tributação do IVA vigente nos diversos Estados 
Membros, designadamente da Sexta Directiva 77/388/CEE, uma vez 
que não parecem existir, de acordo com o sistema jurídico comunitário 
do IVA, no interior da mesma pessoa jurídica, dois sujeitos suficien-
temente autónomos por forma a que se possam considerar sujeitos 
passivos distintos;

5. Isto porque, não só não é de admitir que um estabelecimento estável 
possa agir de um modo inteiramente independente da sua sociedade-

-mãe, nos termos do disposto no artigo 4.°, n.º 1, daquela Directiva, 
mas também porque o referido conceito de estabelecimento estável não 
constitui, na acepção do artigo 9.°, n.º 1, um verdadeiro sujeito passivo, 
distinto da sociedade -mãe;

6. De igual modo, no que concerne à alegada onerosidade da operação 
em causa, improcedem os argumentos expendidos pelo Tribunal Recor-
rido, porquanto, desde logo, o pagamento efectuado pelo Recorrente 
configura somente o reembolso de despesas das quais beneficiou, mas 
que foram suportadas pela sua” casa -mãe”, pelo que não consubstanciam 
a contraprestação de um serviço;

7. Carece, assim, de fundamento a presunção feita pelo Tribunal 
Recorrido, em face do simples registo contabilístico de um custo, da 
onerosidade da prestação de serviços, suportada na prévia presunção da 
existência de uma despesa que alegadamente teria constituído encargo 
do ora Recorrente;

8. De igual modo, carece de fundamento a afirmação de que a efectiva 
relevação de que o IVA em causa corresponde ao valor imputado a título 
de encargos gerais de administração se encontrava dependente de prova a 
apresentar pelo impugnante, ora Recorrente, porquanto a Administração 
Tributária nunca questionou a natureza nem a contabilização dos custos 
em questão, tendo, ao invés, confirmado tratarem -se os mesmos de 
encargos gerais de administração efectivamente contabilizados como tal;

9. Improcede, por último, o argumento de que a operação em causa 
se localizaria em Portugal, porquanto a mesma não se enquadra em 
qualquer uma das situações previstas no n.º 8, do art.º 6.° do CIVA, de 
que resultaria a sua tributação em território português;

10. Com efeito, aquela norma só teria aplicação caso se se verificasse 
que o beneficiário dos serviços seria sujeito passivo de IVA em Portugal, 
pelo que, tendo ficado demonstrado, por um lado, que o ora Recorrente 
não constitui uma entidade juridicamente autónoma da “casa -mãe”, 
susceptível de ser qualificada como sujeito passivo de IVA e, por outro 
lado, que inexiste a prestação de qualquer serviço da “casa -mãe” à sua 
sucursal, nunca a operação em causa seria tributável em Portugal por 
força da aplicação das regras da territorialidade do imposto, mas sim, 
em último caso, no Estado da sede do respectivo prestador, ou seja, 
em França;

11. Por último, no que se refere ao não reconhecimento por parte do 
Tribunal Recorrido do direito ao pagamento de juros indemnizatórios, 
resta ao ora Recorrente reafirmar o legítimo direito que lhe assiste, no 
seu entender, àquele pagamento, nos termos do disposto no artigo 43.° 
da LGT, porquanto se verifica um erro imputável à Administração 
Tributariam, que se materializa na emissão da liquidação adicional 
de IVA e juros compensatórios em crise, em violação do disposto nos 
artigos 2.°, 4.° e 6.° do CIVA.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Ilustre Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não pro-

vimento do recurso por considerar válidos os argumentos que funda-
mentaram a sentença recorrida.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. A impugnante tem como objecto social a actividade de “Instituições 

Bancárias” encontrando -se enquadrada, em sede de Imposto sobre o 
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Rendimento, no regime geral, e em sede de IVA, no regime normal, de 
periodicidade mensal.

2. As liquidações ora em causa tiveram origem em correcções efec-
tuadas pelos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (SPIT).  - vd. 
relatório constante de fls. 39 e ss. do apenso aos presentes autos.

3. Os SPIT constataram que a impugnante contabilizou na conta 
74199 Diversos o valor de € 655.570,67 (131.430.119$00), referente 
ao montante imputado pela casa mãe, a título de encargos gerais de 
administração.

4. Consideraram os SPIT que esses encargos consubstanciam uma 
prestação de serviços, enquadrada no art. 4.° do CIVA, localizada em 
Portugal, pelo que, nos termos das al.ªs c) e d) do n.º 8 do art.º 6.°, em 
conjugação com a al.ª a) do n.º 1 do art. 2.°, são tributados à taxa de 
17 %, de acordo com o disposto na al. c) do n.º 1 do art. 18.° do CIVA. 
Assim, foi apurado o montante de € 111.447,01 (€655.570,67 x 17 %) 
de IVA em falta (vd. fls. 12 e 13 dos presentes autos).

5. O montante total impugnado é de € 160.987,50 (= €111.447,01 de 
IVA em falta + € 49.540,49 de juros compensatórios).

6. Em 30/4/2002, a impugnante procedeu ao pagamento voluntário 
da totalidade do montante ora impugnado (vd. fls. 13 e 16 dos presentes 
autos).

7. A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 24/5/2002.
II. O DIREITO.
O presente recurso dirige -se contra a sentença do TAF de Lisboa 

que julgou improcedente a impugnação dirigida contra a liquida-
ção de IVA que incidiu sobre o pagamento de uma quantia que a casa 
mãe da Recorrente lhe debitou e foi julgada improcedente por ter sido 
entendido que esse montante  - tal como a Administração Fiscal afirmava 
 - representava o pagamento de uma prestação de serviço sujeita à 
referida tributação.

Para decidir desse modo o Sr. Juiz a quo considerou que a Recor-
rente  - enquanto sucursal portuguesa do BNP Paribas  - era um “esta-
belecimento estável, possuindo uma instalação fixa, através da qual é 
exercida a sua actividade comercial, de acordo com o preceituado no 
art. 5.°, n.º 1, e n.º 2, aI. b), do CIRC”, pelo que era “equiparável a uma 
entidade independente, ou seja, a um sujeito passivo de IVA distinto da 
casa mãe, nos termos do art. 2.° do CIVA.”

Acrescia que a operação que originou a liquidação impugnada 
tinha carácter oneroso e tanto assim que a Impugnante a tinha registado 
“como custos  - o que significa que existe uma despesa resultante da 
actividade, cuja onerosidade é presumida e apenas seria contrariada 
por prova (que não foi realizada) por parte da ora impugnante. A in-
vocação de que o IVA em causa corresponde ao valor imputado à casa 
mãe, a título de encargos gerais de administração, teria que ser pro-
vado, nomeadamente juntando documento contabilístico comprovativo 
proveniente do BNP Paribas. Tal, porém, não sucedeu.”

Por outro lado, essa operação tinha sido realizada no nosso país pois 
“sendo a ora impugnante um sujeito passivo de IVA com estabelecimento 
estável em Portugal [vd. art. 2.°, n.º 1, aI. a), do CIVA], a situação 
rege -se pelos termos das alíneas c) e d) do n.º 8 do art. 6.° do CIVA  - a 
ora impugnante, porque adquirente de serviços prestados por prestador 
que não possui, em território nacional, sede, estabelecimento estável ou 
domicílio a partir do qual o serviço foi prestado, deve ver os serviços 
em causa serem tributados em Portugal.”. Entendimento que não era 

contrariado pelo Ofício -Circulado n.º 30019, de 4/5/2000, da Direcção 
de Serviços de IVA, porque não se estava perante um caso de cedência 
de pessoal ou de reembolso exacto de despesas com pessoal.

E, finalmente, improcedia a alegação de que não eram devidos 
juros indemnizatórios “dado que o art. 43.°, n.º 1, da LGT (reprodu-
zindo o que já constava no art. 24.°, n.º 1, do CPT), estabelece como 
pressuposto do direito a juros indemnizatórios que o erro imputável aos 
serviços seja determinado em reclamação graciosa ou em impugnação 
judicial. Não tendo havido qualquer erro imputável aos serviços, não 
são devidos quaisquer juros indemnizatórios.”

O Recorrente rejeita este julgamento porquanto:
 - não só não inexistia qualquer norma que determinasse, para efeitos 

de tributação em sede de IVA, que a sucursal e a “casa -mãe” constituíam 
sujeitos passivos de IVA autónomos, como também não era transpo-
nível para esta sede o que se estatuía no CIRC acerca da equiparação 
dos estabelecimentos estáveis de entidades não residentes a sujeitos 
passivos autónomos.

 - Não cumpria ao Recorrente provar que o IVA em causa correspondia 
ao valor imputado a título de encargos gerais de administração, já que a 
Administração nunca questionou a natureza nem a contabilização desse 
valor como um custo tendo, ao invés, aceite tratarem -se os mesmos de 
encargos gerais de administração.

 - A operação em causa não se localizara em Portugal, uma vez que 
a mesma não se enquadra em qualquer uma das situações previstas no 
n.º 8, do art.º 6.° do CIVA.

 - E assistia -lhe o direito ao pagamento de juros indemnizatórios, 
nos termos do disposto no artigo 43.° da LGT, porquanto a liquidação 
adicional ora em crise constituía um erro da Administração, por violação 
do disposto nos art.ºs 2.°, 4.° e 6.° do CIVA.

2. Quando nos propúnhamos resolver as questões acima identificadas 
verificámos que a matéria de facto seleccionada na sentença recorrida 
era insuficiente para procedermos a esse julgamento, designada-
mente por a mesma não revelar se as despesas com pareceres, serviços 
gerais de informática, apoio de serviços jurídicos e de contencioso, que 
determinaram a liquidação ora em causa, foram prestadas directamente 
à Recorrente pela casa mãe ou se, pelo contrário, esta os solicitou a 
entidade externa e, portanto, se o pagamento efectuado constituiu um 
mero reembolso dos gastos suportados originariamente pela casa mãe. 
Como também não esclarecia se, como vem alegado neste recurso, a 
Recorrente era uma entidade inteiramente dependente da casa mãe, sem 
qualquer autonomia jurídica e financeira.

Ouvida sobre a possibilidade de se declarar este STA incompetente, em 
razão da hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional já que não 
nos cumpria apurar e discriminar a matéria de facto em falta, a Recor-
rente veio dizer que se não opunha a que tal acontecesse mas considerou 
que as insuficiências vislumbradas por este Tribunal não ocorriam. E não 
ocorriam porque, por um lado, se encontrava demonstrado nos autos que 
as despesas em causa respeitavam a encargos gerais de administração e 
tal tinha sido admitido pelos próprios serviços de inspecção tributária e, 
por outro lado, porque a questão da autonomia jurídica e financeira da 
Recorrente face à casa mãe não tinha sido suscitada pela Administração 
tributária nem pelo Tribunal recorrido.
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Todavia, a Recorrente carece de razão não só quando desvaloriza as 
referidas questões de facto como também quando afirma que as mesmas 
encontram resposta nos autos.

Com efeito, e no tocante à natureza das referidas despesas, é 
certo que se retira do ponto 2 do probatório e do relatório para onde o 
mesmo remete que a Recorrente contabilizou o montante que originou 
a impugnada liquidação na conta “74199 – Diversos” como Encargos 
Gerais de Administração e que a Administração Tributária aceitou não 
só essa contabilização como também aceitou que esse valor se referia 
a “despesas com pareceres, serviços gerais de informática, apoio de 
serviços jurídicos e de contencioso” de que tinha beneficiado e que o 
mesmo lhe tinha sido debitado pela casa mãe – vd. fls. 44 do apenso 
– mas também o é que está por esclarecer se tais serviços foram prestados 
directamente pela casa mãe ou se estes foram “comprados” a terceiros 
e as respectivas despesas lhe foram debitadas.

O que é fundamental para sabermos se podemos qualificar tais des-
pesas como encargos gerais de administração ou como uma prestação 
de serviços, já que a mesma despesa não pode, simultaneamente, ser 
qualificada como encargo geral de administração e como prestação 
de serviços.

Já no tocante às relações da Recorrente com a sua casa mãe a 
Administração Fiscal e a sentença recorrida deram como assente que, 
pelo menos para efeitos fiscais, havia que distinguir e diferenciar essas 
duas entidades e daí que esta tivesse considerado que nenhuma censura 
merecia a liquidação impugnada.

Ora, esta conclusão é vivamente contrariada neste recurso já que 
a Recorrente sustenta que não dispõe de qualquer autonomia jurídica e 
financeira para com a sua casa mãe, pelo que não havia que proceder à 
sua tributação em sede de IVA – vd. conclusões 3.ª a 6.ª.

E, porque assim, impõe -se apurar qual o estatuto da Recorrente perante 
a casa -mãe, designadamente se tem as apontadas autonomias jurídica e 
financeira e, além disso, se é esta quem suporta os riscos da sua activi-
dade, maxime os decorrentes da concessão de crédito.

O que significa que, num caso e noutro, se questiona a matéria 
de facto.

3. Sendo assim, e sendo que este Supremo Tribunal só pode conhe-
cer dos recursos interpostos de decisões dos Tribunais Tributários de 
1.ª Instância se eles versarem exclusivamente matéria de direito e 
que nos restantes casos  - isto é, sempre que aqueles recursos respeitem 
também a questões de facto  - a sua interposição deverá ser dirigida para 
o TCA, por a competência para esse julgamento estar aí sediada  - al.ª b) 
do art.º 26.º e al. a) do art.º 38.º do ETAF – e sendo certo que, in casu, 
o presente recurso não cinge a sua divergência com o julgado “à 
violação da lei substantiva e à violação da lei de processo” e a “erro 
na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais não poder 
ser objecto do recurso de revista” – vd. n.º 1 e 2 do art. 722º do CPC 
– é forçoso concluir que este STA carece de competência para o seu 
conhecimento

Ou seja, estando a determinação da competência hierárquica deste 
Tribunal está ligada à circunstância do Recorrente  - nas alegações e 
conclusões do seu recurso  - suscitar, ou não, questões relacionadas 
com a factualidade fixada na decisão recorrida e sendo certo, além 
disso, que “a competência se afere pelo quid disputatum, que não pelo 
quid decisum” e que, por isso, é indiferente para o efeito determinar 

a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento do 
recurso.  - Ac. deste Tribunal de 4/5/94, rec. 17.643. – e que, no caso, 
o Recorrente não limitou a divergência com o decidido à interpretação 
ou aplicação da lei ou, dito de outro modo, o recurso não versa ma-
téria exclusivamente de direito, este Tribunal é incompetente para 
o conhecimento deste recurso, por essa competência caber à Secção de 
Contencioso TCA.

Termos em que os Juízes deste Tribunal acordam em declará -lo 
incompetente, em razão da hierarquia, para o julgamento do pre-
sente recurso, por essa competência pertencer ao Tribunal Central 
Administrativo.

Custas pelo Recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 200 euros e 
procuradoria em 50 %.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 
de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Emolumentos notariais. Escritura pública de cessão de quo-
tas. Natureza. Inconstitucionalidade orgânica e material. 
Violação da Directiva n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 
17 de Julho.

Sumário:

 I — Os emolumentos do artigo 5.º da tabela de emolumen-
tos notariais são de qualificar como taxas e não como 
impostos.

 II — Tais emolumentos, cobrados nos termos da Portaria 
n.º 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, de 17 de Julho, na redacção da Di-
rectiva n.º 85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, 
nem aquela portaria sofre de inconstitucionalidade.

Processo n.º 522/06 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: PFIZER — Société en Commandite par Actions.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
PFIZER, Société en Commandite par Actions, com os demais si-

nais dos autos, impugnou no Tribunal Tributário de 1.ª Instância de 
Lisboa a liquidação de emolumentos de notariado, no montante de 
15.005.250$00, ocorrida aquando da realização de uma escritura titu-
lando uma cessão de quotas, alegando que a mesma era ilegal e que essa 
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ilegalidade decorria da inconstitucionalidade da Tabela de Emolumentos 
e da desconformidade desta com o Direito Comunitário.

Por sentença de 10/02/2006 (fls. 96/104) a referida impugnação 
foi julgada procedente e, em consequência, aquele acto tributário 
foi anulado.

Inconformado, o Representante da Fazenda Pública recorreu para 
este Tribunal tendo formulado as seguintes conclusões:

1. A impugnação a que se refere o presente processo deu entrada na 
Secretaria do Tribunal em Janeiro de 2002, respeitando a liquidação de 
emolumentos impugnada à outorga de uma escritura de cessão de quota, 
lavrada em 30/10/2001, no 27.º Cartório Notarial de Lisboa.

2. A quantia sindicada no montante de 15.005.250$00 (74.845,87 
euros) abrange os emolumentos cobrados ao abrigo do art.º 5.º e do 
art.º 11.º da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada pela Por-
taria n.º 996/98, de 25/11, em vigor à data da celebração da escritura, 
aplicação obrigatória para o Notário. É impugnada, ainda, a quantia 
liquidada a título de imposto de selo previsto no ponto 15.1 da Tabela 
Geral do Imposto de Selo, aprovada pela Lei 150/99, de 11/9.

3. Em causa, no presente recurso está, por um lado, a natureza jurídica 
dos emolumentos previstos na Tabela de Emolumentos do Notariado, 
aprovada pela Portaria no 996/98, de 25/11, e, por outro, a sua confor-
midade com a Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 
17/07, no que em particular respeita à inserção do acto cuja liquidação 
se impugna  - escritura de cessão de quota  - no âmbito de aplicação da 
mesma.

4. Ao contrário do propugnado pela recorrente, os emolumentos 
notariais não podem ser considerados impostos, antes constituem ver-
dadeiras taxas.

5. O imposto surge como uma prestação pecuniária, requerida aos 
particulares, unilateralmente, a título definitivo e sem qualquer con-
trapartida, com vista à cobertura das despesas e encargos do Estado, 
enquanto que a taxa, é definida como um tributo que é requerido aos 
particulares como contra partida de uma prestação específica.

6. A relação que se estabelece entre os Conservadores e Notários e 
os particulares é, claramente, bilateral: à prestação do serviço por parte 
daqueles corresponde uma vantagem económica para estes.

7. Neste sentido se pronunciou o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 115/2002, processo n.º 567/2000, 3.ª Secção, DR, II série, n.º 123, 
de 28/05/2002.

8. Quanto à conformidade com a directiva comunitária n.º 69/335/
CEE, do Conselho, de 17/07, e a inserção do acto cuja liquidação se 
impugna no âmbito da mesma, dir -se -á que a directiva tem por objectivo, 
como decorre do seu preâmbulo, promover a livre circulação de capitais, 
essencial para a criação de uma união económica como característica 
análogas às de um mercado interno.

9. Para o efeito, prevê a cobrança de um imposto sobre as reuniões 
de capitais, imposto esse que deve ser harmonizado no interior da Co-
munidade, quer no que respeita às taxas, quer no que respeita à sua 
estrutura.

10. Constitui erro na aplicação do direito de extensão do alcance 
da jurisprudência do Tribunal a actos que não se insiram no âmbito 
da Directiva em análise, o que sucedeu no presente processo. Não se 
enquadrando a cessão de quotas no âmbito da Directiva 69/335/CEE não 

foi desrespeitada qualquer norma de direito comunitário, nomeadamente 
a aludida Directiva.

11. Contudo sempre se dirá que não pode entender -se a transmissão de 
uma participação social de uma sociedade comercial como o exercício 
ou prossecução de uma actividade dessa sociedade, ou como sua condi-
cionante. Aquela operação traduz -se num negócio jurídico de um sócio, 
através do qual este dispõe de um bem da sua titularidade, assumindo o 
adquirente a posição jurídica do transmitente. O titular da participação 
social aliena -a pelo valor (preço) que acordar com o adquirente  - no 
caso de alienação onerosa  - tendo em conta a análise prospectiva que 
o adquirente faz relativamente à viabilidade económica da aquisição.

12. É uma operação externa relativamente à sociedade (não obstante, 
ter de lhe ser comunicada e/ou por ela consentida). Não há qualquer 
operação sobre o capital da empresa.

13. Pelo que, não poderá entender -se que os emolumentos cobrados 
pela celebração de uma escritura pública de cessão de quota como uma 
imposição na acepção da Directiva 69/335, na redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 85/303, em princípio, proibida por força do artigo 10.°, 
alínea c), da mesma, pois, a exigência da intervenção notarial para a 
formalização daquele negócio jurídico não se traduz numa formalidade 
prévia ao exercício de uma actividade a que uma sociedade esteja sujeita 
em consequência da sua forma jurídica. Não pode, assim, considerar -se 
que a liquidação de tais emolumentos possa pôr em causa os objectivos 
prosseguidos pela directiva.

14. Refira -se que a operação em causa no presente processo  - cessão de 
quota  - assemelha -se à operação que foi objecto do processo C - 357/02 
(Sonae Distribuição, SGPS, S.A. vs Fazenda Pública) e que respeitava 
a transmissão de acções fora de bolsa.

15. De facto, em ambos os processos, estão em litígio taxas cobra-
das pela transmissão de participações sociais. No presente processo, 
a transmissão de participações sociais de sociedades por quotas e, no 
mencionado processo C - 357/02, a transmissão de participações sociais 
de sociedades anónimas.

16. Pronunciando -se sobre a questão prejudicial então submetida à 
apreciação do TJCE, este declarou, por despacho, proferido em 5 de 
Fevereiro de 2004, que:

“Os artigos 11.º e 12.º da Directiva 69/335/CEE do Conselho, de 
17/07/69, relativa aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões 
de capitais, na versão resultante da Directiva 85/303/CEE do Conselho, 
de 10/06/85, devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à 
cobrança de uma taxa sobre a transmissão fora de bolsa de acções cujo 
montante aumenta de forma directa e sem limites, proporcionalmente 
ao montante da transacção.”

17. E não se vislumbra qualquer razão para não ser aplicada à escritura 
de transmissão de partes representativas do capital social de uma socie-
dade por quotas, por identidade de razão, a jurisprudência comunitária 
respeitante à transmissão de partes representativas do capital social de 
uma sociedade anónima.

18. Em face de todo o exposto, conclui -se que as liquidações de 
emolumentos sindicadas foram correctamente efectuadas com base na 
tabela emolumentar então em vigor, as quais, por não se mostrarem em 
desconformidade quer com a Constituição da República Portuguesa, 
quer com a directiva comunitária ora em análise, não se encontram 
afectadas por qualquer vício.
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19 Porém cumpre ainda referir que, na matéria em causa  - cessão 
de quota  - foram formuladas ao TJCE pelo Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, ao abrigo do artigo 2340 do Tratado CE no processo pen-
dente naquele tribunal entre a Fazenda Pública e a sociedade “Organon 
Portuguesa  - Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda”, as seguintes 
questões prejudiciais:

 - Os emolumentos cobrados aquando da celebração de uma escritura 
pública de cessão de quotas de uma sociedade estão abrangidos pelo 
disposto no art.º 4°, n.º3 [da Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 
17 de Julho] ?

 -A norma do art.º 5°, n.° 1, conjugada com o art.º 3°, al.ª c) da Tabela 
de Emolumentos Notariais, aprovada pela Portaria n.° 996/98 de 25 de 
Novembro, na redacção vigente à data em que os factos ocorreram, é 
incompatível com os art.º 10°, al.ª c) e 12°, n.° 1, alínea e) da Directiva 
69/335/CEE, do Conselho, de 17/07, enquanto estabelece emolumentos 
de valor ilimitado para as escrituras de cessão de quotas os quais são 
exclusivamente fixados em função do valor das quotas cedidas, sem 
sujeição a quaisquer limites e sem consideração do valor do serviço 
prestado?

20. A este processo coube o número C -193/04, que ainda se en-
contra pendente de decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias.

21. Face a todo o exposto, e uma vez que a solução legal que o Tri-
bunal de Justiça das Comunidades Europeias vier a dar a esta questão 
é, a nosso ver, essencial para a boa decisão da presente lide, requer -se a 
V. Ex.a, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 279° do CPC aplicável 
ex vi da alínea e) do artigo 2° do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, a suspensão da instância até que o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias se pronuncie sobre a questão da conformidade 
ou não do acto em causa (cessão de quota) com a Directiva 69/335/CEE, 
do Conselho, de 17 de Julho de 1969. (cfr. acórdão proferido, em 16 de 
Fevereiro de 2005, pelo STA, no processo 01168/04).

Contra alegando a Impugnante concluiu do seguinte modo:
1. Os emolumentos em questão encontram -se justamente entre aquelas 

receitas que, muito embora apresentem uma conexão com um serviço 
público individualizável, estão manifestamente desligadas, quanto ao 
seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração. Nestes 
casos, a desproporção entre o tributo e o serviço é tal que se pode dizer 
que aquele se desligou completamente deste último, tomando -se uma 
receita abstracta;

2. A tese sustentada pela Recorrida nos presentes autos  - de que a 
criação de taxas deve respeitar o princípio da proporcionalidade ou da 
proibição dos excessos  -, tem sido afirmada de forma consistente pelo 
Tribunal Constitucional;

3. O acto que esteve na origem da liquidação dos emolumentos em 
causa insere -se no âmbito da Directiva 69/335/CEE;

4. O artigo 11.° da Directiva estabelece expressamente que nenhum 
Estado -membro pode submeter a qualquer imposição a negociação de 
partes sociais, ou de outros títulos da mesma natureza;

5. A liquidação dos emolumentos em apreço não se enquadra em ne-
nhuma das derrogação previstas no artigo 12.° da Directiva, constituindo-
-se assim uma verdadeira imposição proibida pela Directiva;

6. Como se viu, afigura -se que a matéria em apreço é clara, não subsis-
tindo qualquer dúvida sobre a ilegalidade da liquidação dos emolumentos 

em crise numa situação como a presente. Assim, não se deverá proceder 
à suspensão da instância, aguardando -se por uma decisão do TJCE que 
poderá mesmo não ter qualquer efeito útil para a presente lide (eg., por 
não existir uma decisão de mérito);

7. Em todo o caso, mesmo a subsistir qualquer dúvida, não se de-
verá suspender a presente instância, mas antes proceder a um reenvio 
prejudicial para o TJCE para que o mesmo ajuizasse acerca da incom-
patibilidade das normas internas com o que se prevê no regime da 
Directiva 69/335/CEE.

O Ex.mo Procurador Geral emitiu parecer no sentido do provimento 
do recurso.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
I. MATÉRIA DE FACTO
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
1. Em 31/10/01, a Impugnante outorgou, no 27.º Cartório de Lisboa, 

uma escritura titulando uma cessão de quota conforme consta de fls. 42 
a 43 -a, cujo teor se dá aqui por reproduzido.

2. Nessa data foram cobrados à Impugnante emolumentos no montante 
de 15.000.250$00 por aplicação dos art.ºs 3.º, al.ª c) e art.º 15.º da Tabela 
de Emolumentos do Notariado, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 
25/11, na redacção que foi dada pela Portaria 1007 -A/98, de 2/12, que 
a impugnada pagou e, 30/10/01.

3. A impugnação foi deduzida em 22/01/02 (fls. 2).
II. O DIREITO.
1. A questão suscitada neste recurso é a de saber se liquidação de 

emolumentos notariais efectuada à Impugnante, ao abrigo do disposto 
nos art.ºs 3.º, al.ª c) e 5.º da Tabela de Emolumentos do Notariado, 
aprovada pela Portaria 996/98, de 25/11, na redacção que lhe foi dada 
pela Portaria 1007/98, de 2/12, aquando da realização de uma escritura 
notarial referente a uma cessão de quotas de sociedade comercial, é 
legal.

A Impugnante sustenta a ilegalidade dessa liquidação e fundamenta 
esse entendimento afirmando que a mesma viola o Direito Comunitário, 
concretamente da Directiva 69/335/CEE, de 10/06/85, e que se traduziu 
na aplicação de um diploma inconstitucional  - a Portaria n.º 996/98, 
de 25/11  - pois os emolumentos liquidados têm natureza de impostos e, 
porque assim, tinha havido violação do disposto nos art.ºs 103.º, n.º 3, 
e 165.º, n.º 1, da C.R.P..

Por se tratar de questão relacionada com a interpretação e aplicação 
do Direito Comunitário, designadamente com os art.ºs 4.º, 10.º e 12.º da 
identificada Directiva, foi decidido aguardar que o TJCE se pronunciasse 
no reenvio prejudicial sobre questão idêntica à presente que para aí tinha 
sido enviado, tendo a instância sido suspensa até que aquela pronúncia 
fosse emitida (Acórdão de12/07/2006 (fls. 181).

O T.J.C.E., no Acórdão de 07/09/2006, proferido no processo n.º 
C -193/04, cuja cópia se encontra junta a fls. 186/192, pronunciou -se 
sobre aquela questão nos seguintes termos:

“A Directiva 69/335/CEE do Conselho, de 17 de Julho de 1969, rela-
tiva aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais, na 
redacção dada pela Directiva 85/303/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 
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de um aumento do capital social, a cobrança de emolumentos fixados 
forfetariamente e/ou em função do valor das quotas cedidas.”

Tem vindo a ser entendido, e é corolário da obrigatoriedade de reenvio 
prejudicial quando se suscitem questões sobre a interpretação de nor-
mas comunitárias (prevista na última parte do art. 234.º do Tratado de 
Roma), que a jurisprudência do T.J.C.E. emitida em reenvio prejudicial 
tem carácter vinculativo.

E, porque assim, a questão da compatibilidade do direito interno com 
direito comunitário relativamente à cobrança dos emolumentos efectuado 
pelo acto impugnado ficou resolvida e ficou resolvida no sentido de que 
a Portaria n.º 996/98, de 25/11 não violava o disposto na Directiva 
n.º 69/335/CEE, designadamente do seu art. 10.º, al.ª c).

Improcede, pois, a alegação da Impugnante de que os emolumentos 
previstos nos art.ºs 3.º e 5.º da Tabela de Emolumentos do Notariado 
são desconformes a legislação comunitária, pelo que não se sufragam as 
considerações que a sentença recorrida fez a esse propósito.

2. A Impugnante sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 5.º 
da Tabela de Emolumentos do Notariado alegando que os emolumen-
tos aí previstos têm natureza de imposto e, porque assim, e porque 
foram criados por diploma não legislativo e não emanado ou autori-
zado pela Assembleia da República o mesmo violava o disposto nos 
art.ºs 103.º, n.º 3, e 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP.

A questão de saber qual a natureza dos emolumentos ora em causa 
 - se são de qualificar como taxa ou como imposto – bem como a questão 
da inconstitucionalidade das normas aplicadas no acto da sua liqui-
dação tem sido objecto de sucessivas pronúncias deste Supremo, bem 
como o Tribunal Constitucional (vide Ac. n.º 115/02, de 12/3), e todas 
no sentido de que os mesmos têm a natureza de verdadeiras taxas.

E isto porque se tem entendido que a nota diferenciadora entre o 
imposto e taxa reside no carácter unilateral daquele e na bilate-
ralidade da taxa. Ou seja, esta, ao contrário do que acontece com o 
imposto, pressupõe a existência de uma correlação equilibrada entre 
duas prestações: uma a pagar pelo utente do serviço e outra a prestar 
pelo Estado ou outra entidade pública.

E acrescentou -se no Acórdão de 12/3/03 (rec. n.º 1866/02):
“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 relação 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 correspectividade perceptível. Desproporção que se não mede, 
só, por referência ao custo instantâneo do concreto serviço individua-
lizado, 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 
art.º 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 
celebração 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”

No mesmo sentido vd. o recente Acórdão de 15/11/2006 (rec. 391/04).
Deste modo, são improcedentes as considerações feitas pela Im-

pugnante nesta matéria, bem como o tratamento que lhes foi dado na 
sentença recorrida.

Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam em 
conceder provimento ao recurso e, revogando -se a sentença recor-
rida, julgar a impugnação improcedente.

Custas pela Impugnante, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Apoio judiciário. Taxa de justiça inicial. Pagamento. Prazo. 
Modo de contagem.

Sumário:

 I — O autor deve efectuar o pagamento da taxa de justiça 
inicial no prazo de 10 dias a contar da data da notifi-
cação da decisão que indefira, em definitivo, o pedido 
de apoio judiciário — nos termos do artigo 24.º, n.º 3, 
da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, e do artigo 467.º, 
n.º 5, do Código de Processo Civil.

 II — Pelo que labora em erro de julgamento de direito o 
despacho de indeferimento liminar assente na base de 
que o prazo de pagamento da taxa de justiça inicial 
é «a contar da decisão» (que não da notificação) de 
indeferimento definitivo do pedido de apoio judiciário.

Processo n.º 556/06 -30.
Recorrente: Fernando dos Santos Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
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1.1 Fernando Santos Costa vem interpor recurso do despacho do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 10 -1 -2006, que indeferiu 
liminarmente a petição inicial dos presentes autos de oposição à execução 
fiscal – cf. fls. 134 e seguintes.

1.2 Em alegação, o recorrente formula as conclusões seguintes – cf. 
fls. 145 a 152.

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 (artº 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 artº 486° -A do CPC 
aplicável, “ex -vi” artº 28 do CCJ e artº 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 
substracto nos artºs 45° do CPPT e artº 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 ares 486° -A e, 
512º -B do CPC, por força do nº 2 do are 150º -A do mesmo diploma, 
aplicáveis “ex -vi” da al. e) do artº 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 are 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 are 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 artº 474° 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 Judiciá-
rio 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 notificou o para vir aos 
autos sequer para juntar tal documento, em manifesta violação das regras 
dos artºs 80°, n° 1 al. d) e nº 2 do CPTA e artº 474° 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 artº 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 ares 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 artº 161º 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  - cfr. artº 80°, n° 1 al. d) do CPTA e 
artº 474° 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 artº 209° do CPPT 
e artº 234°, n° 1 do CPC.

12. Não tendo sido recusada a petição de oposição pela Secretaria 
– artº 80, n° 1 al. d) do CPTA – “máxime” por via do desentranha-
mento 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 documento em causa, no prazo de 10 dias previsto no artº 476º 
do CPC e por maioria, também das possibilidades previstas na regras 
do artº 475º 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 artº 161º do CPC.

Termos em que devem as presentes alegações ser recebidas e de con-
formidade com as mesmas e com as conclusões apresentadas, merecer 
o presente recurso provimento, revogando -se a decisão recorrida que 
deverá ser substituída por despacho ordenando a notificação do opo-
nente para pagar a taxa de justiça em causa, seja por via da aplicação 
ao caso do disposto no art° 476° do CPC, seja, como infra também se 
refere, dentro de um quadro em que a oposição se assume como uma 
estrutura de contestação, por via aplicação ao caso do art° 486° -A, 
prosseguindo -se os ulteriores termos do processo de oposição à exe-
cução fiscal.

1.1 Não houve contra -alegação.
1.2 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer 

– cf. fls. 164.
FUNDAMENTAÇÃO
1. O desentranhamento da petição inicial de oposição à execução é 

consequência imperativa de decisão definitiva de indeferimento do pe-
dido de apoio judiciário (art.24° nº3 Lei nº 34/2004, 29 Julho e art.467° 
nº 5 CPC).

No caso sub judicio são inaplicáveis as normas constantes dos 
arts.486° -A nºs 3/4,  512º -B nº 1474° al.f) e 476° CPC porque:

a) embora com a natureza de contra -acção à acção executiva, a opo-
sição constitui espécie processual em que o oponente assume a posição 
de autor e a Fazenda Pública (representada pelo RFP) a posição de 
réu, nessa qualidade sendo citada para contestar (arts.15° nº 1 al.a) e 
210° CPPT)

b) é inaceitável o aproveitamento pelo autor de normas específicas 
aplicáveis à contestação do réu em processo civil.
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2. Sem embargo:
a) a decisão invocou erroneamente como fundamento legal normativo 

aplicável apenas ao caso de recusa de recebimento da petição inicial 
pela secretária (art. 474° nº 5 CPC)

b) a decisão de indeferimento liminar da petição (supondo a sua 
apreciação) não é compatível com a cominação legal do seu desentra-
nhamento do processo, equivalente à falta de apresentação.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão 

determinando o desentranhamento da petição inicial.
1.3 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
1.1 O despacho recorrido é do seguinte teor integral – cf. fls. 134 

e 135.
Indeferimento do pedido de apoio judiciário.
Nos termos do Art.º 29/4 da Lei nº 34/2004, de 29 de Julho, o indeferi-

mento do pedido de apoio judiciário importa a obrigação do pagamento 
das custas devidas nos termos do Código das Custas Judiciais.

Este pagamento deveria ser efectuado no prazo de 10 dias a contar 
da decisão que indefira, em definitivo, o pedido (Art.º 24/3 da Lei 
nº 34/2004 e 467/5 do CPC).

Mas não foi feito.
A omissão de pagamento da taxa de justiça dá lugar à aplicação das 

cominações previstas na lei de processo [art.º 28 CCJ].
A cominação processual consiste no desentranhamento da petição 

inicial apresentada (Art.° 474/5 CPC).
Mas o desentranhamento não tem qualquer relevância processual 

porque o processo não poderá de modo algum prosseguir.
Tendo ultrapassado a fase da rejeição pela secretaria, cabe indefe-

rimento liminar da mesma douta petição inicial.
Termos em que, nos termos do art.º 474 alínea f) do CPC, em ar-

ticulação com o art.º 80 alínea d) do CPTA, indefiro liminarmente a 
petição inicial.

Custas do incidente pelo oponente. Tj mínima.
1.2 A Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, no seu artigo 24.º, sob a epí-

grafe “Autonomia do procedimento”, em relação a protecção jurídica 
na modalidade de apoio judiciário, estabelece o seguinte.

1. O procedimento de protecção jurídica na modalidade de apoio 
judiciário é autónomo relativamente à causa a que respeite, não tendo 
qualquer repercussão sobre o andamento desta, com excepção do previsto 
nos números seguintes.

2. Nos casos previstos no n.° 4 do artigo 467.° do Código de Processo 
Civil e, bem assim, nos casos em que, independentemente das circunstân-
cias referidas naquele normativo, está pendente impugnação da decisão 
relativa à concessão de apoio judiciário e o autor pretende beneficiar 
deste para dispensa da taxa de justiça, deve juntar à petição inicial do-
cumento comprovativo da apresentação do respectivo pedido.

3. Nos casos previstos no número anterior, o autor deve efectuar o 
pagamento da taxa de justiça inicial no prazo de 10 dias a contar da 
data da notificação da decisão que indefira, em definitivo, o pedido de 
apoio judiciário, sob a cominação prevista no n.º 5 do artigo 467.° do 
Código de Processo Civil.

[…]

Por sua vez o n.º 5 do artigo 467.º do Código de Processo Civil 
dispõe como segue.

5. No caso previsto no número anterior, o autor deve efectuar o 
pagamento da taxa de justiça inicial no prazo de 10 dias a contar da 
data da notificação da decisão definitiva que indefira o pedido de apoio 
judiciário, sob pena de desentranhamento da petição inicial apresentada, 
salvo se o indeferimento do pedido de apoio judiciário só lhe for noti-
ficado depois de efectuada a citação do réu.

1.3 No caso sub judicio, o despacho recorrido reza fundamentalmente 
que o «pagamento deveria ser efectuado no prazo de 10 dias a contar da 
decisão que indefira, em definitivo, o pedido (art.º 24/3 da Lei nº 34/2004 
e 467/5 do CPC)».

Ora, o que preceitua o artigo 24.º, n.º 3, da Lei n.º 34/2004, de 29 
de Julho, é que, como acima se deixou citado, «o autor deve efectuar 
o pagamento da taxa de justiça inicial no prazo de 10 dias a contar da 
data da notificação da decisão que indefira, em definitivo, o pedido de 
apoio judiciário, sob a cominação prevista no n.º 5 do artigo 467.° do 
Código de Processo Civil».

E este n.º 5 do artigo 467.º do Código de Processo Civil dispõe, por 
sua vez, que «o autor deve efectuar o pagamento da taxa de justiça inicial 
no prazo de 10 dias a contar da data da notificação da decisão definitiva 
que indefira o pedido de apoio judiciário».

Em situação aparentemente em tudo semelhante à do presente caso, 
nesta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, por acórdão de 
22 -11 -2006, proferido no recurso n.º 557/06, decidiu -se, em súmula, 
que «não pode ser objecto de indeferimento liminar, com fundamento 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».

E a verdade é que, também no presente caso, o despacho recorrido 
está errado por ter partido do pressuposto essencial de que o pagamento 
da taxa de justiça inicial deveria ter sido efectuado no prazo de 10 dias a 
contar da decisão que tenha indeferido, em definitivo, o pedido de apoio 
judiciário, quando é certo que a lei estabelece, sem sombra de dúvida, 
que esse pagamento deve ser efectuado no prazo de 10 dias a contar da 
data da notificação da decisão definitiva que tenha indeferido o pedido 
de apoio judiciário (acontecendo que no processo não se encontram 
determinadas nem a data da decisão definitiva que indeferiu o pedido 
de apoio judiciário, nem a data da notificação dessa mesma decisão).

Razão por que, tendo patentemente laborado em erro de direito, deve 
o despacho recorrido ser revogado.

Como assim, e sem necessidade de mais alargados considerandos, 
estamos agora a concluir que o autor deve efectuar o pagamento da taxa 
de justiça inicial no prazo de 10 dias a contar da data da notificação 
da decisão que indefira, em definitivo, o pedido de apoio judiciário 
– nos termos do artigo 24.º, n.º 3, da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, e 
artigo 467.º, n.º 5, do Código de Processo Civil.

Pelo que labora em erro de julgamento de direito o despacho de 
indeferimento liminar assente na base de que o prazo de pagamento da 
taxa de justiça inicial é «a contar da decisão» (que não da notificação) 
de indeferimento definitivo do pedido de apoio judiciário.
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3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar 
o despacho recorrido, a substituir por decisão que não seja de indeferi-
mento liminar pelo fundamento aqui considerado.

Sem custas.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Jorge Lino (relator) — Lúcio 

Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

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 ilegalidade prevista na alínea a) do n.º 1 deste preceito 
legal é só a chamada «ilegalidade abstracta» e não 
a sua ilegalidade em concreto, fundamento típico de 
impugnação judicial.

 III — Não é possível a convolação da oposição à execução 
fiscal em impugnação judicial se o oponente havia já 
deduzido reclamação graciosa, 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 628/06 -30.
Recorrente: Gescadaval — Gestão de Instalações e Equipamentos de 

Desporto, Cultura e Lazer, E. M.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

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

1 – Gescadaval – Gestão de Instalações e Equipamentos de Desporto, 
Cultura e Lazer, E.M.  -, melhor identificada nos autos, não se confor-
mando com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 
II que indeferiu liminarmente a oposição que deduziu à execução fiscal 
para cobrança de IVA e juros compensatórios, relativos aos anos de 2002 
e 2003, no valor global de € 13.053,55, dele vem interpor o presente 
recurso, formulando as seguintes conclusões:

I - A ora Recorrente não pode conformar -se com o entendimento 
constante da Decisão recorrida (despacho proferido a 16/11/04).

Veja -se porquê:
II - Alega o Douto Despacho que a oposição foi deduzida fora de 

prazo, o que não corresponde à verdade,

Senão vejamos,
III - A ora Recorrente foi citada no âmbito da execução fiscal em 

29/7/04— conf. Doc. 1 que se junta e se dá por reproduzido para os 
demais efeitos legais. Assim o prazo de 30 dias previsto no art. 203° al. 
a) do C.P.P.T. começa a correr a partir da data supra indicada.

IV - Deste modo, o prazo acabava em 28/8/04, como era dia em que 
os tribunais estavam encerrados (sábado), o mesmo transfere -se para o 
1° dia útil posterior de acordo com o art. 144° n.º 2 do C.P.C.

V - Assim, como último dia do prazo temos o dia 30/8/04, data que 
foi respeitada  - cfr. doc. 2 que se junta e se dá por reproduzido para os 
demais efeitos legais.

VI - Refere ainda o Douto Despacho que não foi alegado algum dos 
fundamentos admitidos pelo art. 204° do C.P.P.T. Tal alegação não 
pode proceder,

Veja -se:
VII - Os presentes autos de execução fiscal resultam de liquidação de 

IVA, por consequência de relatório da Inspecção Tributária da Direcção 
de Finanças de Lisboa, que imputa a necessidade do IVA a liquidar 
pelos “serviços” prestados à “população” dever ser liquidado à taxa 
de 19 % e não a 5 %.

VIII - A presente matéria foi tempestivamente reclamada graciosa-
mente.

IX - Peca o Douto Relatório, a liquidação efectuada, e por consequên-
cia sendo indevida a quantia exequenda, por erro imputável aos serviços, 
violando a Lei, e o disposto no ponto 2.13 da Lista 1 anexa ao CIVA,

X - Não estando em causa a legalidade da liquidação, enquanto mero 
acto de apuramento de imposto, coloca -se em crise pela presente opo-
sição a interpretação feita pelos serviços dos citados dispositivos legais 
em sede Relatório de inspecção, irrecorrível quanto às suas conclusões, 
e que por sua vez deu origem à liquidação e execução, na justa medida 
em que, pelo menos parcialmente esta obrigação de imposto não existe.

XI - Portanto, a quantia exequenda é inexigível, revelando a sua exi-
gência a total inadequação dos argumentos e fundamentos à realidade 
do tecido social do país, das autarquias, e fazendo “tábua rasa” do facto 
do serviço que está aqui em causa impunha isenção ou liquidação de 
IVA à taxa reduzida de 5 %.

XII - Assim, como refere a oposição apresentada, a mesma foi formu-
lada nos termos do artigo 204° n° 1 al. a) e i) do CPPT.

XIII - Se o imposto foi bem tributado pela ora Recorrente a 5 %, logo 
os 19 % são inexigíveis, configurando um fundamento de oposição 
prevista no art. 204° nº 1 al. a) do CPPT:

“Inexistência do imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à 
data dos factos a que respeita a obrigação ou se for o caso, não estar 
autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva 
liquidação;”

XIV - Aliás, seria inapropriado que tendo sido bem aplicada a taxa 
de 5 % se viesse a exigir 19 %, quando isso importa um acréscimo de 
imposto sobre um preço base que não foi cobrado, gerando agora a 
distorção de aplicar -se taxa que implica ser o imposto parte do serviço 
prestado uma vez que é impossível fazer repercutir em terceiros o 
aumento da taxa agora definida, o que contraria a natureza do imposto 
em si mesmo.

XV - É entendimento da recorrente que os serviços prestados pela ora 
Recorrente foram taxados correctamente à taxa de 5 % e não a 19 % 
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como entende a Administração Fiscal. Assim, se na Oposição, a ora 
Recorrente refere que o relatório da Administração Fiscal é ilegal está 
consequentemente a dizer que o imposto à taxa de 19 % é inexistente. 
Isto cai claramente no âmbito do art. 204° al. a) do CPPT.

XVI - A oposição também foi formulada pela ora Recorrente, com base 
no fundamento constante do art. 204° al. i) do CPPT pois se consta da 
Constituição da República Portuguesa que o espírito do sistema no caso 
sub judice é a tributação a 5 %, logo a prova por documento referida na 
alínea i) do art. 204° do CPPT é a “magna carta”.

XVII - Refere ainda o despacho recorrido “ser manifesta a improce-
dência da oposição.

Tal argumento não pode colher:
“Tem -se vindo a entender dominantemente na jurisprudência que, 

sendo o de rejeição liminar um despacho «radical» que à partida coarcta 
toda e qualquer expectativa de o autor ver a sua pretensão apreciada e 
julgada, o mesmo só se justifica nos casos em que a inviabilidade da 
pretensão do autor seja tão evidente que tome inútil qualquer instrução 
posterior” - cfr. Douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
de 18/10/05.

XVIII - Refere ainda o Acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Sul de 18/10/05: “Assim, no caso de manifesta improcedência e/ou o de 
não ter sido alegado qualquer fundamento de oposição, o prosseguimento 
do processo não vai conduzir a qualquer resultado, e por isso manda 
o princípio da economia processual que logo ali se lhe ponha termo. 
É este o fundamento e a justificação do indeferimento liminar, outrora 
regra e agora excepção, no desenvolvimento da lide.”

XIX - Assim, “à contrário” significa que se não se verificar a invia-
bilidade evidente da pretensão do autor não pode ser a mesma rejeitada 
liminarmente por manifesta improcedência da oposição.

XX - No caso sub judice verifica -se que foi invocado fundamentos 
de oposição constantes do art. 204° do CPPT pois a p.i refere expres-
samente na sua 2° página:

“Assim, a presente oposição é formulada nos termos do art. 204° nº 1 
alínea a) e i) do CPPT.”  - Trata -se da causa de pedir que é concretizada 
com alegações de facto e de direito.

XXI - Portanto, é infundada a armação constante do Despacho ao 
referir:

(...)“a petição inicial que deu origem ao presente processo é inepta 
devido a obscuridade da causa de pedir”

XXII - O despacho recorrido refere:
“é manifestamente improcedente tal fundamento de oposição, dado 

que o pedido de suspensão da instância executiva deve ser formulado 
no próprio processo de execução, sendo competente em primeira linha, 
para apreciar o Chefe de Serviço de Finanças onde corre o mesmo 
processo executivo.”

Tal argumento não pode proceder,
Senão vejamos,
XXIII - A oposição refere o seu pedido na parte final, o qual se trans-

creve:
“(...) deve a presente oposição à execução fiscal ser considerada 

procedente por provada, e anulada a respectiva cobrança em virtude 
da liquidação adicional referida supra, encontrar fundamentação em 
relatório de Inspecção cujas conclusões são irrecorríveis, violando este 
os mais elementares direitos fundamentais dos utentes cidadãos, sendo 

ainda relevante dizer -se que viola expressamente o direito consagrado 
na Lei da ora Oponente cobrar IVA a taxa reduzida, por constituir regra 
base de beneficio fiscal expressamente consagrado na Lei.

Mais se requer que seja suspensa a presente execução, dispensando -se 
a oponente de prestar inerente garantia: (...)”

XXIV - Portanto, o pedido principal é a anulação da respectiva co-
brança em virtude da liquidação adicional, supletivamente requer -se a 
suspensão da execução, dado ser uma decorrência normal da oposição 
 - cfr. art. 212° do CPPT.

XXV - O Despacho recorrido refere que o fundamento da oposição 
“(...) reconduz -se à alegada discussão da ilegalidade concreta ou relativa 
da dívida exequenda.” Acrescentando ainda que “tal matéria não pode 
constituir fundamento do processo de oposição a execução fiscal, salvo 
se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra o 
acto de liquidação, conforme é jurisprudência e doutrina assentes(...)”

XXVI - Salvo o devido respeito, o fundamento da oposição é a ine-
xistência do imposto, plasmado no art. 204° do CPPT, não estando em 
causa a legalidade da liquidação, enquanto mero acto de apuramento 
de imposto, coloca -se em crise pela presente oposição a interpretação 
feita pelos serviços dos citados dispositivos legais em sede de Relatório 
de Inspecção, irrecorrível quanto às suas conclusões, e que sustenta a 
emissão do titulo executivo e que por sua vez deu origem à liquidação 
e execução, na justa medida em que, pelo menos parcialmente esta 
obrigação de imposto não existe.

XXVII - Logo a “via” a seguir não era a impugnação judicial dado que 
esta visa a apreciação da correspondência do acto tributário com a lei no 
momento em que o mesmo foi praticado e no caso sub judice estão em 
causa fundamentos supervenientes que podem tomar ilegítima ou injusta 
a execução devida a falta de correspondência com a situação material 
subjacente no momento em que se adoptam as providências, sendo este 
o objecto do processo de oposição  - cfr. Alberto Xavier, Conceito e 
Natureza do Acto Tributário, Almedina, 1972, pág. 586 e segs.)

XXVIII - Assim, nem se coloca a questão da possível convolação da 
oposição apresentada em impugnação judicial dado ser o processo de 
oposição o adequado por todos os motivos supra explanados.

XXIX - Em virtude de todo o acima exposto, deverá o despacho 
recorrido ser revogado, com o qual se fará justiça.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido 

do recurso ser julgado improcedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Em 16/7/2004, a D.G.C.I. emitiu as certidões de divida de I.V.A. 

e juros compensatórios, relativas aos anos de 2002 e 2003 e no mon-
tante global de € 13.053,55, cujo prazo de cobrança voluntária tivera 
o termo final no dia 30/4/2004, nas mesmas surgindo como devedor 
a oponente “Gescadaval – Gestão de Instalações e equipamentos de 
Desporto, Cultura e Lazer, E.M.” (cfr. documentos juntos a fls. 130 a 
135 dos autos);

2 - Em 16/7/2004, a Fazenda Pública instaurou processo de execução 
fiscal, sob o nº 1490 -04/100497.2, o qual corre termos no Serviço de 
Finanças de Cadaval, tendo por objecto a cobrança coerciva da dívida 
identificada no nº1 (cfr. informação exarada a fls. 205 a 207 dos autos; 
documento junto a fls. 129 dos autos);
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3 - Em 25/7/2004, a oponente foi citada no âmbito da execução fiscal 
identificada no nº 2 (cfr. informação exarada a fls. 205 a 207 dos autos; 
documentos juntos a fls. 136 e 137 dos autos);

4 - Em 30/7/2004, a oponente deduziu reclamação graciosa tendo por 
objecto as liquidações que constituem a dívida exequenda no processo 
de execução identificado no nº 2 (cfr. documentos juntos a fls. 139, 
150, 161, 172, 183 e 194 dos autos; informação exarada a fls. 205 a 
207 dos autos);

5 - No dia 1/9/2004, deu entrada no serviço de Finanças de cadaval a 
oposição apresentada por “Gescadaval – Gestão de Instalações e Equipa-
mentos de Desporto, Cultura e lazer, E.M.” e que deu origem ao presente 
processo (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos).

3 – Antes do mais, importa referir que, nas conclusões I) a V), a re-
corrente abordou a questão da tempestividade da oposição à execução 
fiscal.

Ora, não só na decisão recorrida não foi posta em causa tal questão, 
como também dela não há agora que tomar conhecimento, uma vez 
que nenhuma dúvida se suscita sobre a referida tempestividade, aliás, 
de conhecimento oficioso.

Passemos, então, a conhecer do objecto do recurso.
Como vimos, traduz -se este no despacho que indeferiu liminarmente 

a oposição à execução fiscal deduzida pela recorrente contra a cobrança 
coerciva de IVA e juros compensatórios, relativos aos anos de 2002 e 
2003.

Nesse despacho, entendeu o Mmº Juiz “a quo” que e por um lado, a 
petição inicial deve ser rejeitada liminarmente, por ser inepta, uma vez 
que “a mesma não identifica o facto concreto que serve de fundamento 
à oposição, isto é, a causa de pedir. Assim é, porquanto o oponente não 
identifica claramente qual o fundamento da oposição, sabendo -se que 
o objecto desta forma de processo se consubstancia num dos diversos 
fundamentos consagrados no citado artº. 204, n.º 1, do C.P.P.T..

Em suma, a petição inicial que deu origem ao presente processo 
é, desde logo, inepta devido a obscuridade da causa de pedir, assim 
se impondo o seu indeferimento liminar, ao abrigo do disposto nos 
artºs. 98, n.ºs 1, al. a), e 2, 110, n.º 1, e 209, n.º 1, al. b), do C.P.Civil...”.

Por outro, o fundamento da causa de pedir “reconduz -se à alegada 
discussão da ilegalidade concreta ou relativa da dívida exequenda. Ora, 
tal matéria não pode constituir fundamento do processo de oposição a 
execução fiscal, salvo se a lei não assegurar meio judicial de impugnação 
ou recurso contra o acto de liquidação”.

Contra esta decisão reage a oponente, afirmando que a causa de 
pedir não é obscura, uma vez que da petição inicial resultam os factos 
concretos que fundamentam a oposição, nomeadamente os que integram 
as als. a) e i) do nº 1 do artº 204º do CPPT, bem como não está em causa 
a apreciação da legalidade em concreto da execução, já que coloca em 
crise “pela presente oposição a interpretação feita pelos serviços dos 
citados dispositivos legais em sede Relatório da inspecção, irrecorrível 
quanto às suas conclusões, e que por sua vez deu origem à liquidação 
e execução, na justa medida em que, pelo menos parcialmente esta 
obrigação de imposto não existe… Portanto, a quantia exequenda é 
inexigível revelando a sua exigência a total inadequação dos argumentos 
e fundamentos à realidade do tecido social do país, das autarquias, e 

fazendo “tábua rasa” do facto do serviço que está aqui em causa impunha 
isenção ou liquidação de IVA à taxa reduzida de 5 %”.

Vejamos, então, se lhe assiste razão.
4 – Desde logo, importa salientar que o indeferimento liminar é um 

mecanismo a usar com cautela, só devendo ter lugar quando da simples 
apreciação do pedido formulado resulte com força irrecusável e sem 
margem para dúvidas que este não pode proceder (vide Acs. deste STA 
de 18/11/92, in rec. nº 14.465; de 9/12/92, in rec. nº 14.661 e de 7/10/97, 
in rec. nº 21.234).

Como ensinava Alberto dos Reis, com este fundamento “o juiz só 
deve indeferir a petição inicial…quando a improcedência da pretensão 
do autor for tão evidente que se torne inútil qualquer instrução e dis-
cussão posterior, isto é, quando o seguimento do processo não tenha 
razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial” 
(Código de Processo Civil Anotado, vol. II, pág. 385).

Posto isto, importa desde logo salientar que assiste razão à oponente 
quando refere que a petição inicial não é obscura.

Na verdade e da sua leitura, ressalta à evidência que, na mesma, aquela 
pretende que o IVA a aplicar pelos serviços prestados à população deve 
ser liquidado à taxa de 5 % e não de 19 %, como fez a Administração 
Tributária no seu relatório, violando, assim, “a Lei e o disposto no 
ponto 2.13 da Lista I anexa ao CIVA”, “revelando a sua exigência a 
total inadequação dos argumentos e fundamentos à realidade do tecido 
social do país, das autarquias, e fazendo “tábua rasa” do facto do serviço 
que aqui está em causa impunha isenção ou liquidação de IVA à taxa 
reduzida de 5 %”, pelo que a presente oposição é formulada nos termos 
do artº 204º, nº 1, als. a) e i) do CPPT, concluindo pela anulabilidade 
da respectiva cobrança.

Sendo assim, parece -nos que a causa de pedir, embora não prime pelo 
perfeccionismo, é perfeitamente inteligível.

Coisa diferente é saber, porém, se os factos que a integram constituem 
ou não fundamento de oposição à execução fiscal. O que passaremos 
a apreciar de seguida.

5 – Como é sabido, no artº 204º do CPPT estabelecem -se, taxativa-
mente, os fundamentos da oposição à execução fiscal, como claramente 
resulta do preceituado no seu nº 1: “a oposição só poderá ter algum dos 
seguintes fundamentos”.

Voltando ao caso em apreço e do que acima fica dito, resulta claro 
que as razões apontadas pela oponente não se enquadram em nenhum 
dos fundamentos 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 acima 
ficam transcritos, com ela a oponente questiona tão só a legalidade em 
concreto da liquidação da dívida exequenda.

Matéria que, como vem decidido, se quadra 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).
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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, ou, como fez, reclamar graciosamente.

Aliás, pretendendo a recorrente questionar a inexigibilidade da taxa 
do IVA de 19 % por ilegalidade da sua liquidação, tal apreciação envolve 
também o conhecimento da legalidade em concreto, para a qual é, como 
vimos, a impugnação o meio judicial próprio.

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.

Como também não cabe 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, 
nos exercícios de 2002 e 2003.

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 rejeitar liminarmente a 
oposição à execução fiscal com fundamento no disposto na al. b) do nº 
1 do artº 209º do CPPT.

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 reclamação graciosa, 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 o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Pimenta do Vale (relator) — Ba-

eta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Juros de mora. Dívidas ao Estado. Arresto. Garantia real.

Sumário:

O n º 3 e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de 
Março, ao afirmar que a taxa de juros de mora é redu-
zida a 0,5 % para as dívidas cobertas por garantias reais 
deve ser interpretado amplamente de modo a terem -se 
por abrangidas na sua estatuição não apenas as dívidas 
cobertas por garantias reais, stricto sensu, mas também as 
cobertas por arresto.

Processo n.º 886/05 -30.
Recorrente: Farrobilhas — Empreendimentos Imobiliários, 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 – Farrobilhas  - Empreendimentos Imobiliários, S.A., veio im-
pugnar a liquidação de juros de mora devidos no âmbito do processo de 
execução fiscal n.º 1082200301532928, pedindo a reforma da liquidação 
de juros moratórios para o valor de € 21.029,35, a devolução do montante 
liquidado e pago em excesso no valor de € 21.029,35 e a indemnização 
pela Administração Fiscal de todos os prejuízos por si sofridos, nos 
termos do disposto no n.º 1 do art.º 43.º da LGT e art.º 61.º do CPPT.

Por sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Loulé foi a im-
pugnação julgada improcedente e, em consequência, a Fazenda Pública 
absolvida do pedido.

Não se conformando com esta, dela vem agora a impugnante interpor 
recurso para a Secção de Contencioso Tributário deste Tribunal, formu-
lando as seguintes conclusões:

I. A Recorrente foi alvo de uma Acção de Inspecção Tributária ao 
exercício de 1999, na sequência da qual foi notificada da liquidação 
adicional n.º 2003 8310014225, no montante de € 841.174,06;

II. Tendo efectuado o respectivo pagamento fora do prazo legal para 
o efeito, a Recorrente foi notificada do processo de execução fiscal 
n.º 1082200301532928, para cobrança coerciva daquela dívida, acrescida 
de juros moratórios no valor de € 42.058,70;

III. Para garantia, nomeadamente, do crédito decorrente da liquidação 
adicional n.º 2003 8310014225, a Fazenda Pública requereu o arresto 
de bens imóveis da Recorrente, o qual veio a ser deferido;

IV. O requerente do arresto adquire um direito de preferência em 
relação a todos os credores que não tenham garantia real anterior;

V. Pelo que, a Fazenda Pública, incidindo o arresto sobre bens imó-
veis, adquiriu uma garantia real com função idêntica à da hipoteca 
judicial;
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VI. Nos termos do art.º 622.º do CC, os actos de disposição dos bens 
arrestados são ineficazes em relação ao requerente do arresto, de acordo 
com as regras próprias da penhora;

VII. Da interpretação conjugada dos artigos 822.º e 622.º do CC, 
resulta que são extensíveis ao arresto os demais efeitos da penhora;

VIII. Sendo o mais importante desses efeitos o da preferência em 
relação aos outros credores do arrestado, que não tenham garantia an-
terior;

IX. A disposição de bens arrestados feita pelo devedor é inoponível 
ao credor;

X. A situação jurídica do credor relativamente ao arresto é oponível 
a terceiros adquirentes, como é próprio dos direitos reais;

XI. O arresto é um direito real de garantia, como é jurisprudência 
deste Venerando Supremo Tribunal Administrativo;

XII. Constituindo o arresto um direito real da garantia, natureza 
jurídica confirmada pelos efeitos atribuídos pelos artigos 622.º, n.º 2 e 
822.º, n.º1 do CC;

XIII. Labora, assim, a Douta Sentença em erro, na interpretação 
e aplicação das normas constantes dos artigos 136.º e seguintes do 
CPPT, artigos 619.º e seguintes do CC e artigos 406.º e seguintes 
do CPC, efectuando uma errada concepção da natureza jurídica 
da figura do arresto;

XIV. À Recorrente vieram a ser liquidados juros moratórios por 
atraso no pagamento da referida dívida, por período correspondente 
a cinco meses;

XV. Sucede, porém, que em violação do art.º 3.º, n.º 3 do Decreto-
-Lei n.º 73/99, de 16 de Março, os juros de mora foram liquidados 
à taxa de 1 % por cada mês ou fracção de atraso;

XVI. Quando a respectiva taxa deveria ser de 0,5 %, em virtude 
da existência de garantia real constituída por iniciativa da entidade 
credora da dívida;

XVII. A Douta Sentença recorrida viola, assim, o disposto no art.º 3.º, 
n.º 3 do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março.

Contra -alegando, vem o Representante da Fazenda Pública dizer 
que:

I. Na sequência de uma acção inspectiva de que a recorrente foi alvo, 
foram efectuadas correcções em sede de Imposto Sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas ao exercício de 1999.

II. Destas correcções resultou uma liquidação adicional no valor 
global de EUR. 841.174,06,

III. Que veio a ser paga pela recorrente em 08.01.2004, isto é, após 
o terminus do prazo.

IV. Por essa razão, foram liquidados juros de mora à taxa de 1 %, no 
valor de EUR. 42.058,70 e acrescido.

V. A Fazenda Pública requereu providência cautelar de arresto para 
garantia dos créditos em causa, que veio a ser decretado.

VI. Entende a recorrente que o arresto é uma garantia real, pelo que os 
juros de mora deveriam ter sido calculados à taxa de 0,5 %, nos termos 
do art.º 3.º, n.º 3 do DL n.º 73/99, de 16.03.

VII. Contudo, não lhe assiste razão.
VIII. O arresto, antes de convertido em penhora, não constitui uma 

garantia real, mas tão só uma mera expectativa real, como sustenta a 
douta sentença,

IX. Pelo que bem andaram os serviços da administração fiscal ao 
liquidar os juros de mora à taxa legal de 1 %.

O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no 
sentido de que o recurso merece provimento parcial, devendo a sentença 
impugnada ser revogada e substituída por acórdão que declare a proce-
dência da impugnação judicial e consequente anulação da liquidação dos 
juros de mora na parte resultante da aplicação de taxa superior a 0,5 % e 
ordene a devolução dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento 
da questão dos juros indemnizatórios.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A ora Impugnante foi alvo de uma acção de inspecção tributária ao 

exercício de 1999, a qual concluiu pela existência de correcções em sede 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.

Razão pela qual, a Impugnante foi notificada da liquidação adicional 
n.º 20038310014225, nos termos da qual deveria efectuar o pagamento 
de € 841.174,06 (oitocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e quatro 
euros e seis cêntimos), a título de imposto e de juros compensatórios, 
até ao passado dia 24 de Setembro de 2003.

Pagamento que a Impugnante veio apenas a efectuar em 8 de Janeiro 
de 2004.

Razão pela qual, a ora Impugnante foi notificada, por ofício datado 
do dia 22 de Janeiro de 2004, de que corria termos o processo de exe-
cução fiscal n.º 1082200301532928, para cobrança coerciva da quantia 
constante da liquidação adicional n.º 2003 8310014225, para além dos 
juros moratórios cuja liquidação aquela contesta na presente impugnação.

Tendo a Impugnante efectuado, no passado dia 29 de Março de 2004, 
o pagamento dos juros de mora liquidados no valor de € 42.058,70 
(quarenta e dois mil, cinquenta e oito euros e setenta cêntimos) e do 
respectivo acrescido.

Para garantia dos créditos que poderiam decorrer dessa acção de 
inspecção tributária, veio a Fazenda Pública requerer perante o Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância de Faro o arresto de quarenta bens imóveis 
da ora Impugnante, o qual veio a ser deferido, no âmbito do Processo 
n.º 304/6 -T e Autos de Arresto n.º 1/03.

Arresto que ainda se mantém, não obstante a Impugnante já ter re-
querido o reconhecimento da sua caducidade em virtude do pagamento 
integral da dívida garantida.

III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela 
Mma Juíza “a quo” que julgou improcedente a impugnação judicial 
deduzida pela ora recorrente contra a liquidação dos juros de mora 
efectuada pelo Serviço de Finanças de Loulé à taxa de 1 % por cada mês 
ou fracção em atraso, por entender que a taxa correcta para o cálculo 
dos juros de mora seria de 0,5 %, face ao n.º 3 do art.º 3.º do DL 73/99, 
de 16 de Março.

Na sentença recorrida, a Mma Juíza “a quo” começou por apreciar 
se o arresto seria uma garantia real e, concluindo que o não seria, con-
siderou prejudicado o pedido de juros indemnizatórios formulado pela 
impugnante.

Vejamos. As dívidas ao Estado provenientes de contribuições e im-
postos são sujeitas a juros de mora, nos termos do DL 73/99, de 16/3.

A taxa de juros de mora aplicável é de 1 %, se o pagamento se fizer 
dentro do mês de calendário em que se verificou a sujeição aos juros, 
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aumentando -se uma unidade por cada mês de calendário ou fracção se 
o pagamento se fizer posteriormente (n.º 1 do artigo 3.º do citado DL).

Essa taxa é, porém, reduzida a 0,5 % para as dívidas cobertas por 
garantias reais constituídas por iniciativa da entidade credora ou por 
ela aceites e para as dívidas cobertas por garantia bancária, por força 
do que dispõe o n.º 3 desse mesmo artigo 3.º do DL 73/99.

No caso em apreço, para garantia dos créditos que poderiam decorrer 
da acção inspectiva de que a ora recorrente foi alvo, a Fazenda Pública 
requereu perante o TT de 1.ª Instância de Faro o arresto de quarenta 
imóveis daquela, o qual foi deferido e ainda se mantém, como consta 
do probatório da sentença recorrida.

Todavia, no entendimento de que o arresto não é uma garantia real, 
considerou a Mma. Juíza “a quo” que a liquidação impugnada dos juros 
de mora à taxa de 1 % estava correcta e, por isso, julgou a impugnação 
improcedente.

A única questão aqui suscitada é, assim, a de se saber se o arresto se 
integra ou não na previsão do n.º 3 do artigo 3.º do DL 73/99, de 16/3, 
ou seja, se na expressão “garantia real” aí prevista se deve admitir como 
aí incluído ou não o arresto.

O arresto é, por alguma doutrina, considerado um direito real de 
garantia (cfr. Menezes Cordeiro, in Direito das Obrigações, vol. II, 
p. 495; Lebre de Freitas, in Acção Executiva, p. 121, e CPC Anotado; 
II, p. 132; Anselmo de Castro, in Acção executiva singular, comum e 
especial, p. 178; Amâncio Ferreira, in Curso de Processo de Execução, 
p. 297; e Salvador da Costa, in O concurso de credores).

Também o Prof. Paulo Cunha, in Da garantia nas obrigações, II, 
p. 157/158, refere que “o arresto apesar de, em si, ser acto diferente, 
vem a produzir os efeitos da penhora, pela conversão nela; logo, se a 
penhora tem uma preferência especial, o arresto também a tem, pelo 
que o arresto é também uma garantia especial”.

Já para o Prof. Teixeira de Sousa, in Acção Executiva, p. 251, o arresto 
não é um verdadeiro direito real, faltando -lhe para tanto o elemento 
“realidade” que une directamente o titular à coisa.

De igual modo, a jurisprudência mostra -se também dividida a este 
respeito.

No sentido de que o arresto não é um verdadeiro direito real, sequer 
de garantia real, tal como a lei a configura, podem ver -se, por exemplo, 
os acórdãos do STJ de 17/3/05 e de 8/6/06, nos processos 438/05 e 
1532/06, respectivamente.

E, no acórdão de 9/4/2003 desta Secção do STA, no processo 2064/02, 
se escreveu também que “o arresto não é mais do que uma medida 
cautelar, um meio de conservação da garantia patrimonial dos credores, 
cuidando de evitar a sua dissipação, visando prevenir a possibilidade 
de o crédito ficar insatisfeito por inexistência de bens do devedor, mas 
que não constitui, antes de convertido em penhora, uma garantia real, 
apesar de ter os efeitos que lhe atribuem os artigos 662.º, n.º 2 e 822.º, 
n.º 1 do Código Civil”.

Contudo, já no acórdão de 16/6/04 desta mesma Secção, se deixou 
escrito que “No que se refere ao paralelismo com o arresto, a posição 
do S.T.A. assenta no pressuposto errado de que ele não tem natureza de 
garantia real, antes de convertido em penhora, mas os arts. 622.º, n.º 1, 
e 822.º que se citam, determinando a ineficácia dos actos de disposi-
ção dos bens em relação ao arrestante revelam, precisamente, que ele 
confere a este o direito de sequela imprescindível para tal qualificação, 

pois essa ineficácia significa que o direito de crédito pode ser exercido 
coercivamente sobre os bens arrestados, mesmo que eles tenham sido 
transferidos para a titularidade de terceiros, e é mesmo a partir dele 
que se determina a anterioridade do direito do exequendo sobre os 
bens arrestados (art. 822.º, n.º 2). Aliás, sendo os efeitos do arresto os 
mesmos da penhora, a nível da oponibilidade a terceiros, remetendo -se 
mesmo expressamente para as regras da penhora (art. 622.º, n.ºs 1 e 2), 
não se vê como pode encontrar -se fundamento para uma diversidade 
de qualificação jurídica”.

Idêntica posição é defendida pelo Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, 
in CPPT, anotado, a págs. 982: “As garantias reais, como direitos reais 
que são, só existem os casos previstos na lei, como se infere do precei-
tuado no art.º 1306.º do Código Civil.

São direitos reais de garantia propriamente ditos a consignação de 
rendimentos (arts. 656.º a 665.º do Código Civil), o penhor (arts. 666.º a 
685.º do Código Civil), a hipoteca (arts. 686.º a 732.º do Código Civil), 
os privilégios creditórios especiais (arts. 733.º a 735.º, 738.º, 748.º, e 
750.º a 752.º do Código Civil) e o direito de retenção (arts. 754.º a 761.º 
do Código Civil).

Como tal deverão considerar -se ainda, para este efeito, o arresto 
não convertido em penhora e a penhora noutra execução, por lhes ser 
atribuído o efeito de preferência sobre qualquer outro credor que não 
tenha garantia real anterior (arts. 622.º, n.º 2 e 822.º, n.ºs 1 e 2 do 
Código Civil)”.

No caso em apreço, mais do que tomar partido a favor duma ou outra 
posição, talvez o que importe apurar é se o arresto, a par de qualquer 
outra garantia real ou bancária, satisfaz o que se pretendeu acautelar 
na citada disposição legal.

No DL 73/99, de 16 de Março, como se assinala no seu preâmbulo, 
pretendeu -se criar um incentivo à constituição de garantias reais por 
iniciativa ou com a colaboração dos devedores, ou de garantias bancárias, 
traduzido numa redução da taxa de juros de mora a metade.

Ou seja, oferecendo -se uma taxa de juros mais baixa, pretende -se 
garantir duma forma mais eficaz e efectiva o pagamento das dívidas 
ao Estado.

O arresto, consistindo numa apreensão judicial de bens destinada 
a garantir a cobrança dos créditos tributários e do acrescido (juros e 
custas) e sendo convertido em penhora, independentemente de qualquer 
despacho, se o pagamento não for efectuado (artigo 214.º CPPT), e tendo, 
por outro lado, os mesmos efeitos da penhora, a nível da oponibilidade 
a terceiros, na medida em que incide sobre bens determinados e ao seu 
titular é conferida preferência sobre qualquer outro credor que não tenha 
garantia real anterior, deve ter -se por abrangido na estatuição do n.º 3 
do art.º 3.º daquele diploma legal.

É que, pelo arresto, independentemente da sua qualificação jurídica, 
e a par dos direitos reais de garantia propriamente ditos e previstos na 
lei, o Estado obtém garantia plena e segura de que será pago.

E, assim sendo, não se vê motivo, por que as dívidas cobertas por 
arresto não beneficiem também elas de uma taxa de juros de mora 
reduzida a 0,5 %, nos termos do citado DL 73/99.

A decisão recorrida que deste modo não entendeu não pode, por 
isso, manter -se.

O processo deve, assim, ser devolvido ao tribunal “a quo” para apre-
ciação e decisão do pedido indemnizatório formulado pela ora recorrente 
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na petição inicial, ao abrigo do disposto nos artigos 43.º da LGT e 61.º 
do CPPT, e cujo conhecimento ficou prejudicado pela solução dada à 
questão jurídica da natureza do arresto.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa 
dos autos à 1.ª instância para que, tendo em conta o ora decidido, se 
conheça do mérito da impugnação, pedido indemnizatório incluído, se 
a tal nada mais obstar.

Custas a final na 1.ª Instância, sendo devidas neste STA pela Fazenda 
Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — António Calhau (relator) — 
Brandão de Pinho — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Impugnação judicial. Cumulação de impugnações. Princípio 
da verdade material.

Sumário:

 I — Não é possível cumular impugnações de liquidações de 
IRC e de IVA, por faltar a identidade de natureza dos 
dois tributos exigida pelo artigo 104.º do CPPT.

 II — Apresentada em Julho de 2004 uma petição de impug-
nação naquelas condições deverá notificar -se o impug-
nante nos termos e para os fins do artigo 45.º, n.º 7, do 
CPTA.

Processo n.º 902/06 -30.
Recorrente: Mar do Bacalhau — Produtos do Mar, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Costa Reis.
1. Mar do Bacalhau – Produtos do Mar, L.da, recorre do despacho do 

M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que, com fun-
damento na ilegal cumulação de impugnação de actos de liquidação 
IRC e de IVA, relativos aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, declarou 
nulo todo o processo e absolveu a Fazenda Nacional da instância.

Formula as seguintes conclusões:
I. O entendimento do STA tem sido praticamente unânime no sentido 

de ser proibida a cumulação, no mesmo processo de impugnação, dos 
actos de liquidação de IRC e IVA;

II. A ora recorrente sustenta, no entanto, que deveria ser possível a 
impugnação nos termos deduzidos, considerando o facto das liquidações 
adicionais de IVA e IRC serem provenientes de um único procedimento 
administrativo;

III. Acresce que a exigência de processos autónomos relativamente 
aos tributos em causa, diminui as garantias de defesa da impugnante e 
cria uma diferenciação que é meramente formal, violadora do disposto 
no art.º 20.º da CRP;

IV. O art. ° 2.° CPPT prevê a aplicação supletiva aos casos omissos no 
processo tributário do disposto nas normas sobre organização e processo 
nos tribunais administrativos e tributários;

V. In casu, seria aplicável o disposto nos n.ºs 5 e 6 do art.º 47.° do 
CPTA.

VI. O Tribunal a quo verificando como verificou, estar perante uma 
cumulação ilegal de impugnações, devia 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 beneficio de 
se considerarem, essas novas impugnações, como apresentadas na data 
da entrada daquela em que se verificar a ilegal cumulação para efeitos 
da tempestividade da sua apresentação.

VII. A ausência de tal notificação configura uma violação do disposto 
no art.º 47.° n.ºs 5 e 6 CPTA, aplicável ex vi art.º 2.° n.º 1 alínea c) 
CPPT.

VIII. Não faz sentido a condenação em custas da impugnante pelo 
doutro tribunal a quo, pois tal apenas seria razoável em relação à propor-
ção de custas referente ao tributo que a impugnante escolhesse que não 
iria prosseguir a acção. Ora tal notificação não foi feita e a impugnante 
foi impedida de proceder a tal opção.

Não foram apresentadas contra alegações.
O Exmº. Procurador -Geral junto deste Tribunal pronunciou -se no 

sentido do provimento do recurso já, atenta a data em que foi apre-
sentada a petição inicial e havendo impossibilidade legal à cumulação 
das impugnações, o Sr. Juiz a quo deveria convidar a Impugnante à 
regularização daquela petição.

O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. São duas as questões que se colocam neste recurso; por um 

lado, a de saber se é possível atacar, simultaneamente e no mesmo 
processo de impugnação judicial, actos de liquidação de IRC e IVA e, 
por outro, em caso de resposta negativa, a de saber se o Impugnante 
deve ser convidado a indicar qual dos referidos actos de liquidação 
pretende ver apreciado.

Trata -se de questões já abordadas pela jurisprudência deste Tribunal 
em termos que nos parecem correctos, pelo que limitar -nos -emos a 
acompanhar o que foi decidido.

In casu, importa ter presente que a petição de impugnação deu entrada 
no Tribunal recorrido em 20/07/2004 e que a sentença recorrida vem 
datada de 12/05/2006.

Escreveu -se no Acórdão de 10/03/2005 (rec. 1390/05):
“3.2. A primeira das identificadas questões vem merecendo deste 

Tribunal inequívoca resposta negativa, à luz do que estabelece o arti-
go 104º do CPPT.

De entre os acórdãos que se debruçaram sobre o tema podem ver -se 
os de 3 de Julho de 2003, 26 de Março de 2003, 13 de Março de 2002, 
10 de Abril de 2004, nos recursos nºs. 538/03, 131/03, 26752 e 1911/03, 
respectivamente.
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Essa resposta é negativa é, também, dada de jure condendo por 
JORGE LOPES DE SOUSA, in CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE 
PROCESSO TRIBUTÁRIO ANOTADO, 4ª edição, pág. 470.

Aí se pode ler que «No processo de impugnação judicial, esta cumu-
lação de pedidos relativa a mais que um acto, só pode suceder quando 
estes se reportam a um mesmo tributo, sejam idênticos os fundamentos 
de facto e de direito e seja o mesmo o tribunal competente para a de-
cisão (...). (...) não se enquadram na previsão deste artigo (...) aquelas 
[situações] em que há uma mesma materialidade que é subjacente à 
liquidação de tributos distintos. Será, por exemplo, o caso de uma liqui-
dação adicional de I.V.A. baseada numa correcção à matéria tributável 
fundamentada em correcção de escrita e uma liquidação adicional de 
I.R.C. fundada na mesma correcção. Existiria uma conexão entre as 
duas liquidações, por serem os mesmos os factos que estão na origem 
a ambas as liquidações, pelo que a cumulação de pedidos de anulação 
seria viável à face daquela regra do n.º 1 do art. 38º da L.P.T.A. Mas, 
não será possível a cumulação de impugnações judiciais dos referidos 
actos, por serem diferentes os tributos».

Na verdade, a norma legal em causa dispõe que «Na impugnação judi-
cial podem, nos termos legais, cumular -se pedidos e coligar -se os autores 
em caso de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de facto 
e de direito invocados e do tribunal competente para a decisão».

Não se basta, pois, esta disposição, com a existência de uma relação 
de dependência e de conexão entre os actos impugnados. Para que a 
cumulação seja autorizada é preciso que se verifiquem três pressu-
postos:

 - que o tribunal seja competente para todas as impugnações;
 - que haja identidade dos fundamentos de facto e de direito em que 

assentam essas impugnações;
 - que os actos impugnados respeitem a tributos da mesma natu-

reza.
Ora, é gritante a diversidade da natureza do IVA e do IRC – aquele, 

um imposto sobre o consumo, este, um tributo sobre o rendimento.
Falta, pois, um dos pressupostos para que seja legítima a cumulação 

de impugnações, o que inviabiliza essa cumulação.
Daí o acerto do despacho recorrido, neste segmento, e a improcedên-

cia das duas primeiras conclusões das alegações da Recorrente.
3.3. Resta saber se, verificada a ilegalidade da cumulação, o juiz 

devia ter convidado a recorrente a escolher o acto de liquidação a ser 
apreciado pelo tribunal.

Não se encontra no CPPT, norma que dite as consequências da 
cumulação em caso de não verificação dos respectivos pressupostos 
 - designadamente, como é, aqui, o caso, quando falte a «identidade da 
natureza dos tributos».

É, pois, admissível a posição dos que defendem que devia procurar -se 
o regime para esta situação no artigo 38° n.° 4 da Lei de Processo nos 
Tribunais Administrativos (LPTA), chamado a aplicar -se pela alínea c), 
do n.° 2, do artigo 2° do CPPT (cfr. obra e autor citados, pág. 470).

Mas acontece que a LPTA cessou a sua vigência em 1 de Janeiro de 
2004, data em que foi substituída pelo Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (CPTA) aprovado pela lei n.° 15/2002 de 22 de Fevereiro 
(cfr. o artigo 2° da lei n.° 4 -A/2003 de 19 de Fevereiro).

Assim, aquela alínea c) do artigo 2° do CPPT deixou de apelar à 
aplicação subsidiária da desaparecida LPT A.

Daí que, contra o entendimento da recorrente, expresso nas segunda 
e terceira conclusões das suas alegações, não haja que considerar a 
disposição do artigo 38° n° 4 da LPTA  - norma cuja aplicação subsi-
diária, de resto, o artigo 104° do CPPT afastaria (cfr., a este respeito, 
o autor e obra citados, pág. 469).

Ora, o artigo 4° n.° 5 do CPTA, que sucedeu à LPTA, estabelece que 
«A cumulação de impugnações de actos administrativos rege -se pelo 
disposto no artigo 47°», cujo n° 5 dispõe:

«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».

Por fim, o n.° 6 do mesmo artigo permite que, em caso de absolvi-
ção da instância por ilegal cumulação de impugnações, possam 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 a 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 impugnação separadas, no prazo de um mês, contado do trânsito 
em julgado da decisão que extinguisse a instância, com o benefício de 
se consideraram, essas novas impugnações, como apresentadas na data 
da entrada daquela em se verificara a ilegal cumulação, para efeitos 
da tempestividade da sua apresentação.”

Nestes termos, e com os fundamentos expostos, acordam, em confe-
rência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo 
Tribunal Administrativo em, conceder provimento ao recurso e, re-
vogando o despacho recorrido, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal 
recorrido para que se profira despacho que determine a notificação 
da Recorrente nos termos e para os efeitos do n.º 5 do art.º 47.º do 
CPTA.

Sem custas.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Costa Reis (relator) — Brandão 

de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Decisão aplicadora de coima. 
Descrição dos factos punidos. Concurso de infracções. 
Coima única. Indicação da coima aplicada a cada uma 
das infracções.
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Sumário:

 I — A decisão administrativa que aplica coimas por contra-
-ordenações fiscais deve conter a descrição dos factos 
que integram as condutas punidas, não bastando a mera 
referência ao auto de notícia.

 II — Sendo punidos vários comportamentos contra -ordena-
cionais e aplicada uma coima única, deve a mesma 
decisão apontar, ainda, qual a coima que concretamente 
cabe a cada uma das infracções.

Processo n.º 979/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Tecnoprumo — Sociedade de Construções e Obras, L.da

Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da sentença de 18 de Abril 
de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que 
julgou procedente o recurso da decisão do Chefe do Serviço Local de 
Finanças de Portimão que aplicou a TECNOPRUMO – SOCIEDADE 
DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, LDA., com sede na Mexilhoeira 
Grande, Portimão, uma coima no valor de € 3.796,75 correspondente a 
quatro contra -ordenações fiscais não aduaneiras.

Formula as seguintes conclusões:

«I

A descrição dos factos que consta da decisão que aplicou a coima 
constitui, de modo suficiente, a descrição sumária que é legalmente 
exigida pelo disposto nos artºs. 63º nº 1 al. d) e 79º nº 1 al. b) do RGIT, 
dado que tal descrição é feita também por referência ao conteúdo do auto 
de notícia e este discrimina com clareza as infracções cometidas, como 
se vê do documento de fls. 8 e 9 – relativamente ao IVA de 2002 não foi 
efectuado o pagamento da declaração periódica de substituição; e relati-
vamente ao IRC de 2001, 2002 e 2003 não foram igualmente efectuados 
os respectivos pagamentos das declarações de substituição.

II

Não constitui nulidade insuprível a não indicação na decisão dos 
montantes das coimas das infracções em concurso – indicando -se ape-
nas a coima única – dado que tal irregularidade não integra nenhuma 
das nulidades taxativamente indicadas nos artºs. 63º nº 1 e 79º nº 1 do 
RGIT, tanto mais que consta do próprio auto de notícia, a fls. 11, a coima 
aplicada a cada uma das contra -ordenações devidamente individualizada.

III

Contudo, dado que o montante da coima única fixada – 3.796,75 € 
– excede o limite máximo legalmente permitido para a mesma – a 
soma das coimas parcelares de 500, 500, 250 e 1.876,59 €, no total de 
3.126,59 € – nos termos do artº. 19º nº 1 do RGCO, deverá tal coima única 
ser revogada e substituída por outra, no referido montante de 3.126,59 €.

IV
A sentença ora recorrida violou assim, por erro de interpretação o 

disposto nos artºs. 63º nº 1 al. d), 79º nº 1 als. b) e c) do RGIT e art.º 19º 
nº 1 do RGCO.

Nestes termos, concedendo -se provimento ao presente recurso, de-
verá revogar -se a douta sentença recorrida substituindo -a por outra 
que declare a inexistência de qualquer nulidade insuprível na decisão 
de aplicação da coima, fixando porém o montante da mesma no valor 
legalmente definido, correspondente à soma das coimas parcelares 
aplicadas».

1.2. Não há contra -alegações.
1.3. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A sentença recorrida julgou ter -se provado que
«Teconprumo – Sociedade de Construções e Obras, Ld.ª foi sancio-

nada veio pelo Exm.º Chefe do Serviço Local de Finanças de Portimão 
com uma coima única no valor de € 3.796,75, por ter sido considerada 
como autora de quatro contra -ordenações, três delas por ter entregue 
as declarações do IRC dos anos de 2001, 2002 e 2003 com omissões 
e/ou inexactidões e enviado a declaração periódica de substituição do 
IVA do primeiro trimestre de 2002 fora do prazo legal e sem meio de 
pagamento.

No que concerne às declarações do IRC, consta do auto de notícia 
que aquela as enviou não tendo sido efectuado o pagamento do imposto 
apurado».

3.1. Cumpre, antes de mais, notar, face ao requerimento de interpo-
sição de recurso judicial apresentado pela arguida, que ela não con-
testa senão as coimas relativas ao ano de 2001. Tal resulta quer dos 
fundamentos do recurso, quer do pedido a final formulado: que seja 
«absolvido do pagamento da coima referente a 2001 em virtude de não 
ter conhecimento qual o comportamento ilícito que possa consubstanciar 
a contra -ordenação que a Administração Fiscal lhe imputou».

Deve ainda ter -se presente que, ao contrário do que, certamente por 
lapso, se escreveu na sentença, as contra -ordenações referem -se a im-
posto sobre o valor acrescentado (IVA) e imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas (IRC), e não a imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS).

A decisão que à arguida aplicou a coima foi anulada pela sentença 
recorrida porque «não especifica que omissão e/ou inexactidão constava 
da sua declaração de IRS [viu -se já que senão trata de IRS, mas de IRC] 
do ano de 2001 (…) sendo certo que o que consta do auto de notícia é 
que aquela as enviou mas não efectuou o pagamento do imposto apurado. 
Assim sendo (…) a decisão (…) não contém a descrição sumária dos 
factos e por isso é nula». E integralmente, «dado que não individualizou 
as coimas em concurso mas apenas a coima única».

Para o recorrente, porém, da falta de descrição dos factos que inte-
gram a conduta contra -ordenacional não resulta a nulidade da decisão 
administrativa, porque esta remeteu para o auto de notícia, que faz essa 
descrição; e também a não indicação dos montantes de cada coima não 
origina nulidade, sendo certo que o auto de notícia consta a coima apli-
cada a cada uma das contra -ordenações. Ainda assim, a coima aplicada 
deve ser reduzida, já que o seu montante excede a soma das coimas 
parcelares aplicadas.
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3.2. Nos termos do disposto no artigo 63º nº 1 alínea d) do Regula-
mento Geral das Infracções Tributárias (RGIT), «a falta dos requisitos 
legais da decisão de aplicação das coimas» constitui nulidade insuprível 
no processo de contra -ordenação tributário, ou seja, o tribunal não a 
pode suprir.

Entre os requisitos legais da decisão que aplica a coima contam -se 
«a descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e pu-
nitivas» e «a coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos 
que serviram para a sua aplicação» – alíneas b) e c) do artigo 79º do 
mesmo diploma.

A jurisprudência deste Tribunal não tem considerado que a mera 
referência ao auto de notícia baste como descrição dos factos integrado-
res do ilícito contra -ordenacional. Vejam -se, entre muitos, os acórdãos 
proferidos nos processos nºs. 421/03, 833/05, 449/05 e 144/06, em 14 
de Maio de 2003, 30 de Novembro de 2005, 18 de Janeiro de 2006 e 
28 de Junho de 2006, respectivamente.

Mais próximo do caso factual que ora nos ocupa se decidiu, em 13 de 
Dezembro de 1995, no processo nº 17465, que «a simples menção de 
que “nos termos da participação (…) verifica -se que a arguida omitiu 
inexactidões na declaração mod. 22 de I.R.C.”, não constitui descrição, 
ainda que sumária, dos factos imputados à arguida. A falta desse requisito 
constitui nulidade insuprível (...)».

3.3. E o mesmo se há -de dizer quanto à fixação dos montantes de cada 
uma das coimas aplicadas, quando se trate de várias infracções. É que, de 
outro modo, ou seja, se a decisão não contiver a individualização da coima 
referida a cada uma das infracções, fica sem se saber qual o montante 
dela, e sem se poder fazer um juízo sobre a sua adequação. Nem o arguido 
pode, em tais circunstâncias, entender a condenação, de modo a decidir 
conformar -se com ela ou reagir, nem o tribunal, se chamado a intervir, 
pode ajuizar sobre a adequação da coima à respectiva infracção.

A exigência da alínea c) do nº 1 do artigo 79º do RGIT, de que se 
aponte a coima aplicada, não pode deixar de se referir a cada uma das 
contra -ordenações punidas, tanto mais que a lei impõe que se conside-
rem, ao quantificar a coima, a gravidade do facto (cada um dos factos), 
a culpa do agente (em cada uma das suas condutas punidas), e que a 
punição exceda, quando possível, o benefício económico obtido com 
cada uma delas – cfr. o artigo 27º nº 1 do RGIT.

Nem de outro modo se poderia dar cumprimento à disposição do nº 1 
do artigo 19º do Regime Geral das Contra Ordenações, invocado, aliás, 
pelo recorrente, para acusar a ilegalidade da coima única: como se saberia, 
então, se esta excede, ou não, o limite máximo, o qual «resulta da soma 
das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso»?

Como assim, e tal como decidiu a sentença, é nula a decisão que apli-
cou a coima, improcedendo as conclusões das alegações do recurso.

O que prejudica a sobrante questão que nos traz o recorrente: posto 
que a decisão administrativa não tem condições de sobrevivência, deixa 
de interessar saber se a coima global por si aplicada excede o limite legal.

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, 20 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Decisão administrativa que aplica coima. Contra -ordenação 
fiscal. Recurso. Prazo. Contagem.

Sumário:

O prazo para recorrer da decisão administrativa que aplica 
coima por uma infracção contra -ordenacional fiscal é de 
20 dias a contar da sua notificação, suspendendo -se aos 
sábados, domingos e feriados.

Processo n.º 992/06 -30.
Recorrente: CONTAAÇOREANA — Contabilidade e Gestão de 

Empresas, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex. mo Sr. Cons. Dr. Baeta de Queiroz.

1.1. CONTAÇOREANA – CONTABILIDADE E GESTÃO DE 
EMPRESAS, LDA., com sede em Ponta Delgada, recorre da sentença 
de 20 de Julho de 2006 do Mmº. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Ponta Delgada que julgou intempestivo o recurso deduzido contra 
decisão administrativa aplicadora de coima por infracção fiscal.

Formula as seguintes conclusões:

«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 ar-
tigo 80° do RGLT;

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 impugnação 
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;
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F.
É, outrossim, Jurisprudência unânime do Tribunal Central Admi-

nistrativo e do Supremo Tribunal Administrativo que a contagem do 
prazo dos 20 dias se consolide e consubstancie no artigo 60° do RGCO;

G.
De resto, a própria Administração Tributária nos seus ensinamentos, 

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 re-

curso sido expedido por via postal registada em 12 de Junho de 2006, 
tal dimana axiomaticaniente 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».

1.2. A Fazenda Pública contra -alega, sem se referir à sentença im-
pugnada nem defender a sua manutenção ou revogação, concluindo 
deste modo:

«Constata -se que a instauração do processo de contra ordenação decorreu 
dentro da legalidade, que face ao descrito e uma vez que a recorrente não 
apresentou a declaração, nem entregou atempadamente o imposto nos cofres 
do estado, a coima era devida e a decisão da fixação da coima, resultou da 
conjugação de todos os elementos que deram lugar à prática da infracção, 
bem como a aplicação da lei em vigor para a referida infracção».

1.3. O Exmº. Procurador -Geral Adjunto é de parecer que o recurso 
merece provimento, pelas razões aduzidas pela recorrente, que «faz a 
melhor interpretação das disposições combinadas dos artºs. 80º nº 1 e 
3º al. b) RGIT e 60º nº 1 e 2 do DL nº 433/82, de 27.10 (alterado pelo 
DL nº 356/89, de 17.10, que também o republica)».

1.4. O processo tem os vistos dos Exmºs. Adjuntos.
2. A decisão recorrida é do seguinte teor:
«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 -1.°, São José, em Ponta Delgada, 
constato que os mesmos foram deduzidos fora do respectivo prazo legal 
de interposição. Senão, vejamos:

Em 15 de Setembro de 2005 foi instaurado no Serviço de Fi-
nanças de Ponta Delgada o processo de contra -ordenação fiscal 
n.° 2992 -2005/6017312 contra essa arguida, por ter a mesma apresentado 
fora de prazo a sua declaração periódica de IVA, relativa a Setembro de 
2003 — deveria tê -la apresentado até 17 de Novembro de 2003 e fê -lo 
apenas em 24 de Maio de 2004 —, juntando com ela o respectivo meio 
de pagamento do imposto no montante de 26.436,63 (vinte e seis mil, 
quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e três cêntimos), conforme 
o documento de fls. 2 e o auto de notícia que ora 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 (vidé 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 
(vidé ainda o carimbo de entrada nele aposto).

E em 24 de Abril de 2006 foi a arguida condenada por aqueles factos 
na coima de 6.200,00 (seis mil e duzentos euros), 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) — (vidé o douto despacho de fls. 29 a 30 
dos autos, aqui igualmente dado por reproduzido na íntegra).

A arguida foi notificada dessa decisão pelo oficio n.° 2378, de 09 de 
Maio de 2006 e assinou o respectivo aviso de recepção em 16 de Maio 
seguinte (vidé o documento de fls. 31, o aviso de recepção de fls. 32 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. 34 e aquela mesma 
informação de fls. 69 dos autos.

Pagando a respectiva taxa de justiça inicial em 09 de Junho de 2006 
(vidé o comprovativo de fls. 62 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 333.°, 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 (vidé o documento 
de fls. 31, o aviso de recepção de fls. 32 e a informação de fls. 69 dos 
autos). Destarte:

O termo 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. 34 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).



2298 2299

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.°, nºs. 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.

E 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)».

3. São subsidiariamente aplicáveis às contra -ordenações e seu processa-
mento as normas do regime geral do ilícito de mera ordenação social, por 
força do disposto no artigo 3º alínea b) do Regime Geral das Infracções 
Tributárias (RGIT) aprovado pela lei nº 15/2001 de 5 de Junho.

De acordo com o nº 1 do artigo 80º do mesmo RGIT o recurso judicial 
das decisões administrativas que aplicam coimas é interposto «no prazo 
de 20 dias após a sua notificação, 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, na redacção 
que lhe foi dada pelo decreto -lei nº 244/95, de 14 de Setembro (é lapso 
a indicação que consta do parecer do Ministério Público ao decreto -lei 
nº 356/89, de 17 de Outubro, pois este diploma deixou intocado aquele 
artigo 60º), dispõe que este prazo se suspende aos sábados, domingos 
e feriados, e que, caindo o seu termo «em dia durante o qual não for 
possível, durante o período normal, a apresentação do recurso», se 
transfere para o primeiro dia útil seguinte.

Vem fixado pela sentença recorrida que a decisão que aplicou a coima 
à recorrente lhe foi notificada em 16 de Maio de 2006.

O termo final do prazo caiu, consequentemente, em 13 de Junho 
seguinte, já que dias 20, 21, 27 e 28 de Maio e 3,4, 10 e 11 de Junho 
foram sábados e/ou domingos.

Vindo, também, provado que o recurso judicial deu entrada em 12 de 
Junho de 2006, era tempestivo, à luz das apontadas normas.

Procedem, 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, 
concedendo provimento ao recurso, revogar a decisão impugnada, para 
ser substituída por outra que, nada mais obstando, aprecie o recurso 
da arguida.

Sem custas.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — Baeta de Queiroz (relator) — An-

tónio Calhau — Pimenta do Vale.

Acórdão de 20 de Dezembro de 2006.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Recurso para promoção da uni-
formidade da jurisprudência ou melhoria da aplicação 
do direito. Nulidade insuprível. Absolvição da instância. 
baixa do processo à administração tributária.

Sumário:

 I — O disposto no n.º 2 do artigo 73.º do RGCO é aplicável 
subsidiariamente ao Regime Geral das Infracções Tri-
butárias.

 II — Aquele n.º 2 abrange tanto as decisões concretizadas 
por sentença como as por despacho a que se refere o 
seu artigo 64.º

 III — O recurso aí previsto visa não só a uniformidade da 
jurisprudência mas também a melhoria da aplicação 
do direito, não devendo restringir -se apenas aos casos 
em que estejam em causa questões de interpretação ou 
aplicação da regra jurídica, propriamente ditas, mas 
compreender também casos de erros claros na decisão 
judicial ou seja comprovadamente duvidosa a solução 
jurídica.

 IV — 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, 
antes, à baixa dos autos à AT, para eventual sanação 
da mesma e renovação do acto sancionatório.

Processo n.º 1115/06 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Construções Arnaldo Dias, L.da, 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 Magistrada do MP junto do TAF de Lisboa II, não se confor-
mando com a sentença do Mmo. Juiz daquele Tribunal de 8/3/05 que 
absolveu da instância a arguida Construções Arnaldo Dias, Lda., e 
não conheceu do mérito da causa no Processo de Contra -Ordenação 
n.º 597/04.6BELRS, dela vem interpor recurso para este Tribunal, for-
mulando as seguintes conclusões:

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.ª instância e não ter sido aplicada sanção acessória – cfr. 
artigo 83.º do RGIT – o que impediria a interposição do presente re-
curso,

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, proferi-
das por este Tribunal em sentido não coincidente com a decisão judicial 
sob recurso a saber: decisão proferida nos autos de recurso de contra-
-ordenação n.ºs 488/04.0BELRS, 166/05.3BELRS, 219/05.8BELRS, 
507/05.3BELRS
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5 – Bem como de Acórdãos do STA a saber: Ac.s n.º 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 recurso contém claro erro de di-

reito 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.

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.º 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 0503/03.

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 Mmo. Juiz “a quo” ao decidir como decidiu, absolvendo a 
arguida da instância, violou, claramente, o disposto no art.º 63.º 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 por 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.º, n.ºs 1, al. d) e 3, e 79.º, 
n.º 1 do RGIT.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – A primeira questão que se nos coloca é a da admissibilidade ou 

não do presente recurso.
Com efeito, nos termos do n.º 2 do artigo 83.º do RGIT, o arguido 

e o MP só podem recorrer da decisão do tribunal de 1.ª instância se o 
valor da coima ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais 
judiciais de 1.ª instância e for aplicada sanção acessória.

O que no caso em apreço se não se verifica, pois nem a coima apli-
cada ultrapassa aquele valor nem à arguida foi aplicada qualquer sanção 
acessória, como se constata do despacho que aplicou a coima e constante 
de fls. 24 dos autos.

Todavia, quer a doutrina quer a jurisprudência têm vindo a admitir a 
aplicação do artigo 73.º, n.º 2 do RGCO às infracções tributárias, por 
força do artigo 3.º, alínea b) do RGIT (v., a este propósito, o Ac. deste 

Tribunal de 18/6/03, proferido no processo 503/03, e Jorge de Sousa e 
Simas Santos, in RGIT Anotado, págs. 505 e 506).

Prevê esse normativo a aceitação do recurso da sentença, a reque-
rimento do arguido ou do MP, quando tal se afigure manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da unifor-
midade da jurisprudência.

É que a não admissibilidade de recurso em matéria contra -ordenacional 
suscita algumas dúvidas de constitucionalidade.

Porém, como refere Jorge de Sousa na obra citada, a fls. 506, a possi-
bilidade de recurso assim assegurada pelo n.º 2 do artigo 73.º do RGCO 
já parece assegurar eficazmente os direitos do arguido, por permitir o 
controle jurisdicional dos casos em que haja erros claros na decisão 
judicial ou seja comprovadamente duvidosa a solução jurídica.

Aliás, como salienta o mesmo autor, o próprio CPPT, ao prever uma 
alçada idêntica para os processos de impugnação judicial e de execução 
fiscal (art.º 280.º, n.º 4), não deixou de prever a possibilidade de recurso 
em algumas situações, que são as de oposição da decisão recorrida com 
a jurisprudência do STA ou do TCA ou com mais de três sentenças de 
tribunais de 1.ª instância (n.º 5 do mesmo artigo).

E, não sendo aplicável essa possibilidade de recurso prevista no CPPT 
ao processo contra -ordenacional tributário, não seria compreensível 
que não existisse também neste “uma válvula de segurança do sistema 
de alçadas que permita assegurar a realização da justiça pelo menos 
em casos em que se esteja perante uma manifesta violação do direito, 
sendo essa possibilidade uma exigência do direito de defesa constitu-
cionalmente consagrado”.

Daí que se conclua que seja, pois, aplicável aqui subsidiariamente o 
preceituado no n.º 2 do artigo 73.º do RGCO.

Por outro lado, não obstante neste normativo se falar apenas em 
recurso da sentença, entendemos que tal admissibilidade se deve esten-
der igualmente aos despachos substitutivos ou alternativos à sentença, 
previstos no n.º 2 do artigo 64.º do DL 433/82, de 27/10.

“É que, como se diz no aresto citado, não existe nenhuma diferença 
de natureza entre as duas decisões.

O artigo 64.º, n.º 2 do RGCO prevê a decisão por despacho quando 
o juiz não considere necessária a audiência de julgamento e o arguido 
e o MP não se oponham.

Assim, parece que os casos em que o juiz deve decidir por despa-
cho são aqueles em que a decisão final não dependa da realização de 
diligências de prova.

É o caso da existência de excepções, em que a questão a decidir seja 
apenas de direito ou o processo forneça já os elementos necessários à 
decisão (cfr. cit., pág. 490).

Quer dizer: a alternativa da decisão por despacho ou sentença não 
radica na complexidade das questões a decidir pelo que aquele n.º 2 do 
dito art.º 73.º se deve aplicar indiferentemente a ambas as decisões”.

Refere -se o normativo em causa à necessidade manifesta do recurso 
para melhoria da aplicação do direito ou para promoção da uniformidade 
da jurisprudência.

No caso em apreço, o recorrente alega não só a necessidade de uni-
formização da jurisprudência, dada a existência de diversas decisões 
que identifica, não só do tribunal recorrido como também deste STA, 
em sentido não coincidente com a decisão sob recurso, mas ainda a 
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necessidade do recurso para a melhoria da aplicação do direito, face ao 
claro erro de direito que a decisão recorrida contém.

E, “dado o escopo referido – válvula de segurança do sistema – ele 
(o recurso) não deve restringir -se, ao contrário de 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 comprovadamente 
duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante uma manifesta 
violação do direito” - cfr. cit., pág. 506.” (Ac. do STA supra citado).

Assim, quer por este motivo, quer por necessidade de uniformidade 
da jurisprudência, é de aceitar o presente recurso.

O objecto deste é, então, o de saber quais as consequências da nu-
lidade insuprível resultante da ausência de fundamentação da decisão 
administrativa que aplica a coima.

Para o Mmo. Juiz “a quo” tal nulidade, na medida que inquina a 
acusação, ou seja, a decisão que aplica a coima, consubstancia uma 
excepção dilatória que obsta ao conhecimento do mérito da causa pelo 
tribunal.

Dispõe o artigo 63.º, n.º 1, al. d) do RGIT que constitui nulidade 
insuprível do processo de contra -ordenação fiscal a falta de requisitos 
legais da decisão de aplicação de coima.

Tais requisitos estão consagrados no artigo 79.º do mesmo diploma, 
entre os quais se contam “a coima e sanções acessórias, com indicação 
dos elementos que contribuíram para a sua fixação” e a “indicação de 
que vigora o princípio da “reformatio in pejus”.

Nos termos dos n.ºs 3 e 5 do citado artigo 63.º do RGIT, a nulidade 
referida no n.º 1 do mesmo preceito, que é de conhecimento oficioso 
e pode ser arguida até a decisão se tornar definitiva, tem por efeito a 
anulação dos termos subsequentes do processo que do acto inquinado 
dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar -se as peças pro-
cessuais úteis ao apuramento dos factos.

Ora, como se tem vindo a dizer em inúmeros acórdãos desta Secção (v. 
Acs. de 6/11/02, no processo 1507/02, de 18/2/04, no processo 1747/03, 
e de 22/9/04, no processo 531/04, entre outros), a qualificação dessa 
nulidade 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, a nulidade por falta dos requisitos legais da decisão de apli-
cação de coima não impede que venha a ser proferida nova decisão em 
substituição da anulada desde que esta ocorra até ao trânsito em julgado 
da decisão final, tanto na fase administrativa como na judicial.

O próprio art.º 19.º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade 
para onde subir um processo administrativo tributário deverá tomar a 
iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou irregula-
ridade (cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2.ª edição, 
págs. 403/05).

E, por força do que dispõe o citado n.º 3 do artigo 63.º do RGIT, apenas 
são anulados os actos processuais consequentes dos que conformam 
a nulidade, aproveitando -se as peças úteis ao apuramento dos factos.

Sendo que o limite temporal não é o momento em que os autos são 
tornados presentes ao juiz, ainda que tal apresentação valha como acu-

sação – artigo 62.º, n.º 1 do RGCO – mas a definitividade da decisão 
que aplica a coima.

Como se refere no acórdão de 22/9/04, proferido no processo 531/04, 
“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.º 120.º 
do CPA, o preâmbulo do DL 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 fundamentação da decisão 
que aplica a coima, 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.

III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida, 
prosseguindo os autos os seus ulteriores termos.

Sem custas.
Lisboa, 20 de Dezembro de 2006. — António calhau (relator) — Baeta 

de Queiroz — Brandão de Pinho.



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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