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 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

Competência do STA. Matéria de facto.

Sumário:

 I — A secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recursos de decisões dos TT 
de 1.ª instância que não tenham como fundamento exclusivo matéria de direito 
 - artigos 12.º, n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a9 do ETAF e 280, n.º 1 do CPPT.

 II — O recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito quando o recor-
rente invoca matéria de facto alheia à factualidade dada por provada na sentença 
recorrida.

Processo n.º 75/08 -30.
Recorrente: Eurobar – Sociedade Abastecedora de Produtos Alimentares. Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Eurobor – Sociedade Abastecedora de Produtos Alimentares, Lda., vem recorrer da decisão 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra a liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 1996, no montante de 20.115.338$00, 
incluindo juros compensatórios e a derrama, formulando as seguintes conclusões:

1ª  - A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida, baseada nos factos indi-
cados supra no n.º 2, que considerou provados;

2ª - E apoiada no parecer final do Dgmo. Magistrado do M.º P.º o Meritíssimo Juiz a quo decidiu 
que “... tendo havido, comprovadamente tal acordo na Comissão de Revisão, a ora impugnante está  - face 
ao disposto, in fine, no n.º 4 do artº 86.º da LGT — impedida de impugnar a liquidação em causa com 
os fundamentos alegados”;

3ª - Salvo o devido respeito, afigura -se que a douta sentença recorrida não se pronuncia sobre 
as questões alegadas na impugnação judicial e, quanto ao decidido, carece de fundamentação por-
quanto:

4ª - além do problema relativo à presunção das vendas através da aplicação do método indirecto 
de avaliação, contestadas, fundamentadamente, nos artigos 8.º a 82.º da p.i., designadamente através 
da junção dos documentos nºs 5 a 27  -,

5ª  - constituem objecto da p.i. as questões da ilegalidade do recurso à avaliação indirecta por 
parte da Fazenda Pública (FP) a da falta de fundamentação legalmente exigida e da impossibilidade 
legar de utilização dos denominados “indicadores objectivos” para determinação da matéria colectável 
(artigos 81º a 109.º da p.i.);

6ª - A douta sentença ignora totalmente qualquer das questões suscitadas pela ora recorrente na 
p.i., não formula qualquer juízo sobre as mesmas, não se pronuncia sobre os documentos juntos, nem 
sequer esclarece os motivos da não pronúncia sobre as referidas matérias;

7.ª  - Em consequência, a douta sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, nos termos 
previstos no art. 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil (CPC);

8ª  - O Tribunal a quo também não procedeu à inquirição das testemunhas arroladas pela impug-
nante, cujo depoimento seria imprescindível ao esclarecimento de todos os aspectos relacionados com 
a respectiva actividade, com a organização da sua contabilidade, bem como às circunstâncias atinentes 
à reunião da Comissão de Revisão, mormente no que diz respeito à existência do pretenso acordo;

9ª - Importaria o conhecimento de todos os factos, que deveriam constar do probatório, única 
forma de o julgador fixar, entre todos eles, quais os que relevariam para decidir a questão objecto de 
impugnação;

10ª  - Também para que o Tribunal de recurso pudesse apreciar a correcção da decisão proferida 
pelo Tribunal a quo, conforme decorre do disposto no artº 729º do CPC;

11ª  - Assim sendo, a matéria de facto não pode deixar de ser ampliada, através da baixa dos autos 
ao Tribunal recorrido, o que desde já se requer, cf. arts. 729º e 730º do CPC;

12.ª  - É ainda imprescindível tomar posição sobre o teor do doc. n.º 3, porquanto dele consta 
expressamente o seguinte: “Poderá reclamar ou impugnar nos termos e prazo estabelecidos no 
artº. 111.º do CIRC”,
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13.ª  - o que demonstra, só por si, que, contrariamente à decisão recorrida, a FP entendia que a 
reclamação para a comissão de revisão e a respectiva decisão, ainda que traduzindo um acordo entre o 
contribuinte e o Fisco, não seria impeditiva do interposição da Impugnação judicial da liquidação que, 
na sequência daquela, viesse a ter lugar;

14ª  - Tudo, aliás, de acordo com o que se estabelece, em matéria de notificações em geral, no 
art. 36.º, n.º 2 do CPPT, quando se alude à obrigatoriedade de a notificação conter a indicação dos meios 
de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado;

15ª  - Essa tese está ainda subjacente à informação da FP, prestada no âmbito do 111º do CPPT, junta 
aos autos e à contestação da Exma. Representante da Fazenda Pública, autuada em 23.01. 2002;

16.º  - Se assim não fosse, a FP abster -se -ia de conhecer do mérito da impugnação, limitando -se 
a propor o indeferimento liminar da mesma, o que não fez, como se demonstra nos supracitados do-
cumentos juntos aos autos;

17.ª  - A actuação da FP é, aliás, coerente com o disposto nos arts.20.º, n.º 1 e 268.º. n.º 4 da Cons-
tituição da República Portuguesa (CRP) que garantem a tutela jurisdicional sem limites relativamente 
a actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos;

18.ª  - Por via dessa garantia constitucional, torna -se materialmente inconstitucional a norma que 
tais limites estabeleça, como é o caso do controvertido artº. 86.º, n.º 4 da LGT, que o Meritíssimo Juiz 
a quo invoca em apoio da sua decisão;

19.ª  - Em consequência a sentença recorrida é ainda ilegal, por violação dos supra indicados 
arts. 20.º. n.º 1 e 268.º, n.º 4 da CRP;

20.ª  - No que se refere à existência de um pretenso acordo na Comissão de Revisão entre os 
intervenientes na reunião, incluído o vogal que “representava” a ora recorrente, o problema pode ser 
colocado nos termos em que o faz o douto Acórdão deste Venerando Tribunal de 23.11.2004, no proc. 
n.º 657/04 da 2.º Secção;

21.ª  - Com efeito, configurando -se a relação entre o contribuinte e o perito por si indicado “... 
como de representação, justificar -se -á que se estabeleça a vinculação do sujeito passivo pela actuação 
deste perito, da mesma forma que tal vinculação existe no domínio do direito civil (arts. 1178.º, n.º1, 
e 258.º do Código Civil). Porém, não poderão também deixar de aplicar -se a esta vinculação as restri-
ções que a mesma lei civil estabelece em relação à vinculação dos representados pelos actos dos seus 
representantes...;

22.ª  - Ora, nos termos da (lei civil, mesmo quando o mandatário é representante, por ter recebido 
poderes para agir em nome do mandante, os seus actos só produzem efeitos em relação à esfera jurídica 
deste se forem praticados dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos ou sejam por este 
ratificados, expressa ou tacitamente (arts. 258.º, n. 7, e au. 1163.º, todos do Código Civil)...;

23.ª -….regime este que, aliás encontra suporte legal expresso em matéria tributária no n.º 1 do 
artº. 16º. do LG.T, que estabelece genericamente que os actos em matéria tributária praticados por re-
presentante em nome do representado só produzem efeitos na esfera jurídica deste dentro dos limites 
dos poderes de representação...”.

24ª  -“Assim, nos casos em que o representante do sujeito passivo defender ou aceitar, no procedi-
mento de avaliação indirecta, posições distintas das defendidas por este, designadamente ao formular 
o pedido de revisão da matéria colectável, não poderá considerar -se o sujeito passivo vinculado pelo 
acordo que seja obtido, se não se demonstrar que o representante agiu dentro dos limites dos seus po-
deres de representação e não agiu em sentido contrário a estes poderes”.

25.ª  - Nem seria admissível que, estando em causa interesses patrimoniais de uma entidade, al-
guém pudesse, sem qualquer relação de representação e sem mandato, dispor desses interesses como 
bem lhe aprouvesse;

26.ª  - E, tratando -se de uma instância administrativa mais se exigiria que o representante com-
parecesse munido de poderes especiais pois que, mesmo perante os Tribunais, só poderia confessar, 
desistir ou transigir desde que devidamente mandatado ou habilitado;

27.ª  - Daí a exigência de poderes de representação legal ou com origem em mandato (artº. 16.º 
da LGT);

28.ª  - No caso em apreço, o mero exame dos documentos, constituídos pela reclamação para a 
comissão de revisão e pela acta n.º 186/2000, elaborada na sequência da reunião, se verifica que a ora 
recorrente não interveio, por qualquer forma, nos actos respectivos;

29.ª - Trata -se de uma reclamação, assinada pelo prestador de serviços de contabilidade à ora 
recorrente, sem poderes para tal;

30ª  - Contra o mesmo e por factos relacionados com os serviços prestados, foi pela recorrente 
deduzida denúncia crime, apresentada nos Serviços do Ministério Público  - Procuradoria da Repú-
blica - junto do Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, em 12.12.2002;

31ª - Em consequência. a existência de um pretenso acordo não é, conforme acima referido, vin-
culativo para a ora recorrente, por inexistência do respectivo mandato nos termos dos arts 16.º da LGT 
e 258.º do CC;
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32.ª  - A ora recorrente limitou -se, perante as circunstâncias, a utilizar a única via então disponível  - a 
impugnação judicial  - para fazer valer as suas razões, face à notificação da liquidação adicional de IRC 
(doc. n.º 3) e ao prazo de que dispunha para o efeito;

33ª  - Não pode ainda a recorrente deixar de registar a ligeireza e a falta de conformação com as 
disposições legais aplicáveis  - em matéria de procedimento de revisão, da Lei Geral Tributária (arts. 85.º 
e ss.)  - da acta que traduzirá o ocorrido na reunião de 16 de Outubro de 2000;

34ª  - Com efeito, verifica -se que a indicação da existência de acordo se encontra pré -impressa 
na segunda página da acta e que apenas se trata, na parte manuscrita, de detalhar as razões da FP, sem 
que sejam analisados os problemas suscitados pelo ali designado ‘perito indicado pelo contribuinte” 
na reclamação que elaborou;

35ª  - Com efeito, nenhuma dessas questões consta da respectiva acta, pelo que se deve concluir 
que nada terá sido ali tratado, não obstante o procedimento de revisão assentar num debate contraditório 
entre os peritos (do contribuinte e da FP), conforme art. 92.º, n.º 1 da LGT;

36.º  - Pelo que, também por esta razão, dificilmente se alcança a existência de um acordo, que 
parece limitar -se, no caso, a uma frase pré -impressa e a uma assinatura do pretenso “representante” 
do contribuinte.

2 – A Fazenda Publica não contra alegou.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto remeteu para os termos de anterior parecer emitido no 

Tribunal Central Administrativo Sul, nos termos do qual foi opinado o improvimento do recurso.
4 -Em cumprimento do despacho do Relator de fls. 425 foi a recorrente notificada para se pro-

nunciar a respeito da eventualidade de vir a ser declarada a incompetência, em razão da hierarquia, 
deste Supremo Tribunal, tendo em conta que na conclusão 30.º vinha alegada matéria de facto de todo 
estranha à factualidade dada por assente na sentença recorrida.

Pronunciou -se a recorrente no sentido da competência deste Supremo Tribunal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 -A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) Em 3/4/2000, os SPIT da DF de Lisboa deslocaram -se à sede da ora impugnante a fim de ana-

lisarem a sua contabilidade, tendo constatado que a mesma não se encontrava organizada nos termos 
do disposto no art. 98.º do CIRC.

2) Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do art. 31.º, no n.º 1 e 4 do art. 55.º da LGT, e no 
art. 37.º da RCPIT, foi a impugnante notificada na pessoa do gerente para, no prazo de 12 dias, proce-
derá organização da contabilidade nos termos da lei comercial e fiscal.

3) Findo o prazo estabelecido, tendo os serviços verificado que não tinha sido dado cumprimento 
ao conteúdo da notificação, concluíram pela necessidade de apurar a matéria colectável, por métodos 
indirectos, nos termos do art. 90.º da LGT.

4) Para determinar o lucro tributável por métodos indirectos foi utilizado como critério o apura-
mento das vendas aplicando ao custo da mercadoria vendida a margem bruta de comercialização sobre 
o preço de venda de 11,8%, apurada por amostragem directa com base numa amostra de 139 produtos 
vendidos para a empresa Manuel Silva Caetano Lda., em que foi apurada uma margem média de co-
mercialização efectivamente praticada de 12,36%, e 125 produtos vendidos a outros clientes, sendo 
neste caso praticada uma margem média de 9,67%.

5) Da aplicação do critério acima referido resultou um apuramento de um volume de vendas 
de 500.361.722$00; como a impugnante declarou 461.750.456$00, presumiram -se não declarados 
proveitos no montante de 38.611.266$00 e, consequentemente, uma omissão no lucro tributável de 
igual montante, pelo que a AF procedeu à fixação por métodos indirectos, nos termos do artigo 52.º do 
CIRC (lucro tributável declarado: 230.517$00; correcções: 38.611.266$00; lucro tributável corrigido: 
38.841.783$00).

6) A quantificação das vendas por métodos indirectos foi, em 11/8/2000, objecto de pedido de 
revisão, nos termos do artigo 91.º da LGT(vd. fls. 32 e 33 dos autos).

7) Reunidos os peritos referidos no mencionado art. 91.º da LGT, foi decidido, por acordo, man-
ter os valores anteriormente fixados, uma vez que a margem bruta utilizada pelos serviços (11,8%) se 
situava abaixo dos valores do sector, quer considerando o valor a nível nacional (14,19%), quer o valor 
a nível distrital (13,13%) — vd. acta n.º 186/2000, a fls. 34 e ss. dos presentes autos.

8) Como se verifica por fls. 350 e ss. dos presentes autos, em 5/4/2005 foi decidido prescindir da 
realização de prova pericial, atendendo aos motivos que foram aí apresentados.

9) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 6/4/2001.
6.1. - Por ser de conhecimento oficioso (artigo 16.º n.º 1 do CPPT) e prioritário (artigo 13.º do 

CPTA), importará desde já apreciar a questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal, em 
razão da hierarquia, aludida no despacho de fls. 425.

É um facto que a lei reservou claramente a competência da Secção do Contencioso Tributário do 
STA para os recursos de decisões dos tribunais de 1.ª instância que versem exclusivamente matéria de 
direito.
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Vejamos.
O artigo 26.º, alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete à Secção do Contencioso Tribu-

tário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais 
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.

O artigo 38.º, alínea a) do mesmo diploma atribui competência aos Tribunais Centrais Adminis-
trativos para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, com excepção dos referidos 
na citada alínea b) do artigo 26.º.

Em consonância com esta norma, o artigo 280.º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se 
a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção Tributária 
do Supremo Tribunal Administrativo.

A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta 
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito da decisão 
final (artigo 16.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT).

6.2. -Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos artigos 26.º, alínea b) 
e 38.º, alínea a) do ETAF DE 2002 e 280.º, n,º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas 
alegações de recurso e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como 
suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida e que estes, 
em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.

Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir da 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 a solução 
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.

Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquela norma, é uma questão prévia 
que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse com-
petente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas 
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados 
como provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; 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, independen-
temente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que 
a discordância sobre a matéria de fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso, à face da posição de direito que entenda adequada.

6.2. - Acontece que, no caso “sub judicio”, a recorrente, na sequência de alegar a inadmissibilidade 
do seu representante na reunião da comissão de revisão dispor dos seus interesses patrimoniais, sem 
qualquer relação de mandato ou de representação (conclusões 25.ªa 29.ª), vem na conclusão 30.ª invocar 
um facto que não encontra suporte no probatório e que, em seu entender, seria revelador da ausência de 
uma relação de confiança com esse representante e que de modo algum poderá ser considerado como 
indiferente ao julgamento da causa, em abstracto, e do qual visa extrair consequências jurídicas.

Conclusão essa que é do seguinte teor:
“Contra o mesmo e por factos relacionados com os serviços prestados, foi pela recorrente deduzida 

denúncia crime, apresentada nos Serviços do Ministério Público  - Procuradoria da República - junto 
do Tribunal da Comarca de Sintra, em 12 -122002”.

6.3. - Sendo assim, como é, alicerçando -se o recurso na ocorrência de factos não julgados como 
provados na sentença, impõe -se concluir que não tem fundamento exclusivo matéria de direito, donde 
que este Supremo Tribunal seja hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento (artigos 26.º, 
alínea b) do ETAF e 280.º, n.º 1 do CPPT).

Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para 
conhecer do presente recurso, declarando competente, para o efeito, o Tribunal Central Administrativo 
Sul (Secção do Contencioso Tributário) – (cfr. art. 18.º, n.º 3 do CPPT), para o qual a recorrente poderá 
requerer a remessa do processo de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 2 unidades de conta e a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale. 
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 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

IRC. Liquidação adicional. Tributação pelo lucro consolidado. Agrupamento de em-
presas. Sociedade dominante e dominada. Notificação.

Sumário:

 I — O despacho do Director -Geral dos Impostos que declara a caducidade de despacho 
autorizara tributação pelo lucro consolidado de grupo de empresas define -se como 
acto administrativo de natureza fiscal e não como mero acto interlocutório e daí 
que os seus eventuais vícios devam se arguidos mediante impugnação autónoma, 
não podendo servir de fundamento a impugnação judicial dos actos de liquidação 
de IRC praticados na sequência dessa declaração de caducidade.

 II — A relação de domínio entre sociedades comerciais não afecta as suas personalida-
des jurídicas nem as suas personalidades tributárias, por serem autonomamente 
sujeitos de relações tributárias (artigo 3.º, n.º1 do CPPT, nem a correlativa per-
sonalidade judiciária tributária (n.º 2 do mesmo código).

 III — Daí que, sob pena de ineficácia, esse despacho deva ser notificado quer à sociedade 
dominante, quer à dominada.

Processo n.º 138/08 -30.
Recorrente: Imperial Produtos Alimentares, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Imperial – Produtos Alimentares, SA, com os sinais nos autos, vem recorrer da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a fls. 237 e seguintes, que julgou improcedente a impugnação 
judicial contra a liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 1996, no valor de € 87.293,71, 
formulando as seguintes conclusões:

1ª A declaração administrativa da caducidade da autorização de tributação pelo lucro consolidado
a) não introduz qualquer alteração na ordem jurídica, porque se limita a afirmar a produção de 

efeitos de factos pretéritos;
b) corresponde apenas à exteriorização antecipada do fundamento da liquidação futura, pelo que 

não é em si imediatamente lesiva dos direitos do contribuinte;
e) apenas se tornou lesiva com o próprio acto de liquidação que nela se fundamentou;
d) carece de definitividade, pelo que não é – ou não era à data dos factos – susceptível de impug-

nação contenciosa directa e autónoma.
2ª O principio da impugnação unitária consagrado no artigo 54º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário preclude a impugnação contenciosa da mera declaração de caducidade da autori-
zação de tributação pelo lucro consolidado e consagra a possibilidade de a sua ilegalidade ser sempre 
sindicada na impugnação do acto de liquidação que nela se fundamente.

3ª A falta de impugnação contenciosa directa e autónoma da declaração administrativa da cadu-
cidade da autorização de tributação pelo lucro consolidado, não faz desta caso resolvido, pelo menos 
enquanto a mesma poder ser revogada.

4ª O prazo de revogação do acto administrativo que declare a caducidade da autorização de 
tributação pelo lucro consolidado não se esgota enquanto todos os interessados não tiverem dele sido 
validamente notificados ou revelem ter tido dele perfeito conhecimento, pela aplicação conjugada dos 
artigos 36º n.º 1 do CPPT, 67º e 141º n.º 2 do CPA.

5ª O artigo 36º, n.º 1 do CPPT concretiza uma garantia fundamental consagrada no artigo 268º 
n.º 3 da CRP, ao dispor 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.

6ª A notificação da declaração administrativa da caducidade da autorização de tributação pelo 
lucro consolidado dirigida e feita apenas à sociedade dominante não se considera validamente feita 
também na pessoa da sociedade dominada.

7ª Não tendo a impugnante sido destinatária da declaração administrativa da caducidade da au-
torização de tributação pelo lucro consolidado nem tendo sido dela validamente notificada, não lhe é, 
em todo o caso, exigível que a tivesse impugnado autonomamente nem lhe é imputável a falta dessa 
impugnação autónoma.
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2 - A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no se-

guintes termos:
“Recorrente: Imperial, Produtos Alimentares, SA
Âmbito do recurso: A questão objecto do presente recurso consiste em saber se o acto adminis-

trativo de natureza fiscal que declarou a caducidade da autorização para a tributação de um grupo de 
sociedades pelo lucro consolidado constitui caso resolvido, por falta de impugnação autónoma e se os 
eventuais vícios que o mesmo comporte podem ou não servir de fundamento à impugnação da liqui-
dação de IRC efectuada na sequencia daquele.

Subsidiariamente suscita -se também a questão de saber se a notificação da declaração administrativa 
da caducidade da autorização de tributação pelo lucro consolidado dirigida e feita apenas à sociedade 
dominante se considera validamente feita também na pessoa da sociedade dominada.

Alega a recorrente que o princípio da impugnação unitária consagrado no artº 54º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário preclude a impugnação contenciosa da mera declaração de caduci-
dade da autorização de tributação pelo lucro consolidado e consagra a possibilidade de a sua ilegalidade 
ser sempre sindicada na impugnação do acto de liquidação que nela se fundamente.

Mais alega que não tendo a impugnante sido destinatária da declaração administrativa da caduci-
dade da autorização de tributação pelo lucro consolidado, nem tendo dela sido validamente notificada, 
não lhe é imputável a falta dessa impugnação autónoma.

Fundamentação:
Pese embora a argumentação acolhida na sentença recorrida, na senda da jurisprudência deste 

Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente, para além da citada a fls. 240 v., nos acórdãos 
de 10.07.2002, processo 531/02, de 02.10.2002, processo 528/02, a do Acórdão de 02.10.2002, pro-
cesso 775/02), no sentido de que «os vícios de que enferme o acto administrativo que declarou caducada a 
autorização para tributação das sociedades de um grupo pelo lucro consolidado, subsistindo esse acto, na 
falta da correspondente impugnação autónoma, não podem servir de fundamento à impugnação judicial 
dos actos de liquidação de IRC a cada uma dessas sociedades, praticados na sequência da declaração 
de caducidade daquela autorização», afigura -se -nos que o recurso merece provimento.

É que a recorrente suscita no caso subjudice uma nova questão, não considerada na jurisprudên-
cia citada, alegando que não tendo sido destinatária da declaração administrativa da caducidade da 
autorização de tributação pelo lucro consolidado, nem tendo dela sido validamente notificada, não lhe 
é imputável falta daquela impugnação autónoma.

A questão em análise consiste, pois, em saber se a notificação da declaração administrativa da 
caducidade da autorização de tributação pelo lucro consolidado dirigida e feita apenas à sociedade 
dominante se considera validamente feita também na pessoa da sociedade dominada.

E aqui parece assistir razão à recorrente.
É que pese embora o grupo de sociedades seja perspectivado como uma unidade fiscal no domínio 

dos impostos sobre o rendimento, (Cf. Maria dos Prazeres Lousa, Consolidação de Contas, CTF 373, 
págs. 49 e segs.) o certo é que o pagamento do IRC incumbe à sociedade que tenha o domínio total, sendo 
as outras sociedades do grupo responsáveis solidariamente pelo pagamento (artº 107º do CIRC).

Assim, como em qualquer caso de responsabilidade solidária, «as responsabilidades do responsá-
vel principal e do responsável solidário são autónomas, tendo cada um deles legitimidade para intervir 
processualmente em defesa dos seus próprios interesses em matéria tributária, pois as consequências 
da exigência de prestação tributária em relação a qualquer deles tem repercussões directas imediatas 
na sua própria esfera jurídica»  - vide Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14.02.2001, 
recorrente 25380, in Apêndice do DR de 27.06.2003, pág. 494.

Como se salienta no referido aresto «a relação de domínio entre sociedades comerciais, à luz do 
Código das Sociedades Comerciais (...) não afecta a autonomia jurídica das sociedades relacionadas, 
que continuam tendo a sua própria personalidade jurídica e a sua autonomia patrimonial em relação 
às restantes (...)»

Daí que se entenda que, por estarmos perante sujeitos autónomos de relações jurídicas tributárias 
(art. 3º, n.º 1, do CPPT), a notificação da declaração administrativa da caducidade de autorização de 
tributação pelo lucro consolidado dirigida e feita apenas à sociedade dominante não se pode considerar 
como validamente feita na pessoa da sociedade dominada.

E, assim sendo, essa falta de notificação constituirá vício de acto anterior à própria liquidação, 
inserido no mesmo procedimento, que o inquina, pelo que deverá proceder a argumentação da recor-
rente no que concerne à violação do disposto no artº 36º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso merece provimento.»
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
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4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) No âmbito de uma acção de inspecção à impugnante levada a cabo pelos Serviços de Preven-

ção e Inspecção Tributária ao exercício de 1996, foram efectuadas correcções à matéria tributável da 
impugnante em sede IRC, no montante de 31.259.430$00

b) Do relatório da acção de inspecção junto a fls. 42 dos autos e cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido, consta o seguinte:

«Da análise da Declaração Modelo  - 22 do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
relativa ao exercício de 1996, verificou -se o seguinte:

 - O contribuinte não acresceu ao Quadro 17 o montante de esc. 1.150.000$00 relativo à reinte-
gração de viaturas que excederam relativamente ao valor de aquisição os 4.000.000$00 previstos no 
n.º 1 do artº 32º do CIRC;

 - Conforme Ofício n.º 65176 de 10/09/97, o pedido formulado nos termos do artº 59º do CIRC, para 
a Tributação pelo Lucro Consolidado, foi indeferido por Despacho de 07/08/97 do Senhor Subdirector-
-Geral, em virtude de não se verificar todas as condições enunciadas no referido artigo, pelo que a 
presente declaração do IRC deverá ser tributada pelo regime Geral.

Direito de Audição:
O contribuinte foi notificado por carta registada em 14/02/2001, para exercer o direito de audição, 

nos termos do artº 60º da Lei Geral Tributária e artº 60º da Lei Geral Tributária e artº 60º do Regime 
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, não tendo exercido aquele direito.»

c) Por carta registada expedida em 14/2/2001, foi a impugnante notificada do projecto do relatório 
final de correcções e para exercer o direito de audição  - cfr. fls. 52 e 53 do proc. adm. apenso  -.

d) No seguimento, foi preenchido o mapa de apuramento modelo DC – 22 cuja cópia consta de 
folhas 50 e 50 – A do processo administrativo apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais.

e) Por despacho do Subdirector -Geral de 7/8/1997, foi indeferido o pedido formulado nos termos 
do art. 59º pela sociedade “Nutriger – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.” (doravante 
Nutriger).

f) Por ofício n.º 065176, de 10/9/97, da Direcção de Serviços do IRC dirigido à empresa dominante 
Nutriger foi esta notificada do indeferimento do pedido de tributação pelo lucro consolidado e de que 
a autorização caducara em 31.12.1993, nos termos que melhor constam do documento junto a fls. 44 
dos autos e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

g) Dá -se por reproduzido o teor dos documentos juntos a fls.38 a 89.
h) A impugnante através do requerimento de fls. 218/219 retirou a alegação da caducidade do 

direito à liquidação do imposto.
5 - A questão essencial que importa conhecer no âmbito do presente recurso prende -se com um 

dos fundamentos com que a ora recorrente deduziu a impugnação judicial contra a liquidação adicio-
nal de IRC relativa ao exercício de 1996, concretizado numa invocada inexistência da obrigação do 
imposto, sendo certo que a improcedência dos restantes vícios arguidos não suscitou o inconformismo 
da recorrente.

Prende -se essa questão em saber se o despacho do Subdirector -Geral dos Impostos de 7/08/97 
que indeferiu o pedido de tributação pelo lucro consolidado de um grupo de sociedades, integrada pela 
ora recorrente, e declarou a caducidade de uma anterior autorização se consolidou na ordem jurídica 
como caso resolvido, por falta de impugnação autónoma e se os eventuais vícios que o mesmo padeça 
podem servir de fundamento à impugnação da liquidação adicional de IRC consequente.

Com essa questão entronca a de se apurar a necessidade da notificação do despacho que declara a 
caducidade da autorização da tributação pelo lucro consolidado ser também feita à sociedade dominada 
e não apenas à dominante

Vejamos.
A primeira das questões acima enunciadas foi decidida na sentença recorrida em termos de concluir 

que a recorrente não poderia invocar como fundamento da impugnação da liquidação adicional em 
causa eventuais vícios de que padecesse o despacho que indeferira o pedido de tributação pelo lucro 
consolidado e declarara a caducidade da autorização, uma vez que a sociedade dominante do grupo, a 
“Nutriger”, desse despacho fora notificada e que, por falta de impugnação autónoma, se consolidara 
na ordem jurídica como caso resolvido.

Para tanto, apoiou -se a sentença em jurisprudência firme e reiterada deste Supremo Tribunal em 
que se concluiu que o despacho que declara a caducidade de despacho que autorizara tributação pelo 
lucro consolidado de grupo de empresas se define como acto administrativo de natureza fiscal e não 
mero acto interlocutório de procedimento e daí que os seus eventuais vícios tinham de ser arguidos em 
atempada impugnação autónoma, não podendo servir de fundamento à impugnação judicial dos actos 
de liquidação de IRC praticados na sequência da declaração de caducidade em causa.

Corrobora -se por inteiro o entendimento jurisprudencial invocado, mas a verdade é que se impõe 
atender ainda às particularidades que ressaltam na situação em apreço.
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Com efeito, nessa jurisprudência a sociedade impugnante da liquidação sempre fora notificada do 
acto administrativo da declaração de caducidade enquanto sociedade dominante, quando é certo que 
no caso presente a impugnante, ora recorrente, se define como uma sociedade dominada do grupo e, 
por via disso, não foi objecto de tal notificação.

Sendo assim, perante este diferente enquadramento factual, como bem observa o Ex.mo Procurador-
-Geral Adjunto no seu douto parecer, impõe -se dar resposta à questão que se traduz em saber “se a notifi-
cação da declaração administrativa da caducidade de tributação pelo lucro consolidada dirigida e feita 
apenas à sociedade dominante se considera validamente feita na pessoa da sociedade dominada.”

A respeito das notificações estabelece o n.º 1 do artigo 36.º do CPPT que “– os actos em matéria 
tributária que afectem os direito e interesse legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação 
a este quando lhe sejam validamente notificados.”

Esta exigência expressa de notificação como condição de eficácia dos actos em matéria tributária 
vem também consagrada no artigo 268.º, n.º 3 da CRP e de igual modo tem acolhimento no n.º 6 do 
artigo 77.º da LGT e daí que não sejam aplicáveis no domínio do procedimento tributário os casos de 
dispensa de notificação previstos no artigo 67.º do CPA -vide Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, comentado 
e anotado, 5.º edição, anotação 3 ao artigo 36.º.

Ora, no caso presente, embora integrada como sociedade dominada no grupo de sociedades sub-
metidas a um regime de tributação pelo lucro consolidado, o certo é que a ora recorrente mantém a sua 
autonomia jurídica, patrimonial e tributária.

Na verdade, como se deixou expresso no acórdão de 14 -02 -01, no recurso n.º 25.380 – “Existindo 
um grupo de sociedades e sendo autorizada a tributação pelo lucro consolidado, o pagamento do IRC 
incumbe à sociedade que tenha o domínio total, sendo as outras sociedades do grupo responsáveis 
solidariamente pelo pagamento (artigo 92.º do CIRC).

A solidariedade de que aqui se trata é originária, de forma que a que o pagamento pode ser exi-
gido ao responsável solidário sem prévia ou concomitante exigência do mesmo responsável principal, 
como é próprio das regras de solidariedade passiva (artigos 512.º e 518.º do CC).

Em qualquer caso de responsabilidade solidária, as responsabilidades do responsável principal 
e do responsável solidário são autónomas, tendo cada uma deles legitimidade para intervir processu-
almente em defesa dos seus interesses em matéria tributária, pois as consequências da exigência de 
prestação tributária em relação a qualquer deles tem repercussões directas imediatas na sua própria 
esfera jurídica.

O mesmo sucede com a relação de domínio entre sociedades comerciais, à luz do Código das 
Sociedades Comerciais, que não afecta autonomia jurídica das sociedades relacionadas, que continuam 
tendo sua própria personalidade jurídica e a sua autonomia patrimonial em relação às restantes, e 
também com responsabilidade própria perante terceiros.

Assim, pelo facto de englobarem um mesmo grupo, a sociedade dominante e as dominadas, não 
deixam de ter autonomia jurídica, derivada das suas distintas personalidades jurídicas, tendo também 
personalidade tributária, por serem autonomamente sujeitos de relações jurídico tributárias (3.º, n.º 1 
do CPPT) e a correlativa personalidade judiciária tributária (n.º 2 do mesmo artigo)” -cfr. anotação 14, 
ao artigo 9.º do acima citado CPPT, anotado e comentado.

Em face do exposto, mantendo a sociedade dominada no grupo a sua autonomia jurídica, patrimo-
nial e tributária, inelutável será concluir que o acto administrativo que declarou caduca a autorização 
para tributação pelo lucro consolidado teria de ser notificado à ora recorrente, posto que o seu conteúdo 
afectava interesses direitos inscritos na sua esfera jurídica.

Assim não tendo acontecido, esse acto administrativo não se consolidou na ordem jurídica como 
caso resolvido, por falta de impugnação autónoma atempada, ao invés do que se entendeu na sentença 
recorrida.

Na realidade, a falta dessa notificação afecta apenas a eficácia do acto em causa, o que confere 
à recorrente ainda o direito a impugna -lo tempestivamente, uma vez que os seus efeitos não lhe são 
oponíveis - artigo 36.º, n.º 1 do CPPT.

Por outra parte, constituindo esse acto um acto administrativo autónomo passível de impugnação 
contenciosa e não um mero acto interlocutório inserido no procedimento que conduziu ao acto de liqui-
dação adicional impugnado, não tem aqui aplicação o princípio da impugnação unitária (artigo 54.º do 
CPPT), donde que nunca os eventuais vícios que o afectem poderiam levar à anulação do subsequente 
acto de liquidação adicional.

Como se deixou expresso no acórdão de 29 -06 -05, no recurso n.º 39/05 -“Com efeito ao ditos vícios 
de violação de lei só poderiam levar à anulação desse acto se o mesmo tivesse, autonomamente, sido 
questionado, através do adequado recurso contencioso, perante o tribunal competente.

Daí que a anulação da liquidação só poderia ocorrer perante vícios próprios da liquidação ou 
de actos anteriores, inseridos no mesmo procedimento, que a inquinassem”.

Cumpre, portanto, concluir que a decisão da instância de julgar improcedente a impugnação 
judicial se mostra correcta, embora erroneamente fundamentada.
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Por último, a recorrente remata as suas alegações de recurso formulando pedido no sentido de ser 
indemnizada dos custos incorridos com a garantia prestada no processo de execução.

O pedido formulado exorbita do objecto do presente recurso jurisdicional, uma vez que se trata 
de questão que não foi conhecida na sentença revivenda e não é de conhecimento oficioso.

Como assim, não se conhece desse pedido de indemnização.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se, em consequência, a sentença 

recorrida com alteração decorrente da fundamentação acima aduzida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50%

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 2 Julho de 2008.

Assunto:

Recurso de revista. art. 150º do CPTA. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista, com previsão legal no art. 150º do CPTA, tem carácter 
excepcional, destinando -se somente à apreciação de uma questão que, pela sua 
importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando 
a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito.

 II — A relevância jurídica ou social afere -se em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular.

 III — A possibilidade da melhor aplicação do direito resultará da repetição num número 
indeterminado de casos futuros, tendo como escopo a uniformização do direito.

 IV — Não se pode falar em questão de importância fundamental, seja pela sua impor-
tância jurídica, seja social, se estamos perante uma questão única, respeitante a 
um plano de regularização de dívidas ao fisco constante do DL n. 124/96, em que 
foi aceite, como forma de extinção das dívidas fiscais, a dação em pagamento das 
receitas das apostas mútuas desportivas.

Processo n.º 173/08 -30.
Recorrente: Federação Portuguesa de Futebol.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL, com sede na Rua Alexandre Herculano, 58, 
Lisboa, por si e em representação do primitivo devedor (Sporting Clube Olhanense), opôs -se, junto do 
TAF de Loulé, a uma execução fiscal que lhe foi instaurada, por dívidas de IVA, IRS e Contribuição 
Autárquica.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a oposição improcedente.
Inconformada, a oponente interpôs recurso para o TCA – Sul.
Este, por acórdão de 23/10/2007, negou provimento ao recurso.
De novo inconformada, a oponente Federação Portuguesa de Futebol interpôs recurso para este 

Supremo Tribunal, ao abrigo do art. 150º do CPPT, formulando as seguintes conclusões nas respectivas 
alegações de recurso:

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A. O presente recurso é interposto ao abrigo do art. 150º do C.P.T.A., aplicável por força do dis-

posto no art. 2º -c) do CPPT, tal como já tem admitido jurisprudência do STA (cfr. acórdãos proferidos 
nos processos 729/06, 854/06 e 357/07).
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B. Para os efeitos do art. 150º n. 1 do CPTA, a possibilidade da melhor aplicação do direito resul-
tará – de acordo com a jurisprudência do STA  - da repetição num número indeterminado de casos futuros, 
tendo com escopo a uniformização do direito, sendo patente o ganho para a justiça se se proceder a tal 
uniformização, uma vez que se encontram pendentes  - tendo por incidência matéria similar  - 62 oposições 
fiscais, que têm vindo a ser julgadas com fundamentações contraditórias, como decorre do que nestes 
autos já aconteceu no Tribunal de 1ª instância (Loulé) e no TCA  - havendo situação idêntica no recurso 
que nestes autos se encontra pendente sob o n. 172/08 – e ainda de decisões proferidas no Tribunal de 
Braga (identificadas no n. 24 das alegações e de que é exemplo a sentença de fls. 635 e ss.).

C. É manifesto que se prepara um “descalabro” de decisões contraditórias, o que o próprio pres-
tígio da justiça deve evitar através da correspondente uniformização do direito, acrescendo ainda a 
relevância jurídica e social do tema.

II – DO FUNDAMENTO DA REVISTA
D. A questão dos autos tem a ver com a manifesta ilegitimidade da ora Recorrente, uma vez 

que – como uma análise, despida de preconceito, reconhecerá – a Recorrente nunca actuou, em nome 
próprio, no processo da entrega das receitas do totobola a que os clubes de futebol têm direito, a título 
de dação em pagamento e a favor do Estado, para pagamento das dívidas desses clubes de futebol, 
nunca tendo assumido tais dívidas.

E. A intervenção do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no auto de aceitação de dação 
em pagamento, que consta de fls. 61 a 70 (auto de aceitação de fls. 61 e anexos de fls. 63 e ss.), foi 
efectuada enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol mas para os efeitos de representar 
o Sporting Clube Olhanense, nos termos da procuração que consta de fls. 71.

F. No auto de fls. 61 há expressa referência a que o Presidente da Federação Portuguesa de Fute-
bol actuou ao abrigo de uma procuração “para a assinatura do presente acta, que fica(m) fazendo parte 
integrante do mesmo”, que é precisamente a procuração de 11s. 71, não existindo nenhuma outra nos 
autos, nem qualquer outro documento que ateste que a sua intervenção foi feita a outro título.

G. A Administração Fiscal não quer aceitar esta evidência e os tribunais, ao abrigo de funda-
mentações contraditórias  - que decorrem exactamente da falta de razão desse ponto de vista  -, ainda 
não puseram cobro a essa interpretação abusiva, que corrompe e desvirtua o sentido do instituto da 
representação voluntária, que pura e simplesmente deixou de existir!

H. Para o Tribunal de Loulé, a Recorrente actuou no auto de fls. 61 como representante dos clu-
bes, admitindo depois, não se sabe porquê nem como, que entre o Governo e a Recorrente foi acordada 
tal dação em pagamento, o que o TCA eliminou, represtinando, porém, a teoria de que a Recorrente 
também teria actuado em nome próprio naquele auto de dação; já o Tribunal de Braga “arrumou” o 
assunto porque partiu do pressuposto – absolutamente erróneo – de que seria a ora Recorrente a titu-
lar das verbas do totobola, que, como se sabe, pertencem aos clubes (cf. 20 parágrafo de fls. 622, in 
sentença de 25/06/2007).

I. O acórdão recorrido violou a lei do processo – art. 684º n. 2 do CPC –, porque alterou matéria 
de facto que não tinha sido objecto de recurso, alterando a factualidade assente na 1a instância de forma 
a fazer desaparecer a referência a que a oponente, quando assinou o auto da dação, actuou “represen-
tando os clubes” (cfr. 10 parágrafo de fls. 313).

J. O acórdão recorrido violou ainda a lei do processo – art. 659º n. 3 do CPC, aplicável por força 
do art. 713º n. 2 do C.P.C. –, porque não formulou qualquer fundamentação para justificar tal alteração 
da matéria de facto, apenas se podendo perscrutar a “conveniência” dessa alteração em função da tese 
de direito que veio a ser adoptada.

K. Mas o acórdão recorrido – e isso é o mais grave – violou os princípios gerais da representação 
voluntária – maxime, o art. 258º do CC, uma vez que sustenta que a Recorrente actuou em nome próprio 
no auto de dação em causa, sem invocar qualquer documento ou facto de onde isso se possa extrair, 
quando é por demais evidente que o seu presidente aí actuou ao abrigo da procuração de fls. 71, como 
expressamente se refere na parte final no 1º parágrafo de fls. 61.

L. Finalmente, o acórdão recorrido violou o disposto nos artºs 595º n. 1 do CC e 7º n. 1 do DL 
n. 124/96, que estabelecem o enquadramento legal da assunção de dívida em apreço por terceiros, quando 
tal art. 7º exige que tais terceiros prestem garantia pelo valor desse capital e formulem requerimento 
nesse sentido, sendo manifesto que nenhum desses requisitos foi preenchido.

Sobre o ponto tomou posição a Fazenda Pública, que finalizou as respectivas alegações no seguinte 
quadro conclusivo:

1  - Que mantém tudo quanto disse nas Suas contra -alegações, a fls. “
2  -Assim, face à apresentação de conclusões pela recorrente, vem a recorrida, concluindo, realçar que:
a) O presente recurso jurisdicional, interposto nos termos do art. 150º do CPTA não deve ser ad-

mitido, uma vez que, nos processos a que é aplicável exclusivamente o CPPT, não é aplicável o recurso 
de revista previsto no CPTA, isto atendendo à especificidade dos recursos previstos no CPPT: recurso 
para o STA com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos do art. 284º, ainda com recurso a 
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aplicação de disposições anteriores do CPC, e recurso para o STA, independente da alçada, em caso 
de mais de três sentenças com soluções opostas, segundo o n. 5 do art. 280º;

b) Ainda que sem conceder, se entenda que o recurso de revista previsto no art. 150º é aplicável 
no âmbito dos processos regulados e tramitados segundo o CPPT, sempre se teria que entender que o 
recorrente não preenche os pressupostos do n. 1 do art. 150º do CPTA, que permitem lançar mão deste 
tipo de recurso;

c) Na verdade, a questão submetida à apreciação do Tribunal” ad quem”, saber se a FPF é ou não 
parte legitima na presente execução, é uma questão única e concreta, que só importa à FPF e que carece 
de importância fundamental, atendendo à sua falta de relevância jurídica ou social.

d) E a admissão do presente recurso também não contribui para uma melhor aplicação e unifor-
mização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma qualquer questão 
jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros;

e) Não se pode confundir, como a recorrente o faz, casos futuros indeterminados com os vários 
casos concretos pendentes que a própria recorrente criou ao reagir à execução desencadeada contra si, 
FPF  -como responsável por assunção de dívida pela Administração Fiscal nos termos dos artigos 7º, 
n. 3 do DL 124/96 e art. 9º do CPPT, optando por pôr os vários clubes a reagir através de dezenas de 
oposições à execução;

f) Por outro lado, a recorrente invoca no presente recurso erro na apreciação das provas e na fixação 
dos factos materiais, o que, nos termos do n. 4 do art. 150º CPTA, não pode ser objecto do recurso de 
revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a 
existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova, o que, no caso, não se verifica;

g) É que o probatório fixado pela 1ª instância, com as alterações introduzidas pelo TCAS, está 
suficientemente fundamentado e resulta de uma avaliação global da situação (dação de receitas de 
totobola para pagar dívidas de clubes de futebol) não só com base nos elementos dos autos como da 
apreciação da respectiva legalidade, já efectuada por tribunais superiores em diversos recursos;

h) Aliás, atendendo à necessidade de uniformização de aplicação do direito, parece curial, sim, 
recordar o teor do douto acórdão do STA de 23/5/2007, no proc. 233/07, não só sobre a natureza da 
dação como sobre a intervenção das entidades representativas dos clubes de futebol tendo conside-
rado expressamente que “O auto de dação subsequente ao despacho impugnado mais não é do que o 
culminar do procedimento iniciado com o pedido de regularização das dívidas fiscais dos clubes de 
futebol, ao abrigo do DL 124/96, dando execução ao despacho que aceita a dação proposta como modo 
de extinção dessas dívidas, e concretizando a assunção, por parte da Liga e da FPF, da obrigação de 
pagar a dívida remanescente”.

O EOGA emitiu douto parecer, pugnando pela não admissão da revista.
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.
Isto porque, diferentemente do que sustenta a recorrida Fazenda Pública, este Supremo Tribunal, 

depois de hesitação inicial, vem agora entendendo, pacificamente, que é possível, na jurisdição tribu-
tária, o recurso de revista com previsão no art. 150º do CPTA.

Os pressupostos referidos estão definidos no n. 1 do citado preceito, que reza assim:
“Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, ex-

cepcionalmente, 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 importância 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 segundo grau de jurisdição.
Mas será que a questão suscitada nos autos tem relevância jurídica ou social, que revista impor-

tância fundamental? Ou há necessidade de uma melhor aplicação do direito?
Pois bem.
Como se escreveu na Exposição de Motivos do CPTA, estamos perante 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, indepen-
dentemente 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).
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Estamos patentemente perante um recurso excepcional, admitido relativamente a questões de 
importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social, ou então, quando seja claramente ne-
cessário para melhorar a aplicação do direito (2).

Explicitada a lei e o seu sentido, importa agora decidir preliminarmente se estamos perante uma 
tal questão.

E a resposta não pode deixar de ser negativa.
Não estamos patentemente perante questão de importância fundamental, seja pela sua importância 

jurídica, seja social.
Na verdade, não se antolha qual seja essa importância jurídica, pois estamos perante uma questão 

única, respeitante a um plano de regularização de dívidas ao fisco constante do DL n. 124/96, em que 
foi aceite, como forma de extinção das dívidas fiscais, a dação em pagamento das receitas das apostas 
mútuas desportivas.

Questão que não se mostra ser de uma importância jurídica fundamental.
E também não se vê onde esteja a importância social relevante.
Aceitando -se embora que o futebol é um fenómeno social relevante, seja a nível global, seja na 

sociedade portuguesa, não se vê em que medida uma questão deste tipo, haja de assumir essa relevância 
social.

E também não se vê, confinada que está tal questão a um único problema, insusceptível de repetição 
futura, e que se esgotará temporalmente, onde esteja a necessidade de melhorar a aplicação do direito.

E a alegada necessidade de uniformização de decisões – por alegadamente haver 62 oposições 
fiscais pendentes – não encontrará resposta no recurso de revista.

Na verdade, a eventual existência de oposição entre decisões encontrará solução através do recurso 
por oposição de acórdãos, previsto no art. 284º do CPPT, disposição legal que este Supremo Tribunal 
vem entendendo manter -se vigente na ordem tributária.

Demais que nem sequer terá sido considerada esta uma questão nova que suscitasse dificuldades 
sérias de interpretação, já que não foi suscitado o reenvio prejudicial para este Supremo Tribunal, como 
se permite no art. 93º do CPTA.

Entendemos assim que não existe a relevância de que a lei faz depender a admissibilidade do 
recurso.

Assim sendo, não pode o Tribunal apreciar os fundamentos da revista e as alegadas violações de 
lei assacadas ao acórdão recorrido.

3. Face ao exposto, acorda -se em não admitir o recursos, face à não verificação dos requisitos 
expressos no n. 1 do art. 150º do CPTA.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Lúcio Barbosa (relator) — Brandão de Pinho — Jorge de Sousa 
(com a declaração que entendo que o artº 150º do CPTA não é aplicável ao contencioso tributário).

(1) Vide Mário Aroso de Almeida, “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, 4ª Edição, pág. 354
(2) Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 7ª Edição, pág. 426 

 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

Juros indemnizatórios. Juros moratórios. Taxa de juros legal.

Sumário:

 I — Os juros moratórios a favor do contribuinte não incidem sobre os juros indemni-
zatórios.

 II — A taxa dos juros moratórios a favor do contribuinte é a taxa de juros legal de 4% 
ao ano.

Processo n.º 303/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Parra & Mendonça, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
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1.1. O Director -Geral dos Impostos vem, nos presentes autos de execução de julgados, em que é 
requerente “Parra & Mendonça, Lda”, interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada, na parte em que decidiu condenar a Direcção -Geral dos Impostos ao pagamento de juros 
de mora contados sobre o valor do imposto pago no montante de 72.155.290$00 (€ 359.909,07) e dos 
juros indemnizatórios desde 13 -09 -2003 até à data da emissão da nota de crédito.

1.2. Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclusões.
A. A douta sentença ora recorrida, ao condenar a D.G.C.I. ao pagamento de juros de mora contados 

sobre o valor do imposto pago no montante de 72.155.290$00 (€ 359.909,07) e dos juros indemniza-
tórios desde 13 -09 -2003 até à data da emissão da nota de crédito, salvo o devido respeito, fez errada 
interpretação e aplicação do Direito ao caso;

B. Ora, tanto os juros indemnizatórios como os juros de mora visam ressarcir o contribuinte da 
indisponibilidade do montante da prestação tributária que se veio a apurar ter -lhe sido cobrada inde-
vidamente;

C. Motivo porque, sendo certo que o art.º 100.º da LGT, impõe a imediata e plena reconstituição 
da legalidade do acto ou situação objecto do litígio em caso de procedência total ou parcial de recla-
mação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, o qual compreende o pagamento de 
juros indemnizatórios.

D. Sendo, igualmente certo que o art.º 102.º da LGT, como norma especial sobre a execução de 
sentenças, deve prevalecer sobre a norma do art. 100.º, quando a decisão a executar é uma decisão 
judicial pois este último preceito assume a matéria de uma norma geral sobre a execução de decisões 
favoráveis ao sujeito passivo;

E. Assim, e na senda do referido no seu Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado, 
pelo Ilustre Conselheiro Dr. Jorge Lopes de Sousa, entendemos que o artº 102.º, n.º 2 da LGT, só terá 
aplicação integral nos casos em existe que obrigação de restituir o imposto cobrado, mas que, apesar de 
haver anulação de acto de liquidação não há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, por a anulação 
não ser baseada em erro imputável aos serviços, o que não se verifica in casu;

F. Ao ter decidido como o fez, a douta sentença ora recorrida, salvo o devido respeito, fez errada 
interpretação e aplicação do direito ao caso, em violação dos preceitos supra referidos;

G. Salvo o devido respeito, também não pode a F. P. conformar -se com a taxa de juros moratórios 
de 1% ao mês que a douta sentença ora sob recurso decidiu ser a aplicável;

H. É que embora não seja expressamente referido pelo douto Tribunal “a quo”, essa taxa só pode 
ser a prevista nos art.os 44.º n.º 3 da LGT e 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março;

I. Não determinando expressamente a Lei Geral Tributária qual a taxa de juros de mora a favor do 
sujeito passivo, e reportando -se a taxa de juros prevista nos art. os 44º n.º 3 da LGT e 3º do DL n.º 73/99, 
de 16 de Março, apenas aos juros moratórios a favor da Fazenda Pública, em virtude da violação da 
obrigação principal do dever fundamental de pagar impostos, não pode a mesma ser a taxa aplicável 
ao cálculo dos juros de mora a favor do sujeito passivo.

J. Pelo que na ausência de norma legal que determine a aplicação de outra taxa, os juros de mora 
a favor do sujeito passivo só podem ser contados à taxa legal de 4% ao ano, prevista no art. 559º n.º 1 
do CC, aplicando -se o disposto no n.º 10 do art. 35.º ex vi n.º 4 do art. 43.º, ambos da LGT.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicáveis, com o douto suprimento judicial, requer -se a V. 
Exas. que o presente recurso seja julgado procedente por provado, devendo a douta sentença ora re-
corrida ser revogada e substituída por douto Acórdão que julgue não incidirem juros moratórios sobre 
o montante dos juros indemnizatórios, bem como que a taxa aplicável é a de 4% ao ano.

1.3. Não houve contra -alegação.
1.4. O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Constitui Jurisprudência pacífica na secção o entendimento de que, em casos como os dos autos,
 - os juros de mora a favor do contribuinte não podem incidir sobre os juros indemnizatórios (cfr. 

vg, os acs. de 7.3.07, r. 220/06.30; de 24.10.07, r. 1095/05 do (pleno) e de 31.1.08, r 839/07.30), e
 - e, nesse caso, a taxa dos juros de mora é a fixada nos termos do artº 559 do CCivil (cfr., v.g., os 

acs. de 16.1.08, r. 465/07.30 e de 31.1.08, r. 839/07.30), para o caso de 4% ao ano.
Pela sua bondade esta, jurisprudência é de, manter.
Como assim, procedem os fundamentos do recurso que, por isso, 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 que aqui se colocam são as seguintes:
 - saber se os juros moratórios a favor do contribuinte incidem, ou não, sobre os juros indemni-

zatórios;
 - e saber a que taxa devem ser contabilizados os juros moratórios a favor do contribuinte.
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Por sentença de 23/10/2001 do extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de Setúbal foi julgada 

improcedente a impugnação judicial apresentada por Parra & Mendonça, Lda., relativamente ao IRC do exer-
cício de 1990 no montante de 81.180.805$00 (cfr. fls. 709/718 dos autos de impugnação em apenso).

2. O impugnante interpôs recurso jurisdicional junto do Tribunal Central Administrativo tendo, 
por douto Acórdão de 04/06/2002, sido concedido provimento ao recurso, revogada a decisão recorrida 
e anulada a liquidação impugnada (cfr. fls. 739/746 do apenso).

3. Inconformada a Fazenda Pública interpôs recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, tendo por douto Acórdão de 09/04/2003 sido negado provimento ao recurso (cfr. fls. 769/771 
do apenso).

4. Com referência à liquidação de IRC do exercício de 1990 com o n.º 8310017563 foram efec-
tuados ao abrigo do Decreto -Lei n.º 225/94 de 5 de Setembro os seguintes pagamentos:

 - Em 30/09/1996 - - - - - - - - -  - - -614.226$00
 - Em 29/10/1996 - - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 28/11/1996 - - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 30/12/1996  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 29/01/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 28/02/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 27/03/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 28/04/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 26/05/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 27/06/1997 - - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 23/07/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 27/08/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 25/09/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 27/10/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 25/11/1997  - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 29/12/1997 - - - - - - - - - - -4.269.511$00
 - Em 29/06/1998  - - - - - - - - - -7.498.399$00,
No montante total de 72.155.290$00 (€ 359.909,07) (como consta de fls. 2 conjugado com o teor 

dos documentos de fls. 6/23).
5. Parra & Mendonça, Lda., apresentou em 30/01/1997 junto da 2ª Repartição de Finanças de Loulé 

o requerimento de adesão ao regime de regularização de dívidas previsto no Decreto -Lei n.º 124/96 de 
10 de Agosto (cfr. fls. 49/57).

6. Em 11/07/2003 o impugnante dirigiu à Repartição de Finanças de Loulé o pedido de devolu-
ção das quantias pagas e juros tendo esse pedido sido recepcionado a 14/07/2003 (cfr. fls. 91/93 dos 
presentes autos).

7. Em 12/01/2004 foi apresentada a presente petição (cfr. fls. 1).
2.2. Dispõe o artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária que no “caso de a sentença implicar a 

restituição do tributo já pago, serão devidos juros de mora, a pedido do contribuinte, a partir do termo 
do prazo da sua execução espontânea”.

Trata -se de uma inovação – antes dela não se encontravam previstos juros moratórios a favor do 
contribuinte – que surgiu desamparada no ordenamento fiscal: por uma banda, a Lei Geral Tributária 
não fixou expressamente a taxa destes juros moratórios a favor do sujeito passivo; por outra, numa 
perspectiva meramente dogmática, o legislador continuou a classificar como indemnizatórios juros que, 
em rigor, criada a espécie dos juros moratórios a favor do sujeito passivo, como tal seriam de classifi-
car – cfr. as alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 43.º deste diploma legal onde o legislador determina 
expressamente serem fonte de juros indemnizatórios situações em que a Administração Tributária se 
constitui em mora.

Por outro lado, a previsão do dito artigo 102.º, n.º 2, (“casos de a sentença implicar a restituição 
do tributo já pago”), “aparentemente, estaria também abrangida no artigo 100.º [do mesmo diploma 
legal] em que se refere que há lugar a juros indemnizatórios a partir do termo do prazo de execução da 
decisão nos casos de procedência de impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo”.

Cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Vol. I, Áreas Editora, 5.ª Edição, 2006, p. 482, nota 9.

É que, no ponto, o artigo 102.º, n.º 2, utiliza o conceito “sentença” e o 100.º “impugnação judicial”, 
dois conceitos que significam a mesma realidade processual.

Assim, literalmente interpretados, aqueles dois incisos normativos apontariam para a obrigação 
da Administração Tributária pagar ao sujeito passivo, a partir do termo do prazo da execução da de-
cisão e relativamente ao mesmo período temporal, juros indemnizatórios e juros moratórios relativos 
à mesma dívida tributária, nos casos em que uma decisão anule, ainda que parcialmente, um acto de 
liquidação.



814

Contudo, tal conclusão carece de respaldo, desde logo se se atentar à ratio destes juros.
Com efeito, os juros moratórios a favor do contribuinte e os juros indemnizatórios perseguem 

a mesma finalidade: os indemnizatórios destinam -se “a compensar o contribuinte do prejuízo pro-
vocado pelo pagamento indevido da prestação tributária” e os moratórios visam “reparar prejuízos 
presumivelmente sofridos [pelo sujeito passivo], derivados da indisponibilidade da quantia não paga 
pontualmente”.

Estas duas espécies de juros têm, pois, a mesma função, “correspondendo ambos a uma indem-
nização atribuída com base em responsabilidade civil e destinando -se a reparar os prejuízos advindos 
ao contribuinte do desapossamento e consequente indisponibilidade de um determinado montante 
pecuniário, recte, da prestação tributária.

Ainda que os respectivos factos geradores sejam diferentes – num caso a liquidação ilegal, no outro 
o atraso no pagamento  -, sempre está presente uma obrigação indemnizatória derivada da produção de 
determinados danos ou prejuízos provocados por aquela indisponibilidade”.

Cfr. o acórdão do STA de 7 de Março de 2007, processo n.º 01220/06.
Juros indemnizatórios e juros moratórios a favor do contribuinte são, portanto, duas realidades 

jurídicas afins que têm um regime semelhante e desempenham a mesma função.
Ora, uma vez que as duas espécies de juros se fundam numa obrigação indemnizatória que pretende 

ressarcir idênticos prejuízos, eles não podem ser cumuláveis em relação ao mesmo período de tempo.
Cfr. o acórdão citado e Jorge de Sousa, ob. cit., p. 336.
Daí que se deva entender o dito artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária como uma “norma 

especial sobre a execução de sentenças”, ou seja, um “artigo que completa o disposto no artigo 100.º”, 
devendo aquela prevalecer sobre esta “quando a decisão a executar é uma decisão judicial”.

Cfr. Jorge de Sousa, ob. cit., e Lima Guerreiro, Lei Geral Tributária anotada, Editora Rei dos 
Livros, p. 420, nota 4.

Consequentemente, nos casos em que sejam simultaneamente aplicáveis aqueles dois artigos, 
há que interpretar correctivamente o artigo 100.º: em virtude da liquidação ilegal, são devidos juros 
indemnizatórios até que se complete o prazo de execução espontânea da decisão judicial; após este 
prazo, e até integral pagamento, são devidos juros moratórios nos termos do artigo 102.º, n.º 2.

Cfr. Lima Guerreiro, ob. cit., pp. 420 -421.
Por outro lado, são de diferente natureza as dívidas que geram juros indemnizatórios e as dívidas 

que são fonte de juros compensatórios: no primeiro caso, pretende -se compensar o contribuinte por 
um desapossamento ilegal – artigo 43.º da Lei Geral Tributária  -, sendo indiferente que o devedor seja 
o Estado ou um particular; e, no segundo, visa -se reparar o dano sofrido pela Administração Tributária 
que, por facto imputável ao sujeito passivo, se viu privada, nomeadamente através do atraso da liquida-
ção, de dispor de uma receita que lhe era devida  - cfr. artigo 35.º do mesmo diploma. Daí que, quando 
se torna possível a realização da liquidação, os juros compensatórios sejam conjuntamente liquidados 
com a dívida de imposto, na qual se integram – n.º 8 deste último normativo.

Assim, os juros de mora – a favor da Fazenda Pública  -, sendo devidos, vão incidir também, 
nesta medida, sobre os juros compensatórios, à taxa de 1% ao mês ou fracção – cfr. artigo 3.º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março (determina a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e 
outras entidades públicas).

Ou seja: se o sujeito passivo não cumprir a obrigação tributária no prazo de pagamento voluntário, 
passam a ser devidos juros de mora a favor da Fazenda Pública que são calculados sobre a dívida de 
imposto na qual, nos termos do artigo 35.º, n.º 8, da Lei Geral Tributária, se integram os juros com-
pensatórios (que eventualmente sejam devidos).

Naturalmente, não há, para os juros indemnizatórios, disposição legal semelhante àquele n.º 8 
do artigo 35.º da Lei Geral Tributária. Sendo juros devidos a favor do contribuinte, em virtude de uma 
liquidação e subsequente desapossamento ilegais, não podem ser integrados numa dívida de imposto.

Do mesmo modo, devido à sua natureza, não podem tais juros moratórios  - a favor da Fazenda 
Pública  - incidir sobre juros indemnizatórios a favor do contribuinte.

E também não é possível, nos preditos termos, que os juros de mora – a favor do contribuinte – in-
cidam sobre os juros indemnizatórios, em face da sua idêntica função.

Aliás, tal função reparadora, ainda que atinente a factos geradores distintos, como se viu, é con-
cretizada, nas duas espécies de juros, através da mesma taxa.

Com efeito, a Lei Geral Tributária não determina qual é a taxa dos juros moratórios a favor do 
sujeito passivo e o sistema fiscal prevê apenas duas taxas de juro: a taxa de juros legal de 4% ao ano, 
prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril; e a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e ou-
tras entidades públicas que é de 1% ao mês ou fracção, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 73/99, de 16 de Março.

Esta taxa mais elevada que a devida nas restantes espécies de juros justifica -se pelo facto de estar 
em causa a violação da obrigação principal do “dever fundamental” de pagar impostos. Ao não cumprir 
a obrigação tributária no prazo de cumprimento voluntário, num momento em que a liquidação já foi 
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efectuada e o montante em dívida é já certo, líquido e exigível, o contribuinte impede o Estado Fiscal 
de Direito de actuar, uma vez que este não pode “dar (realizar prestações sociais), sem antes receber 
(cobrar impostos)” – Casalta Nabais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Almedina, Colecção 
Teses, 1998, pp. 185 -187.

Ora, bem se vê que esta taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado, dada a sua natureza especial, 
só se aplica aos juros moratórios a favor da Fazenda Pública, que não do contribuinte, em virtude da 
predita violação da obrigação principal do dever fundamental de pagar impostos.

Pelo que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal 
de 4% ao ano, uma vez que não há outra prevista no ordenamento.

Cfr., mutatis mutandis, o acórdão do STA de 20 de Outubro de 2004, processo n.º 01041/03, em 
que se decidiu que, “na vigência do Código de Processo Tributário, os juros indemnizatórios 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 CPT 
nem estabelece essa taxa, nem, quanto a ela, remete para as leis tributárias”.

Taxa de 4% que, dada a natureza das dívidas envolvidas, nos preditos termos, é também aplicável aos 
juros compensatórios (como determina expressamente o artigo 35.º, n.º 10, da Lei Geral Tributária) e aos 
juros indemnizatórios (por força da remissão expressa do artigo 43.º, n.º 4, do mesmo diploma legal).

Por fim, o artigo 560.º do Código Civil proíbe, por regra, o anatocismo.
Há, todavia, três situações em que o anatocismo é permitido, sendo que, em princípio, “só podem 

ser capitalizados os juros correspondentes ao período mínimo de um ano” – n.º 2 do dito artigo 560.º.
Assim, “para que os juros vencidos produzam juros [I] é necessária convenção posterior ao ven-

cimento; pode haver também juros de juros, [II] a partir da notificação judicial feita ao devedor para 
capitalizar os juros vencidos ou proceder ao seu pagamento sob pena de capitalização” – n.º 1.

Contudo, [III] estas restrições “não são aplicáveis (…) se forem contrárias a regras ou usos par-
ticulares do comércio” – n.º 3.

Ora, no domínio do direito fiscal vigora o princípio da legalidade, maxime o princípio da tipicidade, 
o que veda à administração tributária a possibilidade de convencionar o anatocismo após o vencimento 
dos juros ou efectuar a dita notificação judicial, uma vez que estas hipóteses não se encontram previstas 
nas leis tributárias.

Assim, está totalmente vedada pela lei a possibilidade de os juros indemnizatórios serem fonte 
de novos juros.

E não se diga que os juros indemnizatórios não são verdadeiros juros.
À míngua de uma definição legal, a doutrina desenvolveu o conceito de juro enquadrando -o na 

figura dos frutos civis, uma vez que são produzidos periodicamente por uma coisa (a obrigação de 
capital), sem prejuízo da sua substância, em consequência de uma relação jurídica.

Cfr. o artigo 212.º do Código Civil, Almeida Costa, Direito das Obrigações, Almedina, 10.ª edição, 
2006, p. 749, Correia das Neves, Manual dos Juros – Estudo Jurídico de Utilidade Prática, Almedina, 
3.ª Edição, 1989, p. 23, e Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra Editora, 
1968, nota 1 ao artigo 559.º.

Concretizando a noção, Correia das Neves, ibidem, define juro “como um rendimento ou re-
muneração de uma obrigação de capital (previamente cedido ou devido a outro título), vencível pelo 
decurso do tempo, e que varia em função do valor do capital, da taxa (…) de remuneração e do tempo 
de privação”, considerando que a obrigação de juros também se encontra prevista na lei para casos em 
que “não há prévia cedência de um capital, mas simples não cumprimento oportuno de uma obrigação 
imposta legalmente, embora esta seja ainda uma obrigação de capital pecuniário” (pp. 18 -19).

E, ainda nestes últimos casos, se trata, bem vistas as coisas, de uma remuneração de capital, uma 
vez que é o seu desapossamento que está em causa.

Ora, os juros indemnizatórios gozam destas características e não é pelo facto de terem uma função 
reparadora que a sua natureza se altera, até porque “rigorosamente, todo o juro é compensatório (do uso 
legítimo do dinheiro, do atraso da prestação ou de outro facto)”  - cfr. Vaz Serra, “Obrigação de Juros 
e Mora do Devedor”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 55, pp. 111 -112.

Não pode, pois, aceitar -se que os juros tenham outra natureza por terem uma função compensa-
tória ou indemnizatória, uma vez que todas as espécies de juros partilham essa função e, se assim se 
entendesse, o regime do anatocismo seria absolutamente desprezível, já que não teria a que se aplicar 
(não haveria, então, “juros” sobre juros).

Finalmente, não se objecte, à tese exposta, com uma eventual inconstitucionalidade, por violação 
do princípio da igualdade, já que é diversa, como acima se acentuou, a natureza da dívida ao Estado para 
pagamento de impostos – cfr. Casalta Nabais, ob. cit. – e a da dívida daquele ao contribuinte, situável 
no plano de qualquer outro débito a este.

Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios.
Cf. tudo o que acaba de dizer -se, textualmente, no acórdão do Pleno desta Secção do Supremo 

Tribunal Administrativo, de 24 -10 -2007, proferido no recurso n.º 1095/05, e que por inteiro subscre-
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vemos. Aliás, já neste sentido, se havia pronunciado o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de 7 -3 -2007, proferido no recurso n.º 1220/06; e, mais recentemente, seguiram a mesma 
senda os acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31 -1 -2008, e de 16 -1 -2008, 
proferidos nos recursos n.º 839/07, e n.º 465/07.

Ora, no caso sub judicio, a sentença, na parte que vem recorrida, decretou o pagamento de «juros 
de mora contados sobre o valor do imposto pago e dos juros indemnizatórios desde 13/09/2003 até à 
data da emissão da nota de crédito à taxa legal de 1% ao mês».

Isto é, a sentença recorrida reconheceu ao contribuinte «juros de mora contados sobre o valor do 
imposto pago e dos juros indemnizatórios», ou seja, a sentença recorrida reconheceu ao contribuinte 
juros de mora, a incidirem, não só sobre o imposto pago, mas também sobre juros indemnizatórios; e 
reconheceu ao contribuinte os juros de mora à taxa de 1% ao mês.

Mas labora em erro em ambos os segmentos (incidência, e taxa) – pelo que, nesses pontos, deve 
ser revogada a sentença recorrida.

E, assim, havemos de concluir que os juros moratórios a favor do contribuinte não incidem sobre 
os juros indemnizatórios; e que a taxa dos juros moratórios a favor do contribuinte é a taxa de juros 
legal de 4% ao ano.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, na 
parte aqui impugnada, determinando -se a execução do julgado nos termos expostos.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 

 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Coima. Atenuação especial. Reconhecimento da responsa-
bilidade.

Sumário:

De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 32.º do RGIT a atenuação especial da 
coima exige a verificação cumulativa de dois pressupostos, a saber: o reconheci-
mento da sua responsabilidade por parte do infractor e a regularização da situação 
tributária até à decisão do processo.

Processo n.º 331/08 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: KIEFER  - Laboratório Dental, Lda. e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Exmª. Magistrada do Ministério Público não se conformando com a decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa II, que concedendo parcial provimento à impugnação judicial de-
duzida pela KIEFER  - Laboratório Dental, Lda. contra a decisão administrativa que lhe aplicou uma 
coima por infracções tributárias, fixou a coima a pagar em € 1.510.00, por não ter entregue nos cofres 
do Estado no prazo legal, as retenções de IRS referentes ao exercício de 2000, dela vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1ª  - Nos termos do art. 19º do RJIFNA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 20º - A/90, de 15 de Janeiro, a 
determinação da medida concreta da coima deve ser feita “em função da gravidade da contra -ordenação, 
da culpa e da situação económica do agente e deverá, sempre que possível, exceder o beneficio econó-
mico que o agente retirou da prática da contra -ordenação”.

2ª  - A tarefa de determinação da medida da coima é fundamentalmente idêntica à da determinação 
da medida da pena, sendo aplicáveis, por via do disposto no art. 32º do RGIT e, antes, no art. 4º, n.º 2 do 
RJIFNA e 32º do RGCO, aprovado pelo DL 433/82, de 27 de Outubro, os critérios previstos no Código 
Penal quanto às circunstâncias de especial valor atenuativo, susceptíveis de modificar a moldura penal 
abstracta da coima, constantes, designadamente, do art. 72º, n.º 1 do Código Penal.
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3ª  - As circunstâncias a que se refere o art. 32º, n.º 2 do RGIT: reconhecimento pelo infractor da 
sua responsabilidade e regularização da situação tributária até à decisão do processo, não têm, por si só, 
na sua existência objectiva, um valor atenuativo especial, tendo de ser relacionadas com um determi-
nado efeito que terão de produzir: a diminuição acentuada da ilicitude do facto ou da culpa do agente.

4ª  - Se a verificação das referidas circunstâncias apenas diminuir a ilicitude ou a culpa por forma não 
acentuada, então influirá na determinação da medida concreta da coima, valendo como atenuante geral.

5ª  - A arguida entregou o IRS por si retido quando já haviam decorrido mais de dois anos desde 
a data em que o deveria ter feito, prática que não é adequada a um juízo de diminuição de forma acen-
tuada da ilicitude do facto.

6ª  - Com efeito, são relevantes as consequências negativas na arrecadação da receita pela Fazenda 
Pública, mais de dois anos depois da data em que deveria ter ocorrido.

7ª  - Acresce que está em causa imposto que a arguida reteve com a obrigação de fazer a entrega ao 
Estado das quantias retidas, inserindo -se essa sua actividade no cumprimento dos deveres de coopera-
ção atribuídos pela lei ao sujeito passivo da relação jurídica como forma normal de constituição desta.

8ª  - A actuação da arguida consubstancia violação dos referidos deveres de cooperação e postergação 
dos fins visados pela lei ao impor aos contribuintes a obrigação do pagamento atempado dos impostos.

9ª  - Sendo de levar em consideração o aspecto peculiar da posição da arguida, aproximada à de 
fiel depositário das quantias de imposto por si retidas.

10ª  - O “reconhecimento da responsabilidade”, afirmado pela arguida no recurso da decisão 
administrativa de aplicação da coima é feito com reservas, não sendo, também, de molde a justificar 
a atenuação especial da pena.

11ª  - Nomeadamente, como anota a sentença recorrida, “a arguida não provou o facto de ter sido 
o seu Técnico Oficial de Contas que deixou de fazer o pagamento atempado do imposto em falta, aliás 
nem o procurou fazer, pois nunca arrolou testemunhas ou qualquer outra prova atendível”.

12ª  - Atenta a factualidade dada como assente na decisão recorrida, não estão reunidos, na situa-
ção em apreço, os pressupostos para que a coima seja especialmente atenuada, nos termos do n.º 2 do 
art. 32º do RGIT, cuja aplicação supõe culpa, ilicitude e necessidade de coima de forma acentuadamente 
reduzida  - art. 72º, n.º 1 do Código Penal.

13ª  - A arguida é imputada a prática da infracção p. e p. p. art. 98º, n.º 3 do CIRS e 29º, n.º 2 do 
RJIFNA, correspondendo -lhe como variável entre 10% e metade do imposto em falta.

14ª  - No caso dos autos, estes limites correspondem a € 3.004,76 e € 15.023,84, respectivamente.
15ª_ A sentença recorrida errou, violando o disposto nos arts. 32º, n.º 2 do RGIT; 4º, n.º 2 e 19º 

do RJIFNA; 18º, n.º 3 e 32º do RGCO e 72º, n.º 1 do Cód. Penal.
16ª  - Deve ser revogada e substituída por outra que fixe uma coima concreta não inferior ao limite 

mínimo da moldura abstracta estabelecido no art. 29º n.º 2 do RJIFNA, compreendida entre € 3.004,76 
e € 15. 023,84.

2 – Os recorridos Fazenda Pública e Kieffer – Laboratório Dental, Lda. não contra  -alegaram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 -O despacho recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1. Aos 08/05/2004, foi levantado o Auto de Notícia, cujo teor aqui dou por integralmente re-

produzido, pelo Inspector Tributário, João dos Reis Valente, dos Serviços de Inspecção Tributária da 
Direcção de Finanças do Distrito de Lisboa, onde afirma que verificou pessoalmente que a arguida não 
procedeu à entrega das retenções de IRS, referentes ao exercício de 2000, no montante de € 30 047,69 
devendo ser punido pelo disposto nos arts. 29º nº2 do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não 
Aduaneiras (RJIFNA) (cfr. doc. junto a fls. 3 e segs. dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido);

2. O auto de notícia identificado no ponto 1 deu origem ao presente processo de contra -ordenação 
fiscal n.º 1520046005578, cuja parte administrativa correu termos no Serviço de Finanças de Loures 
1 e foi autuado em 04/05/04 (cfr. capa do processo);

3. Por ofício cuja data se desconhece, do Serviço de Finanças de Loures 1, foi a arguida notificada 
da decisão identificada no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 6 a 8 dos autos);

4. Por requerimento entrado no Serviço de Finanças de Loures em 21/07/04, a arguida reagiu 
contra a aplicação da coima, tendo também solicitado o pagamento voluntário da coima (cfr. fls. 9 a 19);

5. A arguida efectuou o pagamento do imposto em falta entre finais de 2003 e Janeiro/Fevereiro 
de 2004 (cfr docs. juntos a fls. 21 a 42 dos autos);

6. Por despacho de 19/10/04, que aqui se dá por integralmente reproduzido foi aplicada a coima 
à arguida no montante de € 6.100,0 (cfr. doc. junto a fls. 43 a 45 dos autos);

7. Por ofício de 20/10/0, do Serviço de Finanças de Loures 1, foi a arguida notificada da decisão 
da coima identificada no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 46 dos autos);

8. Em 15/11/04, a arguida veio apresentar a presente impugnação (cfr. doc. junto a fls. 49 e segs. dos autos).
6 - O despacho recorrido, no segmento que vem objecto do presente recurso, após ponderar que a 

arguida, ora recorrida, procedera ao pagamento do imposto em falta ainda antes da decisão administra-
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tiva que lhe aplicara a coima, decidiu atenuá -la especialmente ao abrigo do artigo 32.º, n.º 2 do RGIT 
e daí que, em face da redução para metade dos limites mínimos e máximo nos termos do artigo 18.º, 
n.º 3 do RGCO, julgou parcialmente o recurso e condenou -a na coima de € 1.510,00.

A Ex.ma Magistrada recorrente, inconformada com essa decisão, alega que, no essencial, “atenta 
a factualidade dada como assente na sentença recorrida, não estão reunidos, na situação em apreço, os 
pressupostos para que a coima seja especialmente atenuada, nos termos do artigo 32.º n.º 2 do RGIT, 
cuja aplicação supõe culpa, ilicitude e necessidade de coima de forma acentuadamente reduzida  - ar-
tigo 72.º n.º 1 do Código Penal” (conclusão 12.ª).

Vejamos.
De harmonia com a previsão normativa constante do n.º 2 do artigo 32.º do RGIT, ao abrigo da 

qual o segmento da decisão impugnada foi proferido, “a coima pode ser especialmente atenuada no 
caso do infractor reconhecer a sua responsabilidade e regularizar a sua situação tributária até à 
decisão do processo.”

Constata -se, deste modo, que a atenuação especial da coima exige a verificação cumulativa de dois 
pressupostos, a saber: o reconhecimento da sua responsabilidade por parte do infractor e a regularização 
da situação tributária até à decisão do processo.

Ora, acontece que no caso “sub judicio”, se é inquestionável que se verifica o segundo dos aludidos 
pressupostos (5. do probatório), em parte alguma da matéria de facto assente com interesse para a decisão 
de mérito se pode concluir que a recorrida infractora tenha reconhecido a sua responsabilidade.

Bem pelo contrário, na decisão sob recurso dá -se conta que “a arguida não provou o facto de ter sido 
o seu Técnico Oficial de Contas que deixou de fazer o pagamento atempado do imposto em falta, aliás 
nem o procurou fazer, pois nunca arrolou testemunhas ou qualquer outra prova atendível” (v. fls. 147).

Tal asserção permite concluir que, ao invés de assumir a sua responsabilidade pela infracção 
tributária em causa, a ora recorrida socorreu -se na sua opção de defesa da alegação de factos que por 
alguma forma a desresponsabilizassem da omissão ocorrida.

Tem, pois, razão a Magistrada recorrente quando defende que não se verificam os pressupostos 
para que a coima tivesse sido especialmente atenuada.

Sendo assim, a decisão recorrida não pode manter -se na parte em que atenuou especialmente a 
coima a aplicar à ora recorrida, sendo certo que se apresenta como justa e adequada à gravidade da in-
fracção verificada e circunstâncias envolventes a coima no montante de € 6.100,00 aplicada à recorrida 
pelo Chefe do Serviço de Finanças Loures 1 (fls. 43).

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se o despacho recorrido 
no segmento que vem impugnado e em consequência do que se nega provimento ao recurso interposto 
da decisão administrativa de aplicação da coima de € 6.1000.

Sem custas neste STA, ficando as custas na instância a cargo da ora recorrida, fixando -se a pro-
curadoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António Calhau. 

 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

Oposição. Caducidade do direito à liquidação. Suspensão e alargamento de prazo. 
Acção de inspecção. Inquérito criminal.

Sumário:

 I — O prazo de caducidade do direito à liquidação de tributos caduca se a liquidação 
não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos (artigo 
45.º, n.º 1 da LGT).

 II — Tal prazo suspende -se, porém, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da LGT, durante 
o período de duração da acção de inspecção externa aí referida, se esta for con-
cluída antes de seis meses após a notificação do seu início.

 III — Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi 
instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao 
arquivamento ou ao trânsito em julgado da sentença, acrescido de um ano (n.º 5 
do artigo 45.º da LGT, aditado pela Lei n.º 60 -A/2005, de 30/12, em vigor desde 
1/1/2006).
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 IV — O disposto no número anterior é aplicável aos prazos de caducidade em curso à 
data de entrada em vigor da lei n.º 60 -A/2005, de 30/12.

Processo n.º: 343/08 -30.
Recorrente: Carvalho Inácio Esteves Duarte e Araújo, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – Carvalho Inácio Esteves Duarte e Araújo, Lda., com sede em Barcelinhos, Barcelos, não se 
conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou improcedente a oposição por 
si deduzida à execução fiscal que lhe foi instaurada pela Fazenda Pública por dívida de IRC, relativa ao 
ano de 2001, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1. O artigo 45.º da LGT contemplava dois prazos distintos de caducidade (n.º 1 e n.º 5);
2. Que corriam independentemente um do outro, em face da ressalva definida na parte final do n.º 5;
3. Ocorria a caducidade no primeiro prazo que se verificasse;
4. O primeiro prazo ocorreu em 31/12/2005 (n.º 1);
5. Não sendo relevante a suspensão por efeito da inspecção;
6. A nova redacção do n.º 5 do artigo 45.º da LGT não é aplicável ao caso concreto, porque só 

entrou em vigor em 01/01/2006;
7. E ainda que possa ter efeitos retroactivos, o prazo decorrido antes da entrada em vigor desta norma 

deverá ser computado ao novo prazo, pelo que a caducidade também ocorreria em 31/12/2005;
Tendo decidido em sentido contrário o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo interpretou erradamente 

o disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 45.º da LGT (redacção em vigor em 2001) e aplicou erradamente o 
n.º 5 deste artigo 45.º da LGT (redacção que lhe foi dada pela Lei 60 -A/2005, de 30 de Dezembro.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. Foi deduzida execução fiscal n.º 3532000601064100 contra a oponente, por dívida proveniente 

de IRC, relativa ao ano de 2002, no valor de 10 127.49 €.
2. A oponente foi sujeita a uma inspecção que teve início em 03.11.2005 e termo em 26.01.2006 

(fls. 15 dos autos);
3. O Relatório Final de Inspecção foi sancionado em 08.03.2006 e notificado à impugnante em 

09.03.2006;
4. A liquidação de IRC de 2001 foi emitida em 07.06.2006 e notificada à oponente em 

19.06.2006;
5. A liquidação de IRS foi emitida em 24.03.2006 e notificada ao sujeito passivo em 

04.04.2006;
6. Em 20.05.2006 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 0353200601037552, por dívidas 

de IRS de 2001, tendo sido extinto em 15.01.2007 por pagamento (fls. 103 dos autos);
7. Em 03.05.2005 foi instaurado processo de inquérito n.º 116/05.71DBRG, contra vários argui-

dos e a oponente tendo sido proferido o despacho de acusação pelo Ministério Público de Barcelos em 
10.11.2006. (fls. 105 a 116 dos autos);

8. A oponente foi citada em 16.08.2006;
9. A oposição foi apresentada nos Serviços de Finanças em 16.09.2006.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Braga no segmento 

em que foi julgada improcedente a oposição deduzida à execução fiscal instaurada contra a ora recor-
rente por dívida de IRC do ano de 2001.

Considerou a Mma. Juíza “a quo” que o fundamento de oposição invocado não procedia porquanto 
não caducara ainda o direito da AF à liquidação de tal imposto pois o respectivo prazo fora suspenso por 
efeito de inspecção e alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença no processo crime, 
acrescido de um ano, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 5 do artigo 45.º, ambos da LGT.

Vejamos. De acordo com o n.º 1 do artigo 45.º da LGT, 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.

Tratando -se, no caso em apreço, de IRC do ano de 2001, tal direito caducaria em 31/12/2005 se 
até essa data não fosse a ora recorrente notificada da sua liquidação.

Acontece, conforme resulta do probatório, que a referida liquidação só foi notificada à recorrente 
em 19/6/2006.
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Cumpre, então, analisar se se verificou, ou não, alguma causa de suspensão ou interrupção do 
respectivo prazo de caducidade.

Dispõe o n.º 1 do artigo 46.º da LGT que o prazo de caducidade se suspende com a notificação 
ao contribuinte, 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.

Assim, não há suspensão se a duração da inspecção ultrapassar o prazo de seis meses, o que não 
se verifica nos autos pois que, como resulta da factualidade assente, a recorrente foi sujeita a uma 
inspecção que teve início em 3/11/2005 e termo em 26/1/2006, tendo o relatório final dessa inspecção 
sido sancionado em 8/3/2006 e notificado à recorrente em 9/3/2006.

Logo, por força da inspecção referida, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da LGT, o prazo de cadu-
cidade esteve suspenso durante o período de duração daquela acção de inspecção, ou seja, de 3/11/2005 
a 26/1/2006 (v., neste sentido, acórdão deste STA de 7/12/2005, no recurso n.º 993/05).

E voltaria a contar -se a partir desta data até perfazer os quatro anos previstos no n.º 1 do artigo 45.º da LGT.
Só que, então, por força da Lei n.º 60 -A/2005, de 30/12/2005, que entrara em vigor em 1/1/2006, 

fora aditado um novo n.º 5 ao citado artigo 45.º da LGT, o qual dispõe que sempre que o direito à 
liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que 
se refere o n.º 1 desse normativo é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, 
acrescido de um ano.

O disposto neste n.º 5 do artigo 45.º da LGT é aplicável aos prazos de caducidade em curso à data 
da entrada em vigor da Lei n.º 60 -A/2005 (artigo 57.º, n.º 2 desta Lei).

E, assim sendo, tendo em 3/5/2005 sido instaurado processo de inquérito contra a recorrente e 
sido até já proferido despacho de acusação em 10/11/2007 (v. ponto 7 do probatório), é evidente que, 
à data em que aquela foi notificada da liquidação aqui em causa (19/6/2006 – ponto 4 do probatório), 
não ocorrera ainda o prazo de caducidade do direito à liquidação do referido tributo, uma vez que a 
inspecção levada a cabo o suspendera até 26/1/2006 e agora foi alargado, nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 45.º da LGT, em vigor desde 1/1/2006.

Improcede, desta forma, toda a argumentação da recorrente.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino. 

 Acórdão de 2 de Julho de 2008.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Pronúncia da Fazenda Pública. Acto inominado. 
Resposta do contribuinte. Prazo.

Sumário:

 I — Tendo sido requerida a intimação da Fazenda Pública para determinado com-
portamento, a sua pronúncia sobre o requerimento do contribuinte, nos termos do 
disposto no artº 147º, n.º 4 do CPPT, constitui acto inominado, sendo assim, de 
todo irrelevante a denominação que aquela atribua a essa pronúncia, bem como 
a forma que o utilizou para o fazer.

 II — Deste modo, o facto de a Fazenda Pública se ter pronunciado através de uma 
peça processual que designou por “Oposição”, que deduziu por excepção e im-
pugnação, não assume, assim, qualquer relevância, pelo que não determina que 
ao contribuinte seja legalmente conferida a resposta sob a forma de réplica, como 
pretende a recorrente.

 III — Na tramitação da intimação para um comportamento não há lugar à realização 
de diligências de prova nem de réplica, como se infere do facto de a decisão do 
juiz dever ser proferida imediatamente a seguir a terminar o prazo para a admi-
nistração tributária se pronunciar.
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 IV — Deverá ser assegurado o contraditório sobre as questões prévias suscitadas pela 
administração tributária, como a incompetência do tribunal ou a falta de legiti-
midade da requerente, a não ser que esteja perante “caso de manifesta desneces-
sidade”, em que o art. 3.º, n.º 3, do CPC dispensa o contraditório.

 V — Assim, se, na sua pronúncia, a Fazenda Pública veio suscitar, por excepção, a 
questão do erro na forma do processo, que obsta ao conhecimento do mérito, 
deverá ser assegurado o contraditório, por não ser caso de dispensa nos termos 
do artº 3º, n.º 3 do CPC.

 VI — Contudo, sendo a intimação para um comportamento um meio processual aces-
sório de natureza simplificada, a que o CPPT quis imprimir alguma celeridade, 
não há lugar, em matéria de prazos, a qualquer remissão para o processo comum 
ordinário.

 VII — Como também não é caso de aplicação de qualquer regime supletivo, já que o 
CPPT prevê um prazo geral para a prática de actos pelos interessados, prazo esse 
que é o do artº 23º, n.º 2, ou seja, dez dias.

Processo n.º: 819/07 -30.
Recorrente: Banco Santander Consumer Portugal, S.A.
Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Banco Santader Consumer Portugal, SA, melhor identificado nos autos, não se conformando 
com o despacho do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que lhe indeferiu a recla-
mação de fls. 97 e segs., dela veio interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A) A lei não especifica a natureza e a forma que deve assumir a pronúncia da Administração fiscal 
no âmbito do processo de intimação para um comportamento.

B) No caso concreto, o Sr. Director -Geral dos Impostos pronunciou -se através de uma peça 
processual que designou por “Oposição” e a qual configurou com a forma e o conteúdo que legal e 
correntemente são os da contestação – designadamente deduzindo -a, em separado, por excepção e 
impugnação (cfr. artigo 487º do CPC).

C) Logo, se o Tribunal recorrido admitiu a resposta da ora Recorrente à excepção deduzida, de-
veria, em conformidade, ter aceite que essa resposta assumisse  - como assumiu  - a forma legalmente 
prescrita.

D) No direito português, mais concretamente na forma do processo comum que serve de para-
digma e referência  - a forma ordinária  -, o expediente pelo qual se responde a uma excepção é a réplica, 
prevista e regulada no artigo 502º do CPC.

E) Ora, como nem as normas processuais fiscais, nem as administrativas, postulam outro expediente 
que nas respectivas áreas do direito cumpra especificamente essa função, o Tribunal a quo, ao aceitar 
aquela resposta, deveria ter cumprido a remissão da alínea e) do artigo 2º do CPPT e recebido a mesma 
com atenção aos termos, nomeadamente os relativos ao prazo (quinze dias), do artigo 502º do CPC.

F) O douto despacho violou os artigos 268º, n.º 4, da Constituição, 2º, 3º, n.º 3, 3º -A e 502º do 
CPC, 2º, 6º e 7º do CPTA, 96º, n.º 1, do CPPT, 9º, n.º 1, e 98º da LGT.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento ao 

recurso, confirmando -se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – É do seguinte teor o despacho recorrido:
“No processo de intimação não está prevista “réplica”. Vide art. 147º, n.º 4, e comentário de 

L. Sousa, C.P.P.T. anotado, 2006, p. 147.
O prazo aplicável para qualquer intervenção neste processo é o geral, art. 23º, n.º 2, CPPT – 10 dias.
Em consequência, indefiro o requerido”.
Alega, porém, o recorrente e como vimos, que, “se o Tribunal recorrido admitiu a resposta da 

ora Recorrente à excepção deduzida, deveria, em conformidade, ter aceite que essa resposta assumisse 
 - como assumiu  - a forma legalmente prescrita.

No direito português, mais concretamente na forma do processo comum que serve de paradigma 
e referência – a forma ordinária –, o expediente pelo qual se responde a uma excepção é a réplica, 
prevista e regulada no artigo 502º do CPC.

Ora, como nem as normas processuais fiscais, nem as administrativas, postulam outro expediente 
que nas respectivas áreas do direito cumpra especificamente essa função, o Tribunal a quo, ao aceitar 



822

aquela resposta, deveria ter cumprido a remissão da alínea e) do artigo 2º do CPPT e recebido a mesma 
com atenção aos termos, nomeadamente os relativos ao prazo (quinze dias), do artigo 502º do CPC”.

Vejamos se lhe assiste razão.
O meio processual da intimação para um comportamento tem a sua tramitação prevista no artº 147º 

do CPPT.
Estabelece o n.º 4 deste preceito legal que “a administração tributária pronunciar -se -á (o sublinhado 

é nosso) sobre o requerimento do contribuinte no prazo de 15 dias, findos os quais o juiz resolverá…”.
Da análise deste normativo ressalta à evidência que, tal como o reconhece o recorrente, o mesmo 

não estabelece a natureza nem a forma que deve revestir a pronúncia da Administração Tributária.
Apenas se refere ali que o representante da Fazenda Pública é notificado para se pronunciar sobre 

o requerimento do contribuinte.
Sendo assim, estamos perante um acto inominado, pelo que é de todo irrelevante a denominação 

que a essa pronúncia possa vir a ser atribuída e a forma que foi utilizada para o fazer.
Deste modo e no caso dos autos, o facto de a Fazenda Pública se ter pronunciado através de uma 

peça processual que designou por “Oposição”, que deduziu por excepção e impugnação, não assume, 
assim, qualquer relevância, pelo que não determina que ao contribuinte seja legalmente conferida a 
resposta sob a forma de réplica, como pretende a recorrente.

Aliás, na tramitação da intimação para um comportamento “não há lugar à realização de diligências 
de prova nem de réplica, como se infere do facto de a decisão do juiz dever ser proferida imediatamente 
a seguir a terminar o prazo para a administração tributária se pronunciar” (Jorge Sousa, in CPPT ano-
tado, 5ª ed., Vol. I, pág. 1090).

“A primacial utilidade deste meio processual simplificado (integrado apenas por requerimento, 
resposta e decisão) como meio alternativo em relação à acção para reconhecimento de um direito 
(complementada com a subsequente execução de julgado), é a de permitir assegurar de forma muito 
mais rápida a efectivação de direitos cuja existência é evidente e, nesta medida, é um meio relevante 
de assegurar a tutela judicial efectiva, que tem como elemento importante uma componente temporal 
(art. 20.º n.ºs 1 e 4, da CRP)...” (ob. cit., pág. 1084)

3 – Contudo, na sua pronúncia e como vimos, a Fazenda Pública veio suscitar, por excepção, a 
questão do erro na forma do processo, que obsta ao conhecimento do mérito.

Neste caso, “parece, porém, que deverá ser assegurado o contraditório sobre as questões prévias 
suscitadas pela administração tributária, como a incompetência do tribunal ou a falta de legitimidade 
da requerente, a não ser que esteja perante “caso de manifesta desnecessidade”, em que o art. 3.º, n.º 3, 
do CPC dispensa o contraditório.

Para além disso, terá de ser ouvido o Ministério Público, como impõe o art. 14.º, n.º 2, deste Có-
digo (em que se refere que «o Ministério Público será sempre ouvido nos processos judiciais»), que se 
deverá pronunciar no prazo de 10 dias (art. 22.º deste Código)” (ob. cit. pág. 1090).

Sendo assim e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, em re-
lação à excepção suscitada pela recorrente “deverá ser assegurado o contraditório, por não ser caso de 
dispensa nos termos do artº 3º, n.º 3 do CPC.

Só que, repete -se, estamos perante um meio processual acessório de natureza simplificada, a que 
o CPPT quis imprimir alguma celeridade, daí que se entenda não haver lugar, também em matéria de 
prazos, a qualquer remissão para o processo comum ordinário.

Ademais não é caso de aplicação de qualquer regime supletivo, já que o CPPT prevê um prazo geral 
para a prática de actos pelos interessados, prazo esse que é o do artº 23º, n.º 2, ou seja dez dias”.

Voltando ao caso dos autos e como reconhece o recorrente (vide fls. 105), este foi notificado 
da pronúncia da Fazenda Pública em 7/5/07, tendo a “réplica” sido apresentada, via fax, no Tribunal 
recorrido em 21/5/05.

Pelo que e nesta data, havia já decorrido aquele prazo de dez dias, que terminou em 17/5/07, 
sendo assim extemporânea.

4 – Nestes termos e com esta fundamentação, acorda -se em negar provimento ao presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Julho de 2008. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa. 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Recurso de revista excepcional.
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Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no art. 150.º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos 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 jurí-
dica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático 
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de 
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

 III — Por outro lado, «a melhor aplicação do direito» há -de resultar da possibilidade 
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia 
de uniformização do direito.

 IV — Não concretiza tais postulados a questão da legitimidade da executada Federa-
ção Portuguesa de Futebol, na execução pendente contra os clubes de futebol 
que aderiram à regularização de dívidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96, 
por meramente singular e específica, e consequentemente prejudicial a qualquer 
expansão relevante da controvérsia, não estando também em causa nem a unifor-
midade da jurisprudência nem a melhor aplicação do direito, sendo, aliás, aquela 
absolutamente unânime.

 V — Não encontra guarida no n.º 1 do mesmo dispositivo legal, pretensão de alteração 
da matéria de facto, conhecimento, aliás, vetado nos termos dos seus números 3 
e 4.

Processo n.º 172/08 -30.
Recorrente: Federação Portuguesa de Futebol.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

A Federação Portuguesa de Futebol vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Procedimento 
nos Tribunais Administrativos, interpor recurso de revista do acórdão do Tribunal Central Administra-
tivo Sul, que negou provimento ao que interpusera da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Loulé que julgou improcedente a oposição à execução fiscal movida contra a recorrente.

Convidada para o efeito, com a legal cominação, formulou as seguintes conclusões:
1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A) O presente recurso é interposto ao abrigo do art. 150º do C.P.T.A, aplicável por força do disposto 

no art. 2º -c) do C.P.P.T., tal como já tem admitido jurisprudência do STA (cfr. acórdãos proferidos nos 
processos 729/06, 854/06 e 357/07).

B) Para os efeitos do art. 150º n.º 1 do C.P.T.A, a possibilidade da melhor aplicação do direito 
resultará  - de acordo com a jurisprudência do STA  - da repetição num número indeterminado de casos 
futuros, tendo com escopo a uniformização do direito, sendo patente o ganho para a justiça se se proceder 
a tal uniformização, uma vez que se encontram pendentes  - tendo por incidência matéria similar  - 62 
oposições fiscais, que têm vindo a ser julgadas com fundamentações contraditórias, como decorre do 
que nestes autos já aconteceu no Tribunal de 1ª instância (Loulé) e no TCA  - havendo situação idêntica 
no recurso que nestes autos se encontra pendente sob o n.º 173/08  - e ainda de decisões proferidas no 
Tribunal de Braga (identificadas no n.º 25 das alegações e de que é exemplo a sentença de fls. 617 e ss.).

C) É manifesto que se prepara um “descalabro” de decisões contraditórias, o que o próprio pres-
tígio da justiça deve evitar através da correspondente uniformização do direito, acrescendo ainda a 
relevância jurídica e social do tema.

II - DO FUNDAMENTO DA REVISTA
D) A questão dos autos tem a ver com a manifesta ilegitimidade da ora Recorrente, Uma vez que 

 - como uma análise, despida de preconceito, reconhecerá  - a Recorrente nunca actuou, em nome pró-
prio, no processo da entrega das receitas do totobola a que os clubes de futebol têm direito, a título de 
dação em pagamento e a favor do Estado, para pagamento das dívidas desses clubes de futebol, nunca 
tendo assumido tais dívidas.

B) A intervenção do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no auto de aceitação de dação 
em pagamento, que consta de fls. 61 a 70 (auto de aceitação de fls. 61 e anexos de fls. 63 e ss.), foi 
efectuada enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol mas para os efeitos de representar 
o PORTIMONENSE SPORTING CLUBE, nos termos da procuração que consta de fls. 71.

F) No auto de fls. 61 há expressa referência a que o Presidente da Federação Portuguesa de Fu-
tebol actuou ao abrigo de uma procuração “para a assinatura do presente acto, que fica(m) fazendo 
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parte integrante do mesmo”, que é precisamente a procuração de fls. 71, não existindo nenhuma outra 
nos autos, nem qualquer outro documento que ateste que a sua intervenção foi feita a outro título.

G) A Administração Fiscal não quer aceitar esta evidência e os tribunais, ao abrigo de funda-
mentações contraditórias  - que decorrem exactamente da falta de razão desse ponto de vista  -, ainda 
não puseram cobro a essa interpretação abusiva, que corrompe e desvirtua o sentido do instituto da 
representação voluntária, que pura e simplesmente deixou de existir!

H) Para o Tribunal de Loulé, a Recorrente actuou no auto de fls. 61 como representante dos clubes, 
admitindo depois, não se sabe porquê nem como, que entre o Governo e a Recorrente foi acordada 
tal dação em pagamento, o que o TCA eliminou, represtinando, porém, a teoria de que a Recorrente 
também teria actuado em nome próprio naquele auto de dação; já o Tribunal de Braga “arrumou” o 
assunto porque partiu do pressuposto  - absolutamente erróneo  - de que seria a ora Recorrente a titular 
das verbas do totobola, que, como se sabe, pertencem aos clubes (cf. 2º parágrafo de fls. 622, in sen-
tença de 25/06/2007).

I) O acórdão recorrido violou a lei do processo  - art. 684º n.º 2 do C.P.C.  -, porque alterou matéria 
de facto que não tinha sido objecto de recurso, alterando a factualidade assente na 1ª instância de forma 
a fazer desaparecer a referência a que a oponente, quando assinou o auto da dação, actuou “represen-
tando os clubes” (cfr. 1º parágrafo de fls. 285).

J) O acórdão recorrido violou ainda a lei do processo  - art. 659º n.º 3 do C.P.C., aplicável por força 
do art. 713º n.º 2 do C.P.C.  -, porque não formulou qualquer fundamentação para justificar tal alteração 
da matéria de facto, apenas se podendo perscrutar a “conveniência” dessa alteração em função da tese 
de direito que veio a ser adoptada.

K) Mas o acórdão recorrido  - e isso é o mais grave  - violou os princípios gerais da representação 
voluntária  - maxime, o art. 258º do C.C., uma vez que sustenta que a Recorrente actuou em nome 
próprio no auto de dação em causa, sem invocar qualquer documento ou facto de onde isso se possa 
extrair, quando é por demais evidente que o seu presidente aí actuou ao abrigo da procuração de fls, 
71, como expressamente se refere na parte final no 1º parágrafo de fls. 61.

L) Finalmente, o acórdão recorrido violou o disposto nos arts. 595º n.º 1 do C.C. e 7º n.º 1 do D.L. 
n.º 124/96, que estabelecem o enquadramento legal da assunção de dívida em apreço por terceiros, 
quando tal art. 7º exige que tais terceiros prestem garantia pelo valor desse capital e formulem reque-
rimento nesse sentido, sendo manifesto que nenhum desses requisitos foi preenchido.

E contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo, por sua vez:
a) O presente recurso, interposto para o STA nos termos do art. 150º do CPTA não deve ser admi-

tido no caso sub judicio, em que está em causa a apreciação de uma oposição à execução, a processar 
nos termos do CPPT;

b) Aos processos a que é aplicável exclusivamente o CPPT, não parece curial aplicar -se o processo 
de revisão atendendo à especificidade (face ao disposto no CPTA) dos recursos nele previstos (recurso 
para o STA com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos do art. 284º, ainda com recurso a 
aplicação de disposições anteriores do CPC, e recurso para o STA, independente da alçada, em caso 
de mais de três sentenças com soluções opostas, segundo o n.º 5 do art. 280º);

c) Mas, ainda que o art. 150º fosse aplicável, não seria admissível o presente recurso por não 
se encontrarem preenchidos os pressupostos do respectivo n.º 1, para este tipo de revista de carácter 
excepcional;

d) Com efeito, destinando -se esta revista à apreciação de uma questão que, pela sua importância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental, por estar em causa a expansão de uma con-
trovérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação singular, no caso sub judice a controvérsia, 
neste caso, é bastante circunscrita e concreta: a FPF é ou não parte legítima na presente execução?

e) E não se vê que em que poderia a admissão do presente recurso contribuir para uma melhor 
aplicação e uniformização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma 
qualquer questão jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros;

f) A recorrente confunde casos futuros indeterminados com os vários casos concretos pendentes 
que provocou ao “estilhaçar” a execução desencadeada contra si, FPF  - como responsável por assunção 
de dívida  - pela Administração Fiscal nos termos dos artigos 7º, n.º 3 do DL 124/96 e art. 9º do CPPT, 
optando por reagir pondo os clubes a reagir através de dezenas de oposições à execução;

g) Mas para além de não se verificarem os pressupostos do n.º 1 do art. 150º do CPTA, a recor-
rente admite, expressamente, pretender invocar erro na apreciação das provas e na fixação dos factos 
materiais, o que é inadmissível (nº4 do art. 150º CPTA);

h) É que o probatório fixado pela 1ª instância, com as alterações introduzidas pelo TCAS, está 
suficientemente fundamentado e resulta de uma avaliação global da situação (dação de receitas de 
totobola para pagar dívidas de clubes de futebol) não só com base nos elementos dos autos como 
da apreciação da respectiva legalidade, já efectuada por tribunais superiores em diversos recursos;

i) Aliás, atendendo à necessidade de uniformização de aplicação do direito, parece curial, sim, 
recordar o teor do douto Acórdão do STA de 23/5/2007, no proc. 233/07, não só sobre a natureza da 
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dação como sobre a intervenção das entidades representativas dos clubes de futebol tendo conside-
rado expressamente que “O auto de dação subsequente ao despacho impugnado mais não é do que o 
culminar do procedimento iniciado com o pedido de regularização das dívidas fiscais dos clubes de 
futebol, ao abrigo do DL 124/96, dando execução ao despacho que aceita a dação proposta como modo 
de extinção dessas dívidas, e concretizando a assunção, por parte da Liga e da FPF, da obrigação de 
pagar a dívida remanescente”.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do re-
curso, “por não ocorrerem os requisitos definidos no artigo 150º, n.º 1, do CPTA”, já que “a questão da 
legitimidade da Recorrente na execução fiscal a que se refere esta oposição não tem relevância jurídica 
nem relevância social de importância fundamental”, nem a admissão da revista é “claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito, desde logo porque se a revista fosse admitida, daria parecer no 
sentido da confirmação do julgado, por nele se ter feito boa interpretação da lei.”

E, corridos os vistos legais, há que decidir.
ASSIM, QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:
Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 

contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF e 
CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos pela 

Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do ar-

tigo 284.º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso.
QUANTO AO MAIS:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal 

Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, 
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.

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

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

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

O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
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isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Ora, face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
Por um lado, está em causa uma situação meramente singular e específica, sem possibilidade de 

repetição: a legitimidade da executada Federação Portuguesa de Futebol na execução pendente contra 
os clubes de futebol que aderiram à regularização de dívidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96, 
de 10 de Agosto, através de dação em pagamento de verbas do totobola  - o vulgarmente designado 
totonegócio.

Não se vê como seja possível, aí, extravasar da situação singular, ficando, assim, irremediavel-
mente prejudicada a exigida expansão da controvérsia.

Pelo que também não está em causa a uniformização do direito. Aliás, não se conhece decisão 
das instâncias que não tenha decidido num único sentido  - a da legitimidade e responsabilidade da 
recorrente  - e identicamente, quanto à mesma questão, ainda que tivesse como interveniente a Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, o acórdão do STA de 23 de Maio de 2007  - rec. n.º 0233/07, tendo-
-se ainda concomitantemente pronunciado a Procuradoria -Geral da República  - Parecer n.º P000451998 
de 15 de Junho de 1998.

E, em consequência, a sua melhor aplicação.
Como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007  - rec. n.º 0357/07:
“(...) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 

concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

Refira -se finalmente que também a pretendida alteração da matéria de facto não encontra guarida 
nos referidos pressupostos do n.º 1 do artigo 150.º; aliás, ela é até proibida nos expressos termos dos n.ºs 3 
e 4 do mesmo dispositivo legal, ressalvadas apenas situações que não têm a ver com o caso concreto.

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

Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Jorge de Sousa 
(vencido quanto à admissibilidade do recurso ao abrigo do artº 150º do CPTA no contencioso tributário 
conforme refere em declaração anexa.)

Declaração

Votei vencido quanto à questão da admissibilidade de recursos excepcionais de revista no con-
tencioso tributário.

O art. 150º. do CPTA prevê o recurso excepcional de revista de acórdãos dos tribunais centrais 
administrativos proferidos em segundo grau de jurisdição apenas para o contencioso administrativo, 
sendo a competência para o seu conhecimento, pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo, admitida no n.º 2 do art. 24.º do ETAF de 2002.

No art. 26.º do mesmo diploma, em se fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, não existe norma semelhante nem há qualquer remissão para o 
regime daquele art. 150.º, pelo que entendo que este tipo de tem aplicação no contencioso tributário.

De resto, é uma solução que se compreende, pois o acesso ao STA, para os processos tribunais 
tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade 
de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso 
administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de acesso 
ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não superior à alçada dos tribunais tribu-
tários (art. 280.º, n.º 5, do CPPT).

Para além disso, mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais 
centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, assegurada pelo 
art. 120.º do ETAF de 1984.

Assim, entendo que não está prevista nem se justifica a possibilidade de recurso excepcional de 
revista no contencioso tributário. — Jorge Manuel Lopes de Sousa. 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Oposição. IAPMEI. Rescisão de contrato. Competência, para a execução, em razão da 
matéria, dos Tribunais Tributários, no domínio do CPT. Notificação do Acto. art. 64º, 
2, do CPT. Ilegalidade concreta da dívida exequenda. art. 286º, 1, A) do CPT.

Sumário:

 I –  A rescisão de um contrato administrativo, celebrado entre o IAPMEI e uma em-
presa privada, é um acto administrativo próprio.

 II – No domínio do CPT os tribunais tributários eram competentes, em razão da 
matéria, para a execução, face ao disposto no art. 155º, 1, do CPA, podendo tal 
questão ser conhecida em processo de oposição à execução.

 III – No domínio do CPT, face ao disposto no seu art. 64º, 2, 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.

 IV – Não tendo sido indicados, na notificação, os meios defesa e o prazo para reagir 
contra o acto notificando, o contribuinte podia prevalecer -se do disposto no art. 22º 
do CPT.

 V – Não o fazendo, e não impugnando o acto no prazo legal, não o pode fazer na 
oposição, sendo impossível a convolação de oposição em impugnação, se esta 
for intempestiva.

 VI – Em processo de oposição à execução não é possível discutir a ilegalidade concreta 
da dívida exequenda.

Processo n.º 192/08 -03.
Recorrente: MICRAL -Sociedade de Mocronização de Matérias Primas, SA.
Recorrido: IAPMEI -Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. MICRAL – Sociedade de Micronização de Matérias Primas, SA, com sede em Engenho, 
Marinha Grande, opôs -se, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Leiria, a uma execução 
fiscal que lhe foi instaurada, por virtude da rescisão de um contrato celebrado com o IAPMEI – Instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento.

O Mm. Juiz do TAF de Leiria julgou a oposição improcedente.
Inconformada, a oponente trouxe recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A. A presente execução tem por base uma certidão emitida pelo IAPMEI nos termos e para os 

efeitos do disposto no art. 30º do Dec. -Lei n. 387/88, de 25 de Outubro.
B. Atento o D. decidido nos Acórdão n. 268/97 e no Acórdão n. 503/2001 ambos proferidos pelo 

Tribunal Constitucional e publicados na 2a Série do Diário da República, respectivamente em 22 Maio 
97 e 5 Janeiro 2001,

C. Nos quais se julgou inconstitucional a norma do art. 30º do citado Dec. -Lei n. 387/88, de 25 de 
Outubro, na interpretação segundo a qual cabe aos tribunais tributários o processamento de execução 
fiscal nela previstos, e,

D. Deverá em consequência julgar -se incompetente em razão da matéria o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria e absolver -se a ora Requerente da instância,

E. Excepção em razão da matéria esta que ora se invoca apesar da mesma ser de conhecimento 
oficioso – art. 101º e 102º ambos do C.P.C.

F. A assim se não entender, sempre deveria o Mm. Senhor Juiz “a quo” ter julgado procedente a 
invocada excepção prevista no art. 286º n. 1 alínea g) do C.P.T. que permite a discussão da legalidade 
da divida exequenda,

G. E consequentemente declarando a nulidade do presente processo executivo dado o IAPMEI 
haver frontalmente violado o art. 68º do Cód. Administrativo, art. 19º do C.P. T. e art. 268º n. 3 da 
Constituição,
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H. Ou, o regular prosseguimento da lide com vista à apreciação da legalidade da divida exequenda 
atento a factualidade alegada no requerimento de Oposição.

I. A D. Sentença recorrida violou o disposto nos artºs 19º, 251º, 286º n. 1 alínea g) e h) todos do 
C.P.T., art. 68º do Cód. Administrativo, art. 168º n. 1 alínea q) e art. 268º n. 3 ambos da Constituição e 
art. 101º e 102º ambos do C.P.C. e Acórdãos do Tribunal Constitucional n. 268/97 e 503/01.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA emitiu o seguinte parecer:
“A incompetência, em razão da matéria, dos tribunais tributários, para a cobrança coerciva do 

dívida ao IAPMEI, não é fundamento de oposição e, por outro lado, essa excepção deverá ser arguida 
no processo de execução (vide acórdão de 20/11/2002, rec. n. 1701/02).

“No que concerne à questão da imperfeição da citação para a execução e à questão da possibili-
dade legal de a recorrente discutir, na jurisdição comum, a legalidade da dívida exequenda, na sentença 
recorrida fez -se boa aplicação da lei, pelo que deve ser confirmada.

“Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provimento”.
Ouvido, o IAPMEI defende a competência do tribunal.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Dá -se por reproduzido o teor do doc. 3 junto a fls. 68 dos autos, que consubstancia carta de 

notificação enviada pelo IAPMEI à sociedade ora Oponente, pela qual é comunicada a rescisão do 
contrato n. 21/93 celebrado entre o IAPMEI e a ora Oponente, com transcrição da respectiva decisão e a 
notificação de que dispunha do prazo de 60 dias para repor o incentivo transferido de Esc. 49.898.000$00, 
acrescido dos juros legais e contratuais, num total de Esc. 72.342.821$40;

B. A carta de notificação identificada em A) foi recebida pela ora Oponente no dia 16/01/1997, 
dando -se por reproduzido o teor do aviso de recepção de fls. 71 dos autos;

C. Dá -se por reproduzido o teor da certidão de dívida emitida pelo IAPMEI no dia 27/02/1998, 
constante de fls. 38 dos autos, designadamente que “(...) a empresa Micral  - Sociedade de Microniza-
ção de Matérias Primas de Portugal, SA (...) é devedora ao IAPMEI  - Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e ao Investimento (...) das seguintes quantias: (...) Total: Esc. 80.814.679$00 (...)”;

D. Com base na certidão identificada em C) foi instaurado o processo executivo n. 1392 -98/100656.8, 
do qual os presentes autos são oposição.

3. Há várias questões a apreciar, o que se fará separadamente.
3.1. Cumpre apreciar previamente a questão da competência, em razão da matéria, dos tribunais 

tributários para conhecer da execução.
Refere o EPGA que tal questão deve ser conhecida na execução.
Mas não se vê que não possa ser conhecida no presente processo de oposição à execução.
Até por economia processual.
Na verdade, e estando em causa, neste processo de oposição, outros vícios imputados à execução, 

não se compreende que se discuta em sede executiva a questão, conhecendo -se posteriormente, agora 
na oposição, as restantes questões suscitadas.

Demais que a incompetência, em razão da matéria, determina a incompetência absoluta do tribunal 
(art. 101º do CPC), podendo ser suscitada oficiosamente, até decisão final transitada em julgado (art. 
101º, 1, do CPC).

Assim, face a estes dispositivos legais, e até, como dissemos, por evidentes razões de economia 
processual, nada impede que este Supremo Tribunal conheça, nesta sede, da questão da alegada incom-
petência, em razão da matéria, dos tribunais tributários.

Vejamos então.
A competência dos tribunais tributários para a cobrança coerciva dos créditos aqui em causa resulta 

do art. 30º do DL n. 387/88, onde se estatui que:
“1  - Os créditos devidos ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao investimento 

ficam sujeitos ao regime de processo de execução fiscal.
“2  - Para a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior, constitui título executivo 

a certi dão de dívida emitida pelo IAPMEI, acompanhada de cópia dos contratos ou outros documentos 
a eles refe rentes”.

Por sua vez, o n. 2 do art. 2º do referido diploma legal estatui:
“Aplicam -se ao IAPMEI, nas suas relações com terceiros, as normas de direito privado”.
O IAPMEI é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa e financeira e património próprio – art. 1º, n. 1, do referido DL.
Aquando da instauração da execução estava em vigor o CPT.
E afigura -se -nos realmente que não há neste compêndio legislativo norma que atribua, por si, 

competência aos tribunais tributários para cobrança da dívida em causa.
O âmbito da execução fiscal vem previsto no art. 233º do CPT não se contemplando aí caso 

idêntico ao dos autos.
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Porém, afigura -se -nos que, no caso, a solução há -de ser encontrada numa outra perspectiva legal.
É a seguinte a solução que se nos afigura exacta:
Estamos perante um acto administrativo para pagar determinada quantia, por efeito da rescisão 

de um contrato celebrado entre o IAPMEI e a oponente, rescisão que lhe foi comunicada em 16/1/97, 
e contra a qual a ora oponente não reagiu.

Na verdade, a rescisão do contrato administrativo em causa é um acto administrativo próprio.
Assim sendo, a execução para pagamento de quantia certa (como é a que aqui está em causa) é 

processada através do processo de execução fiscal, como decorre do art. 155º, 1, do CPA, que dispõe:
“Quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, 

ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento voluntário no prazo 
fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário” (hoje Código de 
Procedimento e Processo Tributário (CPPT).

Quer isto dizer, a nosso ver, que a execução fiscal é o modo processual adequado para ressarcir 
tal dívida, subsequente à rescisão contratual.

É assim o tribunal tributário o competente para conhecer da execução em causa.
Sendo pois irrelevante saber se o citado art. 30º do DL n. 387/88 é ou não inconstitucional.
Desatende -se, em consequência, a questão prévia suscitada (incompetência, em razão da matéria, 

do tribunal tributário, para conhecer da execução em causa).
3.2 Defende depois a recorrente que o Mm. Juiz a quo violou o art. 19º do C.P. T. e art. 268º n.o 3 

da Constituição.
A alegada violação de lei, que a recorrente concretiza, vem enunciada nos artºs 1º e 2º da petição 

inicial, a saber:
“1º: Os artºs 19º do CPT E 268º, 3, da Constituição garantem a fundamentação e notificação na 

forma prevista na lei de todos os actos que afectem os direitos e interesses dos cidadãos.
“2º: Acontece, porém, que IAPMEI não notificou a oponente da faculdade que esta dispunha 

para impugnar aquela sua decisão, de rescisão do mencionado contrato”.
Quer isto dizer que a recorrente questiona apenas e tão só o facto de não lhe ter sido dado conhe-

cimento dos meios impugnatórios que poderia usar.
E daí que refira que foi violando o art. 268º, 3, da CRP.
Este normativo dispõe 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”.

Por sua vez o art. 19º do CPT (aplicável à data) dispõe nomeadamente, como garantias dos contri-
buintes “a fundamentação e notificação de todos os actos praticados em matéria tributária que afectem os 
seus direitos e interesses” (al. b) e “os direitos de reclamação, impugnação, audição e oposição” (al. c).

Mas, a norma que importa trazer à colação é o art. 64º, 2, do CPT, que dispõe:
“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”.

Já sabemos, como alega a recorrente, que não lhe foram indicados os meios de defesa e o prazo 
para reagir contra o acto notificando.

Que consequências?
Não, por certo, a alegada “falta de requisitos essenciais do título executivo”.
Antes uma deficiência na notificação, que contende com a sua eficácia, mas que não afecta a 

validade da notificação.
Para reagir contra esta notificação deficiente, poderia a recorrente ter lançado mão do mecanismo 

previsto no art. 22º do CPT (hoje, art. 37º do CPPT), ou seja, requerendo, no prazo aí assinado, a no-
tificação dos requisitos omitidos.

Não o fazendo, e não tendo impugnado a decisão administrativa no prazo previsto na lei, não 
pode agora impugnar a decisão, não sendo possível ordenar a convolação do processo de oposição em 
processo de impugnação, por manifesta intempestividade.

3.3. Há assim e apenas que apreciar se, no processo de oposição, foram alegados fundamentos de 
oposição, que vêm previstos no art. 286º do CPT.

Ora, se virmos a petição de oposição e as alegações de recurso, constatamos que a recorrente centra 
a sua pretensão na ilegalidade concreta da dívida exequenda, que não encontra fundamento legal no 
preceito em causa, já que a alínea a) do n. 1 do citado art. 286º do CPT (única disposição potencialmente 
aplicável) se reporta apenas à ilegalidade absoluta ou abstracta e não à ilegalidade concreta.

O recurso da oponente, aqui recorrente, está assim votado inexoravelmente ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. – Lúcio Barbosa (relator) – Pimenta do Vale – António Calhau. 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

IVA. Ofertas de pequeno valor a clientes. Nulidade de sentença. Omissão de pronún-
cia. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Circular. Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos. Inconstitucionalidade. Juros indemnizatórios.

Sumário:

 I – É material e organicamente inconstitucional, por ofender o artigo 103.º, n.º 2 e 165.
º, n.º 1, alínea i) da CRP, a criação por Circular da DGCI de um limite máximo, 
calculado em função do volume de negócios do ano anterior, para “ofertas de 
pequeno valor” referidas na 2.ª parte da alínea f), do n.º 3 do art. 3.º do CIVA.

 II – Há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do ar-
tigo 43.º da LGT, no caso de ser judicialmente anulada autoliquidação efectuada 
de acordo com instruções genéricas da administração tributária, publicadas em 
circular.

Processo n.º: 203/08 -30.
Recorrente: VPC – Portugal, Vendas por Correspondência, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (1):

1 - VPC – Portugal, Vendas por Correspondência Lda., melhor identificada nos autos, não se con-
formando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a 
impugnação judicial do acto de indeferimento da reclamação graciosa, da liquidação de IVA respeitante 
ao mês de Julho de 2005, no montante global de € 2.648,97, dela vem interpor o presente recurso, tendo 
formulado as seguintes conclusões:

1. A completa ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das normas 
jurídicas aplicáveis

I. 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. De resto, em Acórdão proferido pela 2ª. Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
refere -se expressamente “que a «lei do POC», tal qual é invocada na sentença, relativamente ao regime 
a que estão sujeitas as ofertas de pequeno valor, no concernente ao IVA...”

IV. Razão pela qual a Douta Sentença recorrida não especifica os fundamentos de direito que jus-
tificam 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;

V. Face à inexistência de especificação dos fundamentos de direito que, alegadamente, justificam 
a decisão, a Douta Sentença recorrida é nula, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 668.º do CPC;

VI. 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. Omissão de Pronúncia quanto à Inconstitucionalidade por Violação do Princípio da Legalidade 
e a indicação das Normas Jurídicas que deveriam ter sido aplicadas

VII. A Circular n.º 19/89, ao limitar a norma de incidência negativa prevista na alínea f) in fine, 
do n.º 3, do artº 3º do Código do IVA, é inconstitucional por violação do disposto nos artº 165º, n.º 1, 
alínea i) e no artº 103, n.º 2, da CRP, ferindo separação dos poderes;

VIII. A Administração Fiscal usurpou as funções do legislador;
IX. Tal inconstitucionalidade não deixaria de verificar -se mesmo que a disposição referida na 

Conclusão I. existisse;
X. Isto porque “a lei do POC” foi aprovada e posta em vigor sem precedência de lei autoriza-

tiva;
XI. 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;
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XII. Não poderia o Governo usar tal autorização para, por sua vez, deferir em Decreto -Lei a 
fixação de tais critérios à Administração Fiscal;

XIII. Mais, a Circular n.º 19/89 é também ilegal por violação do disposto no artº 8.º, n.º 1 da 
LGT;

XIV. Questão que a ora Recorrente suscitou e sobre a qual a Douta Sentença recorrida não se 
pronuncia;

XV. Razão pela qual, face a esta omissão de pronúncia a Douta Sentença recorrida é nula, nos 
termos do artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC;

XVI. Mas mais, deveria ter aplicado ao caso concreto dos autos as normas contidas nos artigos 165.º, 
n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 todos da CRP, bem como no artº 8.º, n.º 2 da LGT,

XVII. Ao invés, de pura e simplesmente, violar o disposto nestas normas e no artº 112.º, n.º 6 da 
CRP;

3. A Oposição entre os Fundamentos da Sentença Recorrida e a respectiva Decisão e a incorrecta 
aplicação do Princípio da Igualdade

XVIII. 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 
individualmente, tais ofertas sejam de pequeno valor”,

XIX. Questão que nunca foi controvertida desde o início dos autos e que corresponde exactamente 
aos únicos requisitos constantes do artº 3, n.º 3, alínea f) in fine.

XX. 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 n.º 3 do artº 3º do 
CIVA assenta, sim, na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 5 % o do volume de negócios do 
ano anterior, fixado administrativamente pela Circular nº19/89, de 18 -12.”

XXI. No entanto, veio a Sentença recorrida julgar a impugnação judicial improcedente.
XXII. Salvo o devido respeito, existe aqui oposição entre os fundamentos e a decisão nesta parte 

da Sentença recorrida,
XXIII. Pois a manutenção da liquidação impugnada é incompatível com a verificação de todos 

os critérios legais.
XXIV. A Sentença recorrida não pode afirmar simultaneamente que os critérios do artº 3º, n.º 3, 

alínea f), in fine, do Código do IVA estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração 
Fiscal também está correcta.

XXV. 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;

XXVI. Razão pela qual os fundamentos de direito aduzidos na Douta Sentença recorrida contra-
riam a decisão da mesma,

XXVII. E, nos termos do artº 668º, n.º 1, alínea c) do CPC, a Douta Sentença recorrida é nula;
XXVIII. A formulação legal usada pelo Código do IVA – “usos comerciais” – pretendia delibe-

radamente consagrar o princípio da igualdade ao permitir que sectores de actividade diferentes, em 
virtude dessa mesma medida de diferença, fossem tratados de modo diferente;

XXIX. 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 
consequência desse facto, passou a tratar de forma igual sectores económicos diferentes, violando, 
deste modo, o princípio da igualdade;

XXX. Razão pela qual, a Douta Sentença recorrida aplica incorrectamente o princípio da igualdade 
previsto no artº 13.º da CRP;

4. Pela revogação da Sentença Recorrida
XXXI. A Recorrente não estava e não está obrigada a liquidar e pagar IVA sobre as ofertas de 

pequeno valor económico praticadas aos respectivos clientes com fundamento exclusivo na Circular 
19/89, de 18 de Dezembro, uma vez que o preço daquelas foi considerado (até pela própria Circular) 
como estando em conformidade com os usos comerciais, logo, de acordo com a lei vigente;

XXXII. Questões que a Administração Fiscal aceita, que não constitui fundamento das liquida-
ções impugnadas e que o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 
25 de Maio de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como 
assente.

XXXIII. A Recorrente está tão -somente obrigada ao cumprimento da lei.
XXXIV. O Código do IVA, no seu artº 3º, n.º 3, alínea f) in fine, dispõe que se encontram ex-

cluídas do regime daquela alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em conformidade com os 
usos comerciais.

XXXV. 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;
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XXXVI. O que, repete -se, a Administração Fiscal aceita, não constitui fundamento das liquidações 
impugnadas e o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de Maio 
de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como assente.

XXXVII. A incidência do imposto tem de ser regulada por lei por decreto -lei autorizado.
XXXVIII.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.

XXXIX. A ora Recorrente, estando tão somente adstrita ao cumprimento da lei, não se pode 
conformar com critérios administrativos de orientação genérica para os serviços, com eficácia mera-
mente interna para estes, que, para mais, a afectam grandemente no desenvolvimento da sua actividade 
comercial.

XL. Nem pode conformar -se com a liquidação de imposto única e exclusivamente com funda-
mento no conteúdo de uma Circular que pretende aplicar um limite de 5% o do volume de negócios, 
com referência ao exercício anterior, que consubstancia uma excessiva interpretação, sem qualquer 
espelho, nem sequer no mais imaginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na legislação 
comunitária.

XLI. 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 sujeitar as empresas Portuguesas a um regime jurídico -fiscal desvantajoso face a outros 
agentes localizados noutras jurisdições europeias.

XLII. A Circular 19/89, de 18 de Dezembro é ilegal, pela regulação ilegítima que faz da incidên-
cia do imposto, pela abusiva transposição de Directiva Comunitária e pela respectiva imposição com 
eficácia externa vinculativa aos contribuintes;

XLIII. Mas também inconstitucional, do ponto de vista formal, por violação do princípio da 
legalidade, previsto nos artigos 165º, n.º 1, alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP e, também, no artº 8.º, n.º 1 
da LGT;

XLIV. E, do ponto de vista material, por violação do princípio da igualdade, previsto no artº 13 
da CRP;

XLV. Deverá pois, concluir -se pela revogação da Douta Sentença recorrida,
XLVI. E pela anulação da liquidação impugnada;
XLVII. Porquanto, a Sentença recorrida, para além dos vícios supra descritos, viola ostensivamente 

o disposto nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP, no artº 8, n.º 1 da LGT e o princípio 
da igualdade, previsto no artº 13.º da CRP; e,

XLVIII. Pretende aplicar norma inexistente alegadamente constante da “lei do POC”;
XLIX. A correcta interpretação e aplicação das citadas normas obriga a negar que uma circular 

estabeleça a incidência de um imposto,
L. E, como tal, que constitua o único fundamente de uma liquidação,
LI. Tal como veio a ser decidido pelo Venerando Supremo Tribunal Administrativo em casos em 

tudo idênticos ao dos autos.
2 - A Fazenda Pública não contra alegou.
3 - A Meritíssima Juíza que proferiu a sentença recorrida sustentou a posição assumida
4 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
É vasta a jurisprudência da Secção que sustenta que a Circular n.º 19/89, de 18.12.1989 da DGCI, 

aplicada no caso dos autos, é ilegal, uma vez que a imposição de um limite máximo para ofertas de 
pequeno valor, calculado em função do volume de negócios do ano anterior, não tem qualquer relação 
com o valor das ofertas nem com os usos comerciais em vigor na actividade de ofertante: cfr., v.g. 
os acs. de 26.4.07, rec. n.º 36/07; de 2.5.07, rec. n.º 106/07; de 16.5.07, rec. n.º 1167/06; de 6.6.07, 
rec. n.º 804/06; de 12.6.07, rec. n.º 915/06, etc. (Cfr., ainda, os acs. de 21.3.07, rec. n.º 1180/06, e de 
12.6.07, rec. n.º 915/06, v.g., onde se decidiu que aquela circular era materialmente e organicamente 
inconstitucional).

Pela sua bondade, a jurisprudência maioritária deve ser aplicada ao caso.
Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante faz parte do grupo empresarial “3 Suisses”, tendo como casa mãe a sociedade 

francesa “3 Suisses International, SA” 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 (cfr. p.i e PAT);

2. No âmbito da sua actividade e para promover as vendas, a impugnante procede a aquisições 
de produtos destinados a oferecer aos diversos clientes como brindes, sendo que, numa primeira fase, 
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deduzia o IVA correspondente a essas aquisições, mas não o liquidava aquando da sua transmissão aos 
beneficiários desses brindes (cfr. p.i e PAT);

3. Foi sujeita a acções inspectivas aos exercícios de 1996 a 2000, tendo sido efectuadas correc-
ções técnicas, em sede de IVA, por a Administração Fiscal entender que, por se tratarem de aquisições 
destinadas a serem oferecidas aos clientes como brindes e o valor global das ofertas ultrapassar o valor 
fixado na Circular 19/89, de 18 -12, ou seja, 5% o do volume de negócios do ano anterior, as respectivas 
transmissões devem ser consideradas como transmissões gratuitas sujeitas a IVA nos termos do artigo 3º, 
n.º 3, alínea f) do CIVA (cfr. p.i e PAT);

4. A impugnante passou, com efeitos a partir do exercício de 2001, a autoliquidar IVA sobre o 
valor das ofertas que ultrapassa o valor global de 5% do volume de negócios do ano anterior (p.i e, 
concretamente, fls. 145 e 146 e processo de reclamação graciosa);

5. A impugnante deduziu, em 23/9/05, reclamação graciosa da liquidação em causa, não tendo 
sido emitida pronúncia pela AF sobre a reclamação relativa pagamento indevido de IVA, respeitante 
a Julho de 2005, objecto dos autos (cfr. PAT, na parte respeitante ao processo de reclamação, e fls. 55 
e seguintes dos autos);

6. A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada em Tribunal a 21.04.2006.
6 - As questões suscitadas no presente recurso já foram apreciadas e decididas em numerosos 

acórdãos proferidos neste Supremo Tribunal, em casos exactamente iguais e em que as partes são as 
mesmas (cfr., entre muitos outros, acórdãos de 11/04/07, 2 -05 -07, 6 -06 -07, 17 -0 -07 e de 21 -11 -07, nos 
recursos nºs 35/07, 1167/06, 271/07, 563/07 e 709/07, respectivamente.)

A jurisprudência uniforme e reiterada dessa forma consolidada acolhe a nossa inteira concordância, 
pelo que nos limitaremos a acompanhar o que aí foi dito tendo em vista uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (art.8.º, n.º 3 do CC).

Escreveu -se no acórdão de 21 -03 -07, no recurso n.º 1180/06:
“3 — A primeira questão colocada pela Recorrente é a da nulidade da sentença por «completa 

ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das normas aplicáveis». Esta 
afirmação contém contradição nos seus próprios termos, pois se a sentença tiver errado na determi-
nação das normas é porque algumas invocou e, por isso, não se pode falar de ausência absoluta de 
fundamentação de direito.

De qualquer forma, a nulidade por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito 
da decisão, prevista no art. 125.º, n.º 1, do CPPT [que reproduz a fórmula da alínea b) do n.º 1 do 
art. 668.º do CPCj ocorre quando na decisão não se especifiquem os fundamentos de facto e de direito 
que justificam a decisão.

Como vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo, com apoio no próprio 
texto desta disposição, só se verifica tal nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamentação. (Neste 
sentido, entre muitos, podem ver -se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:

— de 9 -3 -1989, proferido no recurso n.º 26531, publicado em Apêndice ao Diário da República 
de 14 -11 -94, página 1965;

— de 7 -12 -1989, proferido no recurso n.º 22854, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 30 -12 -94, página 7016;

— de 29 -5 -1991, proferido no recurso n.º 24722, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 15 -9 -95, página 3414;

— de 26 -9 -1991, proferido no recurso n.º 27802, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 29 -9 -95, página 5101;

— de 17 -3 -1994, proferido no recurso n.º 33329, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 20 -12 -96, página 2094;

— de 2 -11 -1994, proferido no recurso n.º 36039, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 18 -4 -97, página 7588;

— de 18 -1 -1996, proferido no recurso n.º 34945, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 31 -8 -98, página 303;

— de 23 -5 -1996, proferido no recurso n.º 39216, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 23 -10 -98, página 3957;

— de 27 -5 -1998, proferido no recurso n.º 37068, publicado em Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 20, página 18;

— de 25 -10 -2000, proferido no recurso n.º 29760;
— de 14 -11 -2000, proferido no recurso n.º 46046;
— de 27 -6 -200 1, proferido no recurso n.º 37410.)
No caso em apreço, a sentença contém fundamentação jurídica, inclusivamente referência ex-

pressa de vários preceitos legais, pelo que não pode falar -se em nulidade por falta de fundamentação 
de direito.

Improcede, assim, a respectiva arguição.
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4 — A segunda questão colocada pela Recorrente é a de omissão de pronúncia sobre a inconsti-
tucionalidade por violação do princípio da legalidade e a indicação das normas jurídicas que deveriam 
ter sido aplicadas.

A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando o Tribunal deixe de se pro-
nunciar sobre questões sobre as quais deveria ter -se pronunciado [art. 125.º, n.º 1, do CPPT].

Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.
º, n.º 1, do CPC, em que se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as 
partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras.

No caso em apreço, como bem nota o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, a questão da vio-
lação do princípio da legalidade pela Circular n.º 19/89 é apreciada na transcrição que se faz na sentença 
recorrida do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 25 -5 -2004, processo n.º 1330/03, em 
que, depois de outras considerações, se conclui expressamente que «não colhe a afirmação da impug-
nante de que a Circular além de ser ilegal por falta de habilitação legal para interpretar extensivamente 
normas de incidência tributária» (fls. 319)

Assim, na sentença recorrida, através da remissão que se faz para este acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, tomou -se posição sobre a referida questão da compatibilidade da referida Circular 
com o princípio da legalidade tributária, entendendo -se que ela não interpreta extensivamente normas 
de incidência tributária.

É certo que se trata de uma abordagem da questão distinta da que é proposta pela Recorrente, e 
não apreciando a questão sob todas as perspectivas possíveis, mas, tendo -se tomado posição sobre a 
questão, bem ou mal, não há nulidade por omissão de pronúncia.

5 -……………………………………………………………………….......
6 — A Recorrente imputa à sentença recorrida nulidade por oposição entre os fundamentos e a 

decisão, que se consubstanciará em a sentença afirmar que os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in 
fine, do C.LV.A. estão cumpridos e que a limitação efectuado na referida Circular 19/89 também está 
correcta.

A nulidade de sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão ocorre quando há um 
vício lógico na sentença, por, em face dos fundamentos invocados a decisão dever ser oposta à que 
foi adoptada.

Como a própria designação de tal nulidade deixa perceber, o que está em causa é apenas a con-
tradição entre fundamentos a decisão, e não a contradição entre fundamentos de uma mesma decisão, 
por um lado, ou a contradição entre duas decisões, por outro. No caso em apreço, o que a Recorrente 
invoca é uma contradição entre fundamentos da decisão, que não está prevista na lei como geradora 
de nulidade.

Por isso, não ocorre a invocada nulidade.
7 — A Recorrente suscita a questões de inconstitucionalidade e de compatibilidade da referida 

Circular 19/89 com o direito comunitário.
A questão da constitucionalidade da Circular é prévia em relação à questão da compatibilidade 

com o direito comunitário, pois se se entender que ela não é um acto normativo válido não se colocarão 
esses problemas de compatibilidade.

Assim, abordar -se -á, de seguida, a questão da inconstitucionalidade.
8 — A Circular n.º 19/89 da DGCI (Disponível em http://www.dgci.min -financas.pt/NR/rdon1yres/

OF22FB57 -1ADD -4D69 -9DE3 -951458B11A08/circular19de 18 -12 -1989, direcção de serviços do IVA, 
pdf), na parte que interessa para a apreciação do presente recurso jurisdicional, estabelece o seguinte:

Conceito de “pequeno valor” e de limite máximo a considerar
3. Para a conceituação do “pequeno valor” a aplicar às ofertas, que não às amostras, considerar-

-se -á tal valor como não podendo ultrapassar unitariamente o montante de 3.000$00 (IVA excluído), 
considerando -se ainda, em termos globais, que o valor anual de tais ofertas não poderá exceder 5% o 
(cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior, sem qualquer limite em termos 
de valores absolutos. No caso de início de actividade, a permilagem referida aplicar -se -á aos valores 
esperados, sem prejuízo de rectificação a efectuar na última declaração periódica a apresentar no ano 
de início, se os valores definitivos forem inferiores aos valores esperados.

No caso em apreço, o que está em causa é a constitucionalidade da fixação do valor anual de 5%o 
(cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior.

O art. 30, n.º 3, e alínea f), do C.LV.A. estabelece o seguinte:
3  - Consideram -se ainda transmissões de bens, nos termos do n.º 1 deste artigo:
f) Ressalvado o disposto no artigo 25.0, a afectação permanente de bens da empresa, a uso próprio 

do seu titular, do pessoal, ou em geral afins alheios à mesma, bem como a sua transmissão gratuita, 
quando, relativamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido dedução total 
ou parcial do imposto.
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Excluem -se do regime estabelecido por esta alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em 
conformidade com os usos comerciais, Esta parte final da alínea f) contém um conceito indeterminado 
ao fazer referência a «ofertas de pequeno valor, em conformidade com os usos comerciais».

A referência à conformidade com os usos comerciais aponta no sentido de se ter pretendido que 
o valor das ofertas relevante para preenchimento do conceito de «oferta de pequeno valor» fosse deter-
minado não em função de um valor objectivo, mas sim tendo em atenção, relativamente a cada tipo de 
actividade comercial, a prática corrente em matéria de ofertas. Por outro lado, não havendo qualquer 
razão para crer (nem sendo alegado nem demonstrado) que em relação a todas as actividades comerciais 
os usos sejam no sentido de não ser excedido o valor de 5% o do volume de negócios do ano anterior 
não se encontra qualquer suporte no texto daquela alínea f) para a fixação de tal limite.

Aliás, como resulta da matéria de facto, a Impugnante repetidamente vem excedendo o limite 
referido, mesmo depois de lhe ser imposto o pagamento de IVA na parte excedente, pelo que se indicia 
que a prática comercial no seu ramo de actividade seja no sentido de efectuar ofertas em valor supe-
rior àquele limite, o que, a ser assim, constituirá um «uso comercial» a atender. Por outro lado, nesta 
matéria, não há qualquer disposição que permita à administração tributária fixar «limites razoáveis», 
ao contrário do que sucede em matéria de IRC, com as taxas de reintegração e amortização (art. 30.º, 
n.º 2, do CIRC) E com repartição de custos para efeitos de determinação do lucro tributável imputável 
a estabelecimento estável de sociedades e outras entidades não residentes (art. 50.º, n.º 2, do CIRC). (o 
Plano Oficial de Contabilidade também não contém qualquer indicação nesse sentido, nomeadamente 
relacionada com os «Artigos para ofertas».)

Assim, é de concluir que a referida Circular n.º 19/89, no ponto em apreço, é material e organi-
camente inconstitucional, pois contém uma regra de incidência objectiva de IVA que não foi criada 
por diploma emanado da Assembleia da República, em matéria que se insere na reserva relativa de 
competência legislativa da desta (arts. 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, na redacção vidente, 
a que correspondem os arts. 106.º, n.º 2, e 168.º, n.º 1, alínea i), respectivamente, nas redacções de 1982 
e 1989. Consequentemente, a liquidação de IVA impugnada enferma de vício de violação de lei, que 
justifica a sua anulação (art. 135.º do CPA).

9 — Justificando -se a anulação da liquidação impugnada por vício que impede a renovação do 
acto, fica prejudicado o conhecimento das restantes questões colocadas no presente recurso jurisdicional.

10 — A Recorrente formulou na petição de impugnação pedido de indemnização «de todos os 
prejuízos sofridos».

No presente meio processual, apenas é possível condenar no pagamento de juros indemnizatórios, 
no caso de se apurar existência de erro imputável aos serviços (art. 43.º, n.º 1, da LGT), considerando -se 
«também haver erro imputável aos serviços no casos em que, apesar da liquidação ser efectuada com 
base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações genéricas 
da administração tributária, devidamente publicadas» (n.º 2 do mesmo artigo).

No caso em apreço, o IVA foi autoliquidado, mas a liquidação foi efectuada de acordo com a 
orientação genérica constante da referida Circular 19/89, pelo que se está perante uma situação que, por 
interpretação extensiva (se não mesmo meramente declarativa), se enquadra na previsão daquele n.º 2.

Por isso, há lugar ao pagamento de juros desde a data em que ocorreu o pagamento indevido até 
à data em que vier a ser emitida nota de crédito respeitante ao imposto em causa.”

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar a sentença 
recorrida, julgando -se procedente a impugnação judicial e consequentemente anular a liquidação im-
pugnada, e condenar a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios contados desde a data 
do pagamento do imposto que foi objecto da liquidação anulada, até à data em que vier a ser emitida 
nota de crédito.

Custas na instância pela Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8, não sendo devidas neste 
STA.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. – Miranda de Pacheco (relator) – Jorge de Sousa – António Ca-
lhau.

(1) O presente acórdão é publicado conforme rectificação determinada por acórdão de 15 de Outubro de 2008: “O Ex.mo 
Procurador -Geral Adjunto vem a fls. 371, ao abrigo do artigo 767.º, n.º 1 do CPC, requerer “se corrija o “erro de escrita” que 
consiste na repetição do ponto 10 do acórdão de fls. 356 e seguintes”.

Notificadas do teor deste requerimento, as partes nada vieram dizer.
Sem vistos, cumpre decidir em conferência.
Tem toda a razão aquele magistrado ao requerer a correcção do aludido “erro de escrita”.
De facto, analisando o acórdão de fl. 356 e seguintes ressalta um manifesto erro material, fruto de um erro de impressão 

informática, do qual resultou da passagem de fls. 9 para 10 uma repetição do ponto 10. com todas as consequências ao nível 
da sua articulação lógica -discursiva.

Importa, pois, proceder á requerida rectificação desse erro material (artigo 716.º do CPC), sendo certo que o texto que 
a seguir se transcreve é o que corresponde ao que foi discutido e julgado na sessão de julgamento.” 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

IVA. Ofertas de pequeno valor a clientes. Nulidade de sentença. Omissão de pronún-
cia. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Circular. Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos. Inconstitucionalidade. Juros indemnizatórios.

Sumário:

 I – É material e organicamente inconstitucional, por ofender o artigo 103.º, n.º 2 e 
165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, a criação por Circular da DGCI de um limite má-
ximo, calculado em função do volume de negócios do ano anterior, para “ofertas 
de pequeno valor” referidas na 2.ª parte da alínea f), do n.º 3 do art. 3.º do CIVA.

 II – Há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do ar-
tigo 43.º da LGT, no caso de ser judicialmente anulada autoliquidação efectuada 
de acordo com instruções genéricas da administração tributária, publicadas em 
circular.

Processo n.º 204/08-30.
Recorrente : VPC – Portugal, Vendas por Correspondência Lda.
Recorrido : Fazenda Pública.
Relator : Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:(1)

1 – VPC – Portugal, Vendas por correspondência Lda., melhor identificada nos autos, não se con-
formando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou improcedente a 
impugnação judicial do acto de indeferimento da reclamação graciosa, da liquidação de IVA respeitante 
ao mês de Março de 2005, no montante global de € 17.481.90, dela vem interpor o presente recurso, 
tendo formulado as seguintes conclusões:

1. A completa ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das normas 
jurídicas aplicáveis

I 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. De resto, em Acórdão proferido pela 2ª. Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
refere-se expressamente “que a «lei do POC», tal qual é invocada na sentença, relativamente ao regime 
a que estão sujeitas as ofertas de pequeno valor, no concernente ao IVA...”

IV. Razão pela qual a Douta Sentença recorrida não especifica os fundamentos de direito que jus-
tificam 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;

V. Face à inexistência de especificação dos fundamentos de direito que, alegadamente, justificam 
a decisão, a Douta Sentença recorrida é nula, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 668.° do CPC;

VI. 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. Omissão de Pronúncia quanto à Inconstitucionalidade por Violação do Princípio da Legalidade 
e a indicação das Normas Jurídicas que deveriam ter sido aplicadas

VII. A Circular n.º 19/89, ao limitar a norma de incidência negativa prevista na alínea f) in fine, 
do n.º 3, do artº 3° do Código do IVA, é inconstitucional por violação do disposto nos artº 165º, nº 1, 
alínea i) e no artº 103, n.º 2, da CRP, ferindo separação dos poderes;

VIII. A Administração Fiscal usurpou as funções do legislador;
IX. Tal inconstitucionalidade não deixaria de verificar-se mesmo que a disposição referida na 

Conclusão I. existisse;
X. Isto porque “a lei do POC” foi aprovada e posta em vigor sem precedência de lei autorizativa;
XI. 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;
XII. Não poderia o Governo usar tal autorização para, por sua vez, deferir em Decreto-Lei a 

fixação de tais critérios à Administração Fiscal;
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XIII. Mais, a Circular n.º 19/89 é também ilegal por violação do disposto no artº 8.°, n.º 1 da LGT;
XIV. Questão que a ora Recorrente suscitou e sobre a qual a Douta Sentença recorrida não se 

pronuncia;
XV. Razão pela qual, face a esta omissão de pronúncia a Douta Sentença recorrida é nula, nos 

termos do artº668º, n.º 1, alínea d) do CPC;
XVI. Mas mais, deveria ter aplicado ao caso concreto dos autos as normas contidas nos arti-

gos 165. °, n.º 1, alínea i) e 103.°, n.º 2 todos da CRP, bem como no artº 8.°, n.º 2 da LGT,
XVII. Ao invés, de pura e simplesmente, violar o disposto nestas normas e no artº 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 Igualdade
XVIII. 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 
individualmente, tais ofertas sejam de pequeno valor”,

XIX. Questão que nunca foi controvertida desde o início dos autos e que corresponde exactamente 
aos únicos requisitos constantes do artº 3, n.º 3, alínea f) in fine.

XX. 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 artº 3º do 
CIVA assenta, sim, na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 5 % o do volume de negócios do 
ano anterior, fixado administrativamente pela Circular n°19/89, de 18-12.”

XXI. No entanto, veio a Sentença recorrida julgar a impugnação judicial improcedente.
XXII. Salvo o devido respeito, existe aqui oposição entre os fundamentos e a decisão nesta parte 

da Sentença recorrida,
XXIII. Pois a manutenção da liquidação impugnada é incompatível com a verificação de todos 

os critérios legais.
XXIV. A Sentença recorrida não pode afirmar simultaneamente que os critérios do artº 3º, n.º 3, 

alínea f), in fine, do Código do IVA estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração 
Fiscal também está correcta.

XXV. 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;

XXVI. Razão pela qual os fundamentos de direito aduzidos na Douta Sentença recorrida contra-
riam a decisão da mesma,

XXVII. E, nos termos do artº 668°, n.º 1, alínea c) do CPC, a Douta Sentença recorrida é nula;
XXVIII. A formulação legal usada pelo Código do IVA — “usos comerciais” - pretendia deli-

beradamente consagrar o princípio da igualdade ao permitir que sectores de actividade diferentes, em 
virtude dessa mesma medida de diferença, fossem tratados de modo diferente;

XXIX. 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 
consequência desse facto, passou a tratar de forma igual sectores económicos diferentes, violando, 
deste modo, o princípio da igualdade;

XXX. Razão pela qual, a Douta Sentença recorrida aplica incorrectamente o princípio da igualdade 
previsto no artº 13.° da CRP;

4. Pela revogação da Sentença Recorrida
XXXI. A Recorrente não estava e não está obrigada a liquidar e pagar IVA sobre as ofertas de 

pequeno valor económico praticadas aos respectivos clientes com fundamento exclusivo na Circular 
19/89, de 18 de Dezembro, uma vez que o preço daquelas foi considerado (até pela própria Circular) 
como estando em conformidade com os usos comerciais, logo, de acordo com a lei vigente;

XXXII. Questões que a Administração Fiscal aceita, que não constitui fundamento das liquida-
ções impugnadas e que o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 
25 de Maio de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como 
assente.

XXXIII. A Recorrente está tão-somente obrigada ao cumprimento da lei.
XXXIV. O Código do IVA, no seu artº 3°, n.º 3, alínea f) in fine, dispõe que se encontram ex-

cluídas do regime daquela alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em conformidade com os 
usos comerciais.

XXXV. 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;

XXXVI. O que, repete-se, a Administração Fiscal aceita, não constitui fundamento das liquidações 
impugnadas e o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de Maio 
de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como assente.

XXXVII. A incidência do imposto tem de ser regulada por lei por decreto-lei autorizado.
XXXVIII.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 
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de liquidações correctivas de imposto a quem não aja de acordo com a mesma, em desconformidade 
com a Lei.

XXXIX. A ora Recorrente, estando tão somente adstrita ao cumprimento da lei, não se pode 
conformar com critérios administrativos de orientação genérica para os serviços, com eficácia mera-
mente interna para estes, que, para mais, a afectam grandemente no desenvolvimento da sua actividade 
comercial.

XL. Nem pode conformar-se com a liquidação de imposto única e exclusivamente com funda-
mento no conteúdo de uma Circular que pretende aplicar um limite de 5% o do volume de negócios, 
com referência ao exercício anterior, que consubstancia uma excessiva interpretação, sem qualquer 
espelho, nem sequer no mais imaginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na legislação 
comunitária.

XLI. 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 sujeitar as empresas Portuguesas a um regime jurídico-fiscal desvantajoso face a outros 
agentes localizados noutras jurisdições europeias.

XLII. A Circular 19/89, de 18 de Dezembro é ilegal, pela regulação ilegítima que faz da incidên-
cia do imposto, pela abusiva transposição de Directiva Comunitária e pela respectiva imposição com 
eficácia externa vinculativa aos contribuintes;

XLIII. Mas também inconstitucional, do ponto de vista formal, por violação do princípio da le-
galidade, previsto nos artigos 165º, n.º 1, alínea i), e 103. °, n.º 2 da CRP e, também, no artº 8.°, n.º 1 
da LGT;

XLIV. E, do ponto de vista material, por violação do princípio da igualdade, previsto no artº 13 
da CRP;

XLV. Deverá pois, concluir-se pela revogação da Douta Sentença recorrida,
XLVI. E pela anulação da liquidação impugnada;
XLVII. Porquanto, a Sentença recorrida, para além dos vícios supra descritos, viola ostensivamente 

o disposto nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i), e 103. °, n.º 2 da CRP, no artº 8, n.º 1 da LGT e o princípio 
da igualdade, previsto no artº 13.° da CRP; e,

XLVIII. Pretende aplicar norma inexistente alegadamente constante da “lei do POC”;
XLIX. A correcta interpretação e aplicação das citadas normas obriga a negar que uma circular 

estabeleça a incidência de um imposto,
L. E, como tal, que constitua o único fundamente de uma liquidação,
LI. Tal como veio a ser decidido pelo Venerando Supremo Tribunal Administrativo em casos em 

tudo idênticos ao dos autos.
2 – A Fazenda Pública não contra-alegou. 
3 - A Meritíssima Juíza que proferiu a sentença recorrida sustentou a posição assumida.
4 – O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“I Nulidade da sentença
I. Falta de especificação dos fundamentos de direito (conclusões I/IV)
A nulidade enunciada ocorre apenas nos casos de absoluta falta de fundamentação. No caso sub 

judicio a sentença exprime fundamentação jurídica, manifestada na referência expressa a vários pre-
ceitos legais.

II. Omissão de pronúncia (conclusões VII/XVII)
A questão com pronúncia alegadamente omitida, consistente na inconstitucionalidade da Circu-

lar n°19/89,18 Dezembro da DCI por violação do princípio da legalidade tributária, foi apreciada na 
transcrição, efectuada na sentença impugnada, do acórdão TCA Sul 25.05.2004 processo ° 1330/03, no 
seguinte excerto «não colhe a afirmação de que a Circular além ser ilegal por falta de habilitação legal 
para interpretar extensivamente normas de incidência tributária (. . .)»(fls.240),

III. Oposição fundamentos /decisão (conclusões XVIII/XXVII).
A nulidade enunciada resulta de uma contradição entre os fundamentos invocados e a decisão, por 

forma a que aqueles, necessariamente, conduzam a uma decisão de sentido oposto à proferida.
No caso sub judicio aponta-se uma contradição entre fundamentos da decisão, insusceptível de 

determinar a nulidade da sentença, na medida em que se afirma simultâneamente que «os critérios do 
art.3°, n°3, alínea f) in fine, do Código do IVA estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Admi-
nistração Fiscal [na Circular nº 19/89,18 Dezembro] também está correcta» (conclusão XXIV)

Neste contexto a sentença não enferma de qualquer das causas de nulidade que lhe são imputadas.
2 Violação de lei (autoliquidação de IVA).
A jurisprudência do STA tem manifestado, em jurisprudência consolidada, o entendimento de que 

a citada Circular, na parte que fixa um limite máximo para as «ofertas de pequeno valor» (art.3° n°3 
ali) 2aparte CTVA), calculado em função do volume de negócios do ano anterior (não excedente a 5%) 
é materialmente e organicamente inconstitucional, na medida em que contém uma regra de incidência 
objectiva de IVA que não foi criada por diploma emanado da Assembleia da República, em matéria da 
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reserva relativa de competência legislativa deste órgão de soberania’ (arts.103° n°2 e 165° n.º 1 al. i) 
CRP numeração da RC/97) 

3. Violação de lei (juros indemnizatórios)
A atribuição de juros indemnizatórios tem fundamento em erro imputável aos serviços, na medida 

em que o pagamento indevido do imposto resultou de autoliquidação efectuada em conformidade com 
a orientação genérica constante da Circular controvertida (art.43° n°2 LGT;art.61° n°3 CPPT)”

5 - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante faz parte do grupo empresarial “3 Suisses”, tendo como casa mãe a sociedade 

francesa “3 Suisses International, SA” e exerce a actividade de “Vendas por Correspondência” de ar-
tigos para o lar, estando enquadrada no regime normal de periodicidade mensal, praticando operações 
tributadas à taxa normal (cfr. p.i e PAT);

2. No âmbito da sua actividade e para promover as vendas, a impugnante procede a aquisições 
de produtos destinados a oferecer aos diversos clientes como brindes, sendo que, numa primeira fase, 
deduzia o IVA correspondente a essas aquisições, mas não o liquidava aquando da sua transmissão aos 
beneficiários desses brindes (cfr. p.i e PAT);

3. Foi sujeita a acções inspectivas aos exercícios de 1996 a 2000, tendo sido efectuadas correc-
ções técnicas, em sede de IVA, por a Administração Fiscal entender que, por se tratarem de aquisições 
destinadas a serem oferecidas aos clientes como brindes e o valor global das ofertas ultrapassar o valor 
fixado na Circular 19/89, de 18-12, ou seja, 5% o do volume de negócios do ano anterior, as respectivas 
transmissões devem ser consideradas como transmissões gratuitas sujeitas a IVA nos termos do artigo 
3°, nº 3, alínea f) do CIVA (cfr. p.i e PAT);

4. A impugnante passou, com efeitos a partir do exercício de 2001, a autoliquidar IVA sobre o 
valor das ofertas que ultrapassa o valor global de 5% do volume de negócios do ano anterior (p.i. e, 
concretamente, fls. 145 e 146 e processo de reclamação graciosa);

5. A impugnante deduziu, em 15/6/05, reclamação graciosa da liquidação em causa, não tendo 
sido emitida pronúncia pela AF sobre a reclamação relativa pagamento indevido de IVA, respeitante a 
Março de 2005, objecto dos autos (cfr. PAT, na parte respeitante ao processo de reclamação, e fls. 55 
e seguintes dos autos);

6. A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada em Tribunal a 16.01.2006.
6- As questões suscitadas no presente recurso já foram apreciadas e decididas em numerosos 

acórdãos proferidos neste Supremo Tribunal, em casos exactamente iguais e em que as partes são as 
mesmas (cfr., entre muitos outros, acórdãos de 11/04/07, 2-05-07, 6-06-07, 17-0-07 e de 21-11-07, nos 
recursos nºs 35/07, 1167/06, 271/07, 563/07 e 709/07, respectivamente.)

A jurisprudência uniforme e reiterada dessa forma consolidada acolhe a nossa inteira concordância, 
pelo que nos limitaremos a acompanhar o que aí foi dito tendo em vista a obtenção de uma interpretação 
e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º, n,º3 do CC).

Escreveu-se no acórdão de 21-03-07, no recurso n.º 1180/06:
“3 — A primeira questão colocada pela Recorrente é a da nulidade da sentença por «completa 

ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das normas aplicáveis». Esta 
afirmação contém contradição nos seus próprios termos, pois se a sentença tiver errado na determi-
nação das normas é porque algumas invocou e, por isso, não se pode falar de ausência absoluta de 
fundamentação de direito.

De qualquer forma, a nulidade por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito 
da decisão, prevista no art. 125. °, n.° 1, do CPPT [que reproduz a fórmula da alínea b) do n. ° 1 do 
art. 668. ° do CPCj ocorre quando na decisão não se especifiquem os fundamentos de facto e de direito 
que justificam a decisão. 

Como vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo, com apoio no próprio 
texto desta disposição, só se verifica tal nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamentação. (Neste 
sentido, entre muitos, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:

— de 9-3-1989, proferido no recurso n.° 26531, publicado em Apêndice ao Diário da República 
de 14-11-94, página 1965;

— de 7-12-1989, proferido no recurso n.° 22854, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 30-12-94, página 7016;

— de 29-5-1991, proferido no recurso n.° 24722, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 15-9-95, página 3414;

— de 26-9-199 1, proferido no recurso n.° 27802, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 29-9-95, página 5101;

— de 17-3-1994, proferido no recurso n.° 33329, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 20-12-96, página 2094;

— de 2-11-1994, proferido no recurso n.° 36039, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 18-4-97, página 7588;
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— de 18-1-1996, proferido no recurso n.° 34945, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 31-8-98, página 303;

— de 23-5-1996, proferido no recurso n.° 39216, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 23-10-98, página 3957;

— de 27-5-1998, proferido no recurso n.° 37068, publicado em Cadernos de Justiça Administra-
tiva n.° 20, página 18;

— de 21-3-2000, proferido no recurso n.°41027;
— de 25-10-2000, proferido no recurso n.° 29760;
— de 14-11-2000, proferido no recurso n.° 46046;
— de 27-6-200 1, proferido no recurso n.° 37410.)
No caso em apreço, a sentença contém fundamentação jurídica, inclusivamente referência ex-

pressa de vários preceitos legais, pelo que não pode falar-se em nulidade por falta de fundamentação 
de direito.

Improcede, assim, a respectiva arguição.
4 — A segunda questão colocada pela Recorrente é a de omissão de pronúncia sobre a inconsti-

tucionalidade por violação do princípio da legalidade e a indicação das normas jurídicas que deveriam 
ter sido aplicadas.

A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o Tribunal deixe de se pro-
nunciar sobre questões sobre as quais deveria ter-se pronunciado [art. 125.°, n.° 1, do CPPT].

Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.°, 
n.° 1, do CPC, em que se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as 
partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras. 

No caso em apreço, como bem nota o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, a questão da vio-
lação do princípio da legalidade pela Circular n.° 19/89 é apreciada na transcrição que se faz na sentença 
recorrida do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 25-5-2004, processo n.° 1330/03, em 
que, depois de outras considerações, se conclui expressamente que «não colhe a afirmação da impug-
nante de que a Circular além de ser ilegal por falta de habilitação legal para interpretar extensivamente 
normas de incidência tributária» (fls. 319)

Assim, na sentença recorrida, através da remissão que se faz para este acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, tomou-se posição sobre a referida questão da compatibilidade da referida Circular 
com o princípio da legalidade tributária, entendendo-se que ela não interpreta extensivamente normas 
de incidência tributária.

É certo que se trata de uma abordagem da questão distinta da que é proposta pela Recorrente, e 
não apreciando a questão sob todas as perspectivas possíveis, mas, tendo-se tomado posição sobre a 
questão, bem ou mal, não há nulidade por omissão de pronúncia.

5-……………………………………………………………………….......
6 — A Recorrente imputa à sentença recorrida nulidade por oposição entre os fundamentos e a 

decisão, que se consubstanciará em a sentença afirmar que os critérios do art. 3.°, n.° 3, alínea f), in 
fine, do C.LV.A. estão cumpridos e que a limitação efectuado na referida Circular 19/89 também está 
correcta.

A nulidade de sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão ocorre quando há um 
vício lógico na sentença, por, em face dos fundamentos invocados a decisão dever ser oposta à que 
foi adoptada.

Como a própria designação de tal nulidade deixa perceber, o que está em causa é apenas a con-
tradição entre fundamentos a decisão, e não a contradição entre fundamentos de uma mesma decisão, 
por um lado, ou a contradição entre duas decisões, por outro. No caso em apreço, o que a Recorrente 
invoca é uma contradição entre fundamentos da decisão, que não está prevista na lei como geradora 
de nulidade.

Por isso, não ocorre a invocada nulidade.
7 — A Recorrente suscita a questões de inconstitucionalidade e de compatibilidade da referida 

Circular 19/89 com o direito comunitário.
A questão da constitucionalidade da Circular é prévia em relação à questão da compatibilidade 

com o direito comunitário, pois se se entender que ela não é um acto normativo válido não se colocarão 
esses problemas de compatibilidade.

Assim, abordar-se-á, de seguida, a questão da inconstitucionalidade.
8 — A Circular n.° 19/89 da DGCI (Disponível em http://www.dgci.min-financas.pt/NR/rdon1yres/

PF22FB57-1ADD-4D69-9DE3-951458B11A08/circular19de 18-12-1989, direcção de serviços do IVA, 
pdf), na parte que interessa para a apreciação do presente recurso jurisdicional, estabelece o seguinte:

Conceito de “pequeno valor” e de limite máximo a considerar
3. Para a conceituação do “pequeno valor” a aplicar às ofertas, que não às amostras, considerar-

se-á tal valor como não podendo ultrapassar unitariamente o montante de 3.000$00 (IVA excluído), 
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considerando-se ainda, em termos globais, que o valor anual de tais ofertas não poderá exceder 5% o 
(cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior, sem qualquer limite em termos 
de valores absolutos. No caso de início de actividade, a permilagem referida aplicar-se-á aos valores 
esperados, sem prejuízo de rectificação a efectuar na última declaração periódica a apresentar no ano 
de início, se os valores definitivos forem inferiores aos valores esperados.

No caso em apreço, o que está em causa é a constitucionalidade da fixação do valor anual de 5% 
o (cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior.

O art. 30, n.° 3, e alínea f), do C.LV.A. estabelece o seguinte:
3 - Consideram-se ainda transmissões de bens, nos termos do n.° 1 deste artigo:
f) Ressalvado o disposto no artigo 25.0, a afectação permanente de bens da empresa, a uso próprio 

do seu titular, do pessoal, ou em geral afins alheios à mesma, bem como a sua transmissão gratuita, 
quando, relativamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido dedução total 
ou parcial do imposto. 

Excluem-se do regime estabelecido por esta alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em 
conformidade com os usos comerciais, Esta parte final da alínea f) contém um conceito indeterminado 
ao fazer referência a «ofertas de pequeno valor, em conformidade com os usos comerciais». 

A referência à conformidade com os usos comerciais aponta no sentido de se ter pretendido que 
o valor das ofertas relevante para preenchimento do conceito de «oferta de pequeno valor» fosse deter-
minado não em função de um valor objectivo, mas sim tendo em atenção, relativamente a cada tipo de 
actividade comercial, a prática corrente em matéria de ofertas. Por outro lado, não havendo qualquer 
razão para crer (nem sendo alegado nem demonstrado) que em relação a todas as actividades comerciais 
os usos sejam no sentido de não ser excedido o valor de 5% o do volume de negócios do ano anterior 
não se encontra qualquer suporte no texto daquela alínea f) para a fixação de tal limite.

Aliás, como resulta da matéria de facto, a Impugnante repetidamente vem excedendo o limite 
referido, mesmo depois de lhe ser imposto o pagamento de IVA na parte excedente, pelo que se indicia 
que a prática comercial no seu ramo de actividade seja no sentido de efectuar ofertas em valor supe-
rior àquele limite, o que, a ser assim, constituirá um «uso comercial» a atender. Por outro lado, nesta 
matéria, não há qualquer disposição que permita à administração tributária fixar «limites razoáveis», 
ao contrário do que sucede em matéria de IRC, com as taxas de reintegração e amortização (art. 30. °, 
n.º 2, do CIRC) E com repartição de custos para efeitos de determinação do lucro tributável imputável 
a estabelecimento estável de sociedades e outras entidades não residentes (art. 50.°, n.° 2, do CIRC). (o 
Plano Oficial de Contabilidade também não contém qualquer indicação nesse sentido, nomeadamente 
relacionada com os «Artigos para ofertas».)

Assim, é de concluir que a referida Circular n.° 19/89, no ponto em apreço, é material e organi-
camente inconstitucional, pois contém uma regra de incidência objectiva de IVA que não foi criada 
por diploma emanado da Assembleia da República, em matéria que se insere na reserva relativa de 
competência legislativa da desta (arts. 103.°, n.° 2, e 165.°, n.° 1, alínea i) da CRP, na redacção vidente, 
a que correspondem os arts. 106.°, n.° 2, e 168.°, n.º 1, alínea i), respectivamente, nas redacções de 
1982 e 1989. Consequentemente, a liquidação de IVA impugnada enferma de vício de violação de lei, 
que justifica a sua anulação (art. 135.° do CPA).

9 — Justificando-se a anulação da liquidação impugnada por vício que impede a renovação do acto, 
fica prejudicado o conhecimento das restantes questões colocadas no presente recurso jurisdicional. 

10— A Recorrente formulou na petição de impugnação pedido de indemnização «de todos os 
prejuízos sofridos».

No presente meio processual, apenas é possível condenar no pagamento de juros indemnizatórios, 
no caso de se apurar existência de erro imputável aos serviços (art. 43.º, n.° 1, da LGT), considerando-se 
«também haver erro imputável aos serviços no casos em que, apesar da liquidação ser efectuada com 
base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações genéricas 
da administração tributária, devidamente publicadas» (n.° 2 do mesmo artigo). 

No caso em apreço, o IVA foi autoliquidado, mas a liquidação foi efectuada de acordo com a 
orientação genérica constante da referida Circular 19/89, pelo que se está perante uma situação que, por 
interpretação extensiva (se não mesmo meramente declarativa), se enquadra na previsão daquele n.° 2.

Por isso, há lugar ao pagamento de juros desde a data em que ocorreu o pagamento indevido até 
à data em que vier a ser emitida nota de crédito respeitante ao imposto em causa.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar a sentença 
recorrida, julgando-se procedente a impugnação judicial e consequentemente anular a liquidação im-
pugnada, e condenar a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios contados desde a data 
do pagamento do imposto que foi objecto da liquidação anulada, até à data em que vier a ser emitida 
nota de crédito.
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Custas na instância pela Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8, não sendo devidas neste 
STA.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau.

(1) O presente acórdão é publicado conforme rectificação determinada por acórdão de 15 de Outubro de 2008: “O Ex.mo 
Procurador-Geral Adjunto vem a fls. 366, ao abrigo do artigo 667, n.º 1 do CPC, requerer “ se corrija o erro de composição que 
consiste na falta do ponto 10 do acórdão de fls. 351 e seguintes.

Notificadas do teor desse requerimento, as partes nada vieram dizer.
Sem vistos, cumpre decidir em conferência.
Tem toda a razão aquele magistrado ao requerer a correcção do aludido “erro de composição”:
De facto analisando o acórdão de fls.351 e seguintes, ressalta um manifesto erro material, fruto de um erro de impressão 

informática, do qual resultou um salto na respectiva articulação lógica-discursiva na passagem de fls. 9 para 10. 
 Importa, pois, proceder à requerida rectificação desse erro material, nos termos do artigo 716.º, n.º1 do CPC, sendo 

certo que o texto que a seguir se transcreve é o que corresponde ao que foi discutido e votado na sessão de julgamento.” 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Decisão judicial. Omissão de pronúncia devida. Nulidade da decisão.

Sumário:

A decisão judicial – que labora em omissão de pronúncia mormente a respeito da 
invocação da ofensa dos princípios da igualdade e da imparcialidade – padece de 
nulidade, 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 de Processo Tributário.

Processo n.º 215/08 -30.
Recorrente: TVI – Televisão Independente, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.

1.1 “TVI -Televisão Independente, SA” vem interpor recurso do acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul que negou provimento ao recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa a julgar improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liqui-
dação pelo “Instituto de Comunicações de Portugal (ICP)” da taxa por utilização de feixes hertzianos 
relativa ao 1.º semestre do ano de 1995.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. O presente recurso vem interposto do Acórdão proferido em 09/10/2007 que confirmou a decisão 

da 1.ª Instância julgando procedente a excepção de caducidade do direito de impugnação;
2. O Acórdão recorrido transcreveu parte da sentença da 1.ª Instância, aderindo aos argumentos 

aí expostos, não apreciado, e muito menos avaliado, os argumentos da Recorrente, o que era fulcral 
para julgar da própria tempestividade da impugnação que foi apresentada nos termos do disposto no 
artigo 63º da LPTA e 134º n.º 2 do CPA, correspondente ao artigo 102º n.º 3 do CPPT.

3. O acórdão recorrido incorreu no mesmo erro que a sentença de 1.ª Instância, não tendo apre-
ciado os argumentos invocados mas antes uma suposta violação do princípio da propriedade nunca 
alegada pelas partes.

4. A Recorrente tem vindo a invocar a violação dos princípios da legalidade e da tipicidade, bem 
como a violação directa e grosseira dos princípios da igualdade e da imparcialidade, defendendo, con-
sequentemente, a declaração de nulidade dos referidos actos.

5. A Recorrente tem vindo ainda a alegar que os actos de liquidação deveriam ser também consi-
derados inválidos por ilegalidade, ordinária e constitucional, da Portaria n.º 930 -A/94, de 19 de Outu-
bro, uma vez que aquele diploma viola a Lei de Bases das Telecomunicações (Lei n.º 88/89, de 11 de 
Setembro) e o art. 13.º da Constituição;

6. O M.º Juiz de 1.ª Instância entendeu, e bem, que antes de verificar a excepção da caducidade 
do direito de impugnação, teria de analisar a questão de saber “se a eventual inconstitucionalidade dos 
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normativos com base nos quais foi a taxa liquidada ou eventual violação do direito comunitário determina 
ou não a nulidade dos actos de liquidação operados ao seu abrigo e, ora, impugnados” (cfr. fls. 143).

7. No entanto, a verdade é que em vez de analisar se os actos de liquidação em causa ofendiam 
o conteúdo essencial do princípio da igualdade, bem como o conteúdo essencial do princípio da im-
parcialidade  - como, aliás, a Recorrente havia alegado  - centrou a sua análise exclusivamente, numa 
pretensa violação do direito de propriedade.

8. Deste modo, não só o M.º Juiz de 1ª Instancia não se pronunciou sobre nenhuma das questões 
que lhe foram submetidas  - designadamente, a violação dos princípios da igualdade e da imparciali-
dade  -, como acabou por decidir a impugnação com base, unicamente, na análise de um vício que a 
Recorrente, em peça alguma, havia assacado aos actos de liquidação em crise.

9. Pelo exposto, foi invocada expressamente pela Recorrente a nulidade da sentença de 1ª Instância 
nos termos do art. 125.º do CPPT.

10. Ora, o Acórdão ora recorrido não efectuou qualquer apreciação da nulidade processual invo-
cada, bem como manteve a argumentação efectuada pelo Tribunal de 1ª Instância precisamente no que 
concerne à invocação  - completamente despropositada  - da suposta violação do direito de propriedade.

11. Para além do Acórdão recorrido ter aferido da suposta violação do princípio da propriedade 
sem que tal tenha sido invocado, descurou a análise da matéria efectivamente invocada pelas partes, 
mormente, a violação dos princípios da igualdade e da imparcialidade, bem como não se pronunciou 
sobre a nulidade da sentença de 1ª Instância.

12. Em suma, no caso em apreço, o Acórdão Recorrido, para além de ter apreciado matéria não 
invocada pelas partes deixou de pronunciar -se sobre matéria invocada de relevo indiscutível pois a 
apreciação da existência ou não de nulidades era fulcral para aferir da tempestividade da impugnação, 
excepção que foi julgada procedente e que influenciou na não apreciação dos restantes argumentos da 
Recorrente;

13. Nestes termos, é o Acórdão Recorrido nulo por ausência de pronúncia sobre matéria expressa-
mente invocada e de indubitável interesse para a causa, nos termos do artigo 95º do CPTA e artigos 660º 
e 668º do CPC.

14. Acresce ainda referir que foram alegadas diversas nulidades logo em sede de 1.ª Instância que 
nunca foram apreciadas e que, efectivamente, influem na decisão sobre a tempestividade da acção.

15. A tempestividade da presente acção está indubitavelmente conexa com a alegação das nuli-
dades efectuadas pela Recorrente, pois as mesmas podem ser invocadas a todo o tempo por meio de 
impugnação judicial  - Cfr. artigos 133º do CPA, 123º do CPT, 102º do CPPT e 63º da LPTA, actual 
artigo. 74º do CPTA.

16. Foram invocadas as violações de princípios fundamentais que redundam em claras inconsti-
tucionalidades;

17. Existe uma clara violação do princípio da igualdade, sendo a TVI um operador de teledifusão 
e não podendo as respectivas telecomunicações ser integradas no elenco taxativo das telecomunicações 
privativas, sempre seria obrigatória a conclusão de que por força do art. 2.º da Lei n.º 88/89, as respec-
tivas telecomunicações terão que ser classificadas como telecomunicações públicas de teledifusão;

18. Porém, a verdade é que, no caso em análise, o ICP aplicou à TVI, pela utilização de feixes 
hertzianos unidireccionais e bidireccionais, as taxas n.º 22403 e 22404 (radiocomunicações privativas), 
enquanto à TDP aplicou as taxas n.º 23601 e 23602 (radiocomunicações de uso público);

19. Em primeiro lugar, é necessário ter presente que nada, mas rigorosamente nada, no plano 
técnico distingue os feixes hertzianos afectos inicialmente à rede da TDP, actualmente, depois da fusão, 
à PORTUGAL TELECOM, S.A., dos afectos à rede da TVI: os equipamentos utilizados são substan-
cialmente idênticos, as faixas de frequência são as mesmas, a largura da faixa ocupada no espectro 
radioeléctrico é a mesma;

20. Assim como nada, mas rigorosamente nada, distingue, no plano técnico, a operação técnica de 
transporte e difusão de sinal de televisão da TVI feita pela TVI, ou o da RTP e da SIC feita pela TDP, 
actualmente PORTUGAL TELECOM, S.A.;

21. Em segundo lugar, deve dizer -se que destinando -se as taxas de utilização a “cobrir os encargos 
da fiscalização radioeléctrica correspondente” (art. 24º, n.º 3, do Dec. -Lei n.º 338/88, de 28 de Setembro), 
nada, mas riqorosamente nada, justifica que os encargos de gestão homóloga do espectro sejam, em 
abstracto ou concretamente, superiores no caso da TVI relativamente à TDP ou PORTUGAL TELECOM, 
S.A., nem que se possa operar uma tão flagrante e intensa discriminação e desigualdade;

22. Esta discriminação de tratamento  - entre a TDP e a TVI  -, operada directamente pela interpre-
tação e aplicação que da Portaria n.º 930 -A/94 foi feita pelo ICP, não tem o menor fundamento legal 
ou de facto e constitui uma ofensa grosseira do princípio da igualdade;

23. Com efeito, no tocante às taxas de que se trata, a TDP pagou apenas 33% daquilo que o ICP 
queria que a TVI pagasse para que esta obtivesse exactamente a mesma “utilidade”;

24. Ora, como já se referiu, os feixes hertzianos em causa e a utilização que deles é feita  - o 
transporte e difusão de sinal de televisão  - são rigorosamente idênticos. Ou seja, os feixes hertzianos 
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utilizados pela TVI e pela TDP, PORTUGAL TELECOM, S.A., têm a mesma natureza e em cada um 
desses feixes é apenas e só transportado um sinal de televisão: um feixe para a TVI transportar um 
sinal de televisão; três feixes para TDP, PORTUGAL TELECOM, S.A., transportar em cada um, cada 
um dos três sinais de televisão (RTP 1; RTP 2; SIC);

25. O bem público utilizado é exactamente o mesmo, em quantidade e qualidade, como ainda é 
rigorosamente idêntica a actividade, neste particular, desenvolvida pela TDP, PORTUGAL TELECOM, 
S.A., e pela TVI: o transporte e difusão de sinal de televisão, através dos seus emissores e/ou retrans-
missores  - que são propriedade respectivamente da TDP, PORTUGAL TELECOM, S.A., e da TVI  -, 
utilizando os feixes hertzianos, com vista à sua difusão e, no final, recepção pelo público em geral;

26. A única diferença reside no facto de a TVI só transportar e difundir o seu próprio sinal de 
televisão, enquanto que a PORTUGAL TELECOM, S.A. não transporta nem difunde o seu sinal de 
televisão  - que não tem, nem terá enquanto não for operador de televisão  - mas o sinal de televisão da 
RTP e da SIC;

27. Mas, sublinhe -se uma vez mais, que o objecto do transporte por feixes hertzianos é sempre o 
mesmo: sinal de televisão. No caso da TVI, o sinal de televisão da própria TVI com destino ao público 
telespectador. E no caso da PORTUGAL TELECOM, S.A., sinais de televisão alheios (RTP e SIC) 
com destino ao mesmo público telespectador;

28. Em suma, o ICP interpretou a Portaria em causa de forma claramente parcial e discriminatória, 
aplicando, sem qualquer fundamento legal admissível, uma taxa mais gravosa à TVI do que a aplicada 
à TDP, quando, pelo parentesco com os casos dos demais aludidos canais televisivos, difundidos pela 
TDP, actual PT, os feixes utilizados pela Recorrente deveriam ser qualificados como para radiocomu-
nicações de uso público;

29. Assim, e porque se trata de uma violação grave e grosseira do principio da igualdade, os actos 
em causa devem considerar -se nulos (cfr. art. 133.º, n.º 2, alínea d) do CPA);

30. A entender -se que a interpretação feita pelo ICP causa é a única admissível, então é a Portaria 
(designadamente as suas normas 2.4.2 e 3.6.2) que é inconstitucional por violação do princípio da 
igualdade, pelo que os actos de liquidação impugnados estão também inquinados de nulidade;

31. Mas ainda que assim não se entendesse, o que só por mero dever de patrocínio agora se admite, 
a verdade é que ainda assim sempre teríamos de concluir que as normas da Portaria n.º 930 -A/94  - que 
estabelecem diferentes taxas de utilização para as radiocomunicações privativas e para as radiocomu-
nicações públicas  - violam o princípio da igualdade, bem como o princípio da proporcionalidade;

32. Ora, no caso concreto da utilização do domínio radioeléctrico  - o espectro radioeléctrico 
 - entendeu -se que a taxa, ou melhor o seu quantum, devia ser limitado pelo custo suportado pela entidade 
pública que é competente para fiscalizá -lo, isto porque, em rigor, não há custo nenhum decorrente de 
uma tal utilização, em si mesma considerada;

33. Neste sentido, dispõe -se no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 338/88, de 28 de Setembro, 
ao abrigo do qual foi adoptada e publicada a Portaria em causa nos autos, na qual constam a taxas ora 
impugnadas, o seguinte: os titulares de licenças de equipamento ficam sujeitos ao pagamento de taxas 
anuais de utilização, pagas antecipadamente, destinadas a cobrir os encargos da fiscalização radioe-
léctrica correspondente;

34. Ora, uma coisa é certa: os encargos com a fiscalização do espectro não podem abstractamente 
ser mais baixos no caso da utilização feita pela PT do que no caso da utilização feita pela TVI, uma 
vez que a actividade exigida ao ICP, seja ela qual for, é igual em ambos os casos: gerir ou fiscalizar a 
utilização do espectro radioeléctrico;

35. Deste modo, as normas em causa, ao estabelecerem taxas de utilização diferentes para as 
radiocomunicações privativas e para as radiocomunicações públicas, quando os encargos de fiscaliza-
ção que motivam a taxa são, afinal, iguais, acabam, também por este motivo, por violar o princípio da 
igualdade previsto constitucionalmente;

36. Acresce que, à luz do próprio conceito de taxa, é legítimo à TVI presumir que as taxas co-
bradas pelo ICP à PT cobrem o custo em que incorre o referido ICP com a correspondente gestão do 
espectro radioeléctrico;

37. E, se assim é, torna -se apodíctico que as taxas cobradas à TVI pela utilização de feixes 
hertzianos, utilização em tudo semelhante à efectuada pela PT, excedem largamente o custo incorrido 
pelo ICP com a fiscalização correspondente do espectro radioeléctrico, devendo por isso também ser 
consideradas absolutamente desproporcionadas.

38. As violações de princípios constitucionais acima expostas consubstanciam, de acordo com a 
doutrina do Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, in “o valor jurídico do acto inconstitucional”, 
nulidades;

39. No domínio do Direito Constitucional prevalece, inquestionavelmente o princípio da consti-
tucionalidade sobre outros interesses públicos, pelo que o desvalor adequado para o acto inconstitucio-
nal será a nulidade, pois a necessidade da protecção do princípio da constitucionalidade sobrepõe -se, 
indubitavelmente à protecção de qualquer interesse privado;
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40. No caso em apreço, certo é que não existe nenhum interesse público ou privado que deve 
sobrepor -se ao princípio da constitucionalidade, pelo que o desvalor dos actos inconstitucionais em 
apreciação nos presentes autos é a nulidade;

41. O regime jurídico da nulidade compreende como características a imediatividade, a insana-
bilidade, a redutibilidade, a incaducabilidade, a absolutividade, a necessidade de declaração judicial, o 
facto de esta poder ser feita por qualquer tribunal e a natureza não constitutiva dessa declaração;

42. Nestes termos, pode e deve  - este Venerando Tribunal conhecer da nulidade dos actos em 
causa, por tal ser plena e legalmente viável.

43. Acresce ainda referir que considera a Recorrente que as taxas em causa são inexistentes;
44. Sublinhe -se que o Governo, no âmbito do poder regulamentar (administrativo) em que se insere 

a publicação da Portaria n.º 930 -A/94, não poderia estabelecer, para fixar o quantitativo das taxas, para 
além dos requisitos técnicos de faixas de utilização e de faixas de frequência, também um requisito para 
a definição do montante dessas taxas a pagar, consoante se tratem de radiocomunicações privativas 
ou radiocomunicações de uso público, fixando montantes diferenciados consoante essa natureza fosse 
privativa ou de uso público, sendo mais gravosas para aquelas (privativas);

45. Com efeito, perante as normas, quer do art. 27.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 147/87, quer do 
art. 24.º, n.º 3 do Decreto -Lei n.º 338/88, de idêntico conteúdo  - de acordo com as quais as referidas 
taxas se destinam a cobrir os encargos da fiscalização radioeléctrica correspondente, desta forma regu-
lando o modo e o processo de quantificação da contraprestação por cuja referência se fixava o quantum 
dessa taxa  -, ao Governo apenas cabia regulamentar tal norma, sem inovar, não a emitir regulamento 
praeter legem, criando nova categoria de utilizadores conforme estes fossem públicos ou privados, para 
fixar a estes um montante de taxa diferenciado e mais gravoso, sem qualquer correspondência com a 
lei que visava regulamentar;

46. Nesta medida, e porque nesta parte, a Portaria emitida não tem cobertura material de lei ante-
rior, a mesma está ferida de ilegalidade por desconformidade com a lj que visa regulamentar, devendo 
considerar -se, consequentemente, inexistentes as taxas de utilização que distinguem as radiocomuni-
cações em públicas e privadas, uma vez que estas não têm lei habilitante anterior que autorize a sua 
cobrança;

Nestes termos, e nos mais de Direito aplicáveis, deve o presente recurso proceder, revogando -se 
o Acórdão recorrido.

1.3 O “Instituto de Comunicações de Portugal (ICP)”, entidade recorrida, contra -alegou e apresentou 
conclusões em que defende que seja negado provimento ao presente recurso, dizendo essencialmente 
o seguinte.

ainda que o acto sindicado violasse os princípios invocados pela Recorrente  - e não viola (como 
melhor se explicitará adiante)  - não seria nulo, mas apenas anulável (daí que a TVI, na sua petição, 
tenha apenas pedido a respectiva anulação  - vd. o pedido final da petição da impugnação);

ainda que o acto impugnado padecesse de alguma inconstitucionalidade (e não padece), ao não 
violar o conteúdo essencial de um direito fundamental (como não viola) não seria nulo, mas meramente 
anulável; e

ainda que o acto impugnado tivesse sido praticado ao abrigo de norma inconstitucional (e não 
foi), não seria, também por esse facto, nulo, mas apenas anulável.

1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento 
e o acórdão impugnado deve ser confirmado, apresentando a seguinte fundamentação.

1. Nulidade do acórdão (9ª/13ª conclusões)
A recorrente argui a nulidade do acórdão recorrido, proferido em 9.10.2007 (fls. 609/619), por 

alegada omissão de pronúncia sobre nulidade imputada à sentença proferida em lª instância pelo TAF 
Lisboa em 5.07.2005 (fls.545/548)

Porém, o acórdão impugnado pronunciou -se explicitamente sobre a nulidade imputada à sentença 
proferida em lª instância (não interessando para o juízo sobre a verificação/inverificação da nulidade 
a correcção/incorrecção da pronúncia) nos seguintes termos:

«Ao contrário do alegado pela recorrente não ocorre nulidade da sentença recorrida que, se dei-
xou de conhecer das várias questões de mérito suscitadas na P. Inicial, foi exactamente porquanto a 
tal obstou a procedência da excepção de que conheceu oficiosamente, na consideração, acertada, de 
que os actos de liquidação atacados com a invocação de vários vícios enumerados na mesma petição, 
mesmo a verificarem -se estes vícios nunca consubstanciariam nulidade da liquidação mas mera anu-
labilidade» (fls.619)

Neste contexto não se verifica a nulidade arguida, como se sustenta no acórdão TCA Sul proferido 
em 29.01.2008 (fls.854/59)

2. Sufragamos a fundamentação do acórdão recorrido (por remissão para a fundamentação da 
sentença proferida em 1ª instância) sobre a mera anulabilidade (e não nulidade) de actos tributários 
praticados com eventual violação dos princípios constitucionais da legalidade, igualdade e imparciali-
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dade, em conformidade com jurisprudência consolidada do STA (acs.2 6.03.2003 processo n.º 1754/02; 
28.01.2004 processo n.º 1709/03; 22.06.2005 (Pleno) 1259/04; 11.10.2006 processo n.º 67606)

Em consequência o prazo para dedução de impugnação judicial é de 90 dias, contados do termo 
do prazo para pagamento voluntário, sendo inaplicável o regime de nulidade dos actos administrativos, 
cuja arguição não está dependente de prazo (art.134º nº2 CPA; actualmente art. 102º n.º 3 CPPT)

3. O pedido de certidão formulado pela recorrente em 22.05.1995 (fls.54/55) não suspendeu, 
interrompeu ou diferiu o início do prazo para dedução de impugnação judicial, como se sustenta acer-
tadamente nas alegações da recorrida (cf. conclusões R. a BB. fls.762/764)

4. Neste contexto é intempestiva a impugnação judicial deduzida em 29.06.1995, incidente sobre 
liquidação de taxas cujo termo do prazo de pagamento voluntário se verificou em 29.03.1995,conside-
rando que deveria ter sido apresentada até 27.06.1995 (probatório nºs 3 e 5).

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, o aresto recorrido assentou o seguinte.
1) A 22/2/1995, o ICP -ANACOM (então, Instituto das Comunicações de Portugal) emitiu à ora 

impugnante a factura n.º 950123284, referente à liquidação de taxas relativas à utilização de feixes 
hertezianos durante o 1.º semestre de 1995, no valor total de 13.424.470$00 (€ 66.960,97)  - vd. fl. 47 
dos autos.

2) A data limite de pagamento da referida liquidação ocorreu a 29/3/1995 (vd. fl. 47 dos autos).
3) Em 28/3/1995, a ora impugnante enviou ao ICP -ANACOM (então, Instituto das Comunicações 

de Portugal) um ofício, acompanhado de cheque no valor de 2.535.305$00 (€ 12.646,05), destinado ao 
pagamento parcial da factura acima referida (2.329.305$00 s € 11.618,52) e da factura n.º 950123285, 
de 22/2/1995 (no montante de 206.000$00 (€1.027,52)  - vd. fls. 51 e ss. dos presentes autos. O ICP-
-ANACOM aceitou o referido pagamento a título de pagamento parcial da obrigação da impugnante.

4) Em 22/5/1995, a impugnante requereu certidão, conforme se verifica por fls. 54 e s. dos autos). 
A qual foi passada em 20/6/1 995 (vd. fls. 56 -7 dos autos).

5) A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 29/6/1995.
Factos não provados:
Constituindo “matéria [...] relevante” para a solução da “questão de direito”  -art. 511.º, n.º 1, do 

Código de Processo Civil  -, nenhum.
2. Em face do teor das conclusões da alegação do recurso, bem como do parecer do Ministério 

Público, a questão que, antes de todas, aqui se coloca e importa decidir é a de saber da nulidade, ou 
não, do aresto recorrido, por vício de omissão de pronúncia devida.

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 decisão judicial é nula quando o juiz deixe de pronunciar -se 
sobre questão que devesse apreciar.

Esta nulidade (como, aliás, repetidamente tem dito esta Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil, no qual se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras –, 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 sub judicio, a ora recorrente vem dizer, além do mais, e em especial nas conclusões 12. 
e 13. da alegação do recurso, que o acórdão recorrido «(…) deixou de pronunciar -se sobre matéria 
invocada de relevo indiscutível, pois a apreciação da existência ou não de nulidades era fulcral para 
aferir da tempestividade da impugnação (…)». «Nestes termos [continua a recorrente], é o Acórdão 
Recorrido nulo por ausência de pronúncia sobre matéria expressamente invocada e de indubitável 
interesse para a causa, nos termos do artigo 95º do CPTA e artigos 660º e 668º do CPC».

Mormente nas conclusões 2., 3. e 4. da alegação do presente recurso, essa aludida «matéria invo-
cada de relevo indiscutível», a ora recorrente especifica -a do seguinte modo:

2. O Acórdão recorrido transcreveu parte da sentença da 1.ª Instância, aderindo aos argu-
mentos aí expostos, não apreciando, e muito menos avaliando, os argumentos da Recorrente, o 
que era fulcral para julgar da própria tempestividade da impugnação que foi apresentada nos 
termos do disposto no artigo 63º da LPTA e 134º n.º 2 do CPA, correspondente ao artigo 102º 
n.º 3 do CPPT.

3. O acórdão recorrido incorreu no mesmo erro que a sentença de 1.ª Instância, não tendo 
apreciado os argumentos invocados mas antes uma suposta violação do princípio da propriedade 
nunca alegada pelas partes.

4. A Recorrente tem vindo a invocar a violação dos princípios da legalidade e da tipicidade, 
bem como a violação directa e grosseira dos princípios da igualdade e da imparcialidade, defen-
dendo, consequentemente, a declaração de nulidade dos referidos actos.
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E tem razão a ora recorrente.
A questão da omissão de pronúncia devida havia já sido levantada no recurso que a ora recorrente 

tinha interposto da 1.ª para a 2.ª instância.
E sobre tal questão o acórdão recorrido não disse mais do que aquilo que a seguir se destaca:
«Ao contrário do alegado pela recorrente não ocorre nulidade da sentença recorrida que se 

deixou de conhecer das várias questões de mérito suscitadas na P. Inicial, foi exactamente porquanto 
a tal obstou a procedência da excepção de que conheceu oficiosamente, na consideração, acertada, 
de que os actos de liquidação atacados com a invocação de vários vícios enumerados na mesma peti-
ção, mesmo a verificarem -se estes vícios nunca consubstanciariam nulidade da liquidação mas mera 
anulabilidade».

Convém dizer liminarmente que se afigura muito temerária a afirmação de que «mesmo a verificarem-
-se estes vícios nunca consubstanciariam nulidade da liquidação mas mera anulabilidade», sobretudo 
quando não se identificam especificadamente, como é o caso, quais os vícios que «nunca consubstan-
ciariam nulidade da liquidação».

Na verdade, na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, e no acórdão ora em crise, 
do Tribunal Central Administrativo Sul, que apreciou aquela sentença apenas por mera remissão para 
ela, tratou -se apenas da questão da ofensa do conteúdo essencial do direito de propriedade.

Mas não são tratadas mormente as invocadas questões de saber da «violação directa e grosseira 
dos princípios da igualdade e da imparcialidade».

Apreciou -se a possibilidade de existência de vício gerador de nulidade a respeito da violação do 
direito de propriedade e, dando -se resposta negativa a esta, entendeu -se que tinha caducado o direito 
de impugnação.

Mas o que é verdade é que a ora recorrente imputa ao acto impugnado nulidade, além do mais, por 
ofensa do conteúdo essencial dos princípios da igualdade e da imparcialidade – e a questão de saber se tal 
nulidade existe é diferente da de saber se é violado o conteúdo essencial do direito de propriedade.

E o que é certo também é que, a verificar -se a lesão do conteúdo essencial de direitos fundamentais, 
e a existir, por essa via, nulidade do acto de liquidação, por ofensa do núcleo essencial dos invocados 
princípios da igualdade e da imparcialidade, não pode entender -se ter caducado o direito de impugnação, 
por ele poder ser exercido a todo o tempo.

Pelo que, tendo sido omitido o dever de apreciar essas identificadas questões, há que proceder à sua 
apreciação, pois que vêm levantadas desde a 1.ª instância pela ora recorrente – na consideração, entre 
outras, de que, nos termos do n.º 2 do artigo 134.º do Código de Procedimento Administrativo, sobre 
“Regime da nulidade”, «A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser 
declarada, também a todo o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal».

Como assim, a concluir, havemos de concordar que a decisão judicial – que labora em omissão 
de pronúncia mormente a respeito da invocação da ofensa dos princípios da igualdade e da imparciali-
dade – padece de nulidade, 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 de Processo Tributário.

3. Termos em que se acorda anular o aresto recorrido, assim se provendo o recurso.
Custas pela recorrida contra -alegante, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge de Sousa. 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Venda por negociação particular. Notificação dos credores com garantia real.

Sumário:

 1 — O n.º 4 do art. 886.º -A do CPC, em que se prevê a notificação da decisão sobre 
a venda previstas nos seus n.ºs 1 e 2 aos credores reclamantes de créditos com 
garantia sobre os bens a vender é subsidiariamente aplicável ao processo de 
execução fiscal.
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 2 — A omissão de notificação daquele despacho a credor reclamante de crédito com 
garantia real sobre o bem a vender, através de negociação particular, constitui 
nulidade processual que justifica a anulação da venda, nos termos dos arts. 201.º, 
n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do art. 257.º do CPPT.

Processo n.º 222/08 -30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorrido: Fernando Augusto Moreira Barbosa
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL requereu no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel a anulação da venda de um imóvel, efectuada no processo de execução fiscal 
n.º 1848 -01/102788.3.

Aquele Tribunal veio a julgar improcedente a pretensão do Requerente da anulação a venda.
Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal 

Administrativo, apresentando as seguintes conclusões:
A. - O artigo 886 -A, n.º 4 do Cód. Proc. Civil, que determina a notificação do despacho que ordena 

a venda de um bem penhorado, ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos 
com garantia sobre os bens a vender, é de aplicação subsidiária à execução fiscal.

B. - De igual modo, o despacho a ordenar a venda por meio de negociação particular e o preço 
mínimo por que ia ser realizada, deviam ser notificados à credora com garantia real, nos termos do 
disposto no artº 904º, alínea a)e 905º, 2 do Cód. Proc. Civil, também de aplicação subsidiária à exe-
cução fiscal, conforme expressamente foi decidido pela mesma magistrada, na primeira sentença que 
proferiu nestes autos.

C. - Estas omissões e faltas de notificações constituem nulidades, nos termos aplicáveis do dis-
posto no artº 201º do Cód. Proc. Civil, que têm manifesta e necessariamente relevância e influência 
na decisão do processo, que é a própria execução fiscal.

D. - Ficou vedada qualquer possibilidade para a credora hipotecária impugnar ou reclamar da 
modalidade da venda e do valor do bem a vender, ou mesmo acompanhar a praça, evitar que ocorresse 
a degradação do preço da venda ou providenciar na defesa dos seus interesses.

E. - A prévia informação de que o bem penhorado iria ser posto à venda e a prática das formali-
dades exigidas poderia ter como consequências que a venda não fosse praticada, que o bem não fosse 
vendido à pessoa a quem foi e, sobretudo, pelo preço por que foi.

F. - A sentença recorrida violou, com erro de interpretação e de aplicação, todas as citadas dis-
posições legais.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis que V. Excelências doutamente suprirão, deve dar -se 
provimento ao recurso e, por consequência, ordenada a anulação da venda e dos actos subsequentes, 
assim se cumprindo a lei e fazendo única JUSTIÇA!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
O julgado é de confirmar, por nele se ter feito boa aplicação da lei.
NA verdade, por um lado, que o art. 886.º -A do CPC se não aplica na execução fiscal é juris-

prudência pacífica da Secção (cfr. além dos citados no parecer do Ministério Público a fls. 102, o ac. 
de 17.12.2003, rec. n.º 1915/03 -30); por outro lado, o art. 904.º do CPC não se aplica, igualmente, 
na execução fiscal porque a matéria que regula (os casos em que se procede a venda por negociação 
particular) está tratada no art. 252.º do CPPT (cujo n.º 4, de resto, assegura larga publicidade à venda); 
finalmente, a norma do n.º 2 do art. 905.º do CPC não se mostra desrespeitada no caso dos autos.

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deram -se como assentes os seguintes factos:
Correu termos no Serviço de Finanças de Paredes, o processo de execução fiscal 1448200101027883, 

por dívida no montante de 16.417,01 euros, em que são executados Fernando Augusto Moreira Barbosa 
e Maria Francisca Alves Castro.

Em 04.05.205, por escritura do Cartório Notarial de Gondomar foi vendida por negociação 
particular a fracção autónoma “AG” do art.2076 da matriz predial de Gandra, penhorada no referido 
processo de execução fiscal.

A autora foi citada nesse processo em 28 de Fevereiro de 2003 como credora com garantia real 
pois tinha a seu favor uma hipoteca voluntária relativamente ao bem penhorado.



849

Foi designado o dia 8 de Janeiro de 2004 para a venda judicial mediante propostas em carta 
fechada.

A venda foi publicitada pela afixação de editais, publicação de anúncios e publicitação na Internet.
A venda foi efectuada por negociação particular e a respectiva escritura foi lavrada em 4 de 

Maio de 2005.
3 – As questões que são objecto do presente recurso jurisdicional são as de saber se o art. 886.º -A, 

n.º 4, e os arts. 904.º, alínea a), e 905.º, n.º 2 do CPC são subsidiariamente aplicáveis ao processo de 
execução fiscal.

O art. 886.º -A do CPC estabelece o seguinte:

ARTIGO 886.º -A

Determinação da modalidade de venda e do valor base dos bens

1 – Quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução, 
ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender.

2 – A decisão tem como objecto:
a) A modalidade da venda, relativamente a todos ou a cada categoria de bens penhorados, nos 

termos da alínea e) do artigo 904.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 906.º e do n.º 3 do artigo 907.º;
b) O valor base dos bens a vender;
c) A eventual formação de lotes, com vista à venda em conjunto de bens penhorados.
3 – Quando o considere vantajoso ou algum dos interessados o pretenda, pode o agente de exe-

cução fazer preceder a fixação do valor base dos bens das diligências necessárias à determinação do 
respectivo valor de mercado.

4 – A decisão é notificada ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos 
com garantia sobre os bens a vender.

5 – Se o executado, o exequente ou um credor reclamante discordar da decisão, cabe ao juiz 
decidir; da decisão deste não há recurso.

ARTIGO 904.º

Casos em que se procede à venda por negociação particular

A venda é feita por negociação particular:
a) Quando o exequente propõe um comprador ou um preço, que é aceite pelo executado e demais 

credores;
b) Quando o executado propõe um comprador ou um preço, que é aceite pelo exequente e demais 

credores;
c) Quando haja urgência na realização da venda, reconhecida pelo juiz;
d) Quando se frustre a venda por propostas em carta fechada, por falta de proponentes, não 

aceitação das propostas ou falta de depósito do preço pelo proponente aceite;
e) Quando se frustre a venda em depósito público, por falta de proponentes ou não aceitação das 

propostas, e, atenta a natureza dos bens, tal seja aconselhável.

Artigo 905.º

Realização da venda por negociação particular

1 – Ao determinar -se a venda por negociação particular, designa -se a pessoa que fica incumbida, 
como mandatário, de a efectuar.

2 – Da realização da venda pode ser encarregado o solicitador de execução, por acordo de todos 
os credores e sem oposição do executado, ou, na falta de acordo ou havendo oposição, por determi-
nação do juiz.

3 – Não se verificando os pressupostos do número anterior, para a venda de imóveis é preferen-
cialmente designado mediador oficial.

4 – O preço é depositado directamente pelo comprador numa instituição de crédito, à ordem do 
solicitador de execução ou, na sua falta, da secretaria, antes de lavrado o instrumento da venda.

5 – Estando pendente recurso da sentença que se executa ou oposição do executado à execução 
ou à penhora, faz -se disso menção no acto de venda.

6 – A venda de imóvel em que tenha sido, ou esteja sendo, feita construção urbana, ou de frac-
ção dele, pode efectuar -se no estado em que se encontre, com dispensa da licença de utilização ou de 
construção, cuja falta de apresentação o notário fará consignar na escritura, constituindo ónus do 
adquirente a respectiva legalização.
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A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo não tem sido uniforme quanto à questão 
de saber se o despacho que ordena a venda em execução fiscal tem de ser notificado aos credores com 
garantia real sobre os bens vendidos.

Relativamente a essa notificação que, na redacção do CPC de 1961, estava prevista no art. 882.º, 
n.º 2, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu no acórdão de 16 -4 -1997, recurso n.º 21479, que «o 
despacho que ordene a venda ou o que a autorize, mediante negociação particular, por preço inferior 
ao valor mínimo para ela fixado tem de ser notificado, entre outros, aos credores com garantia real 
sobre os bens penhorados». (1)

Este Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de 12 -2 -2003, recurso n.º 1554/02, AP -DR de 
25 -3 -2004, página 269, afirmou explicitamente a aplicabilidade subsidiária do art. 886.º -A, n.º 4, do 
CPC ao processo de execução fiscal, dizendo que «o despacho que ordena a venda deve ser notificado 
ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a ven-
der. Tal significa que esta notificação deve ser efectuada aos interessados. Estes são, evidentemente, 
o exequente que pretende pagar -se pela venda do bem, o executado que dele fica desapossado e os 
credores que tenham garantia sobre os bens e que querem pela venda deles ressarcir -se».

Na mesma linha, no que concerne à fixação do valor base da venda, este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo entendeu ser aplicável o disposto no art. 886.º -A, n.º 4, do CPC ao processo de execução 
fiscal, no acórdão de 12 -9 -2007, recurso n.º 699/07.

Também no mesmo sentido, no recente acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 
30 -4 -2008, recurso n.º 117/08, decidiu -se que «o n.º 4 do art.º 886.º -A do CPC, em que se prevê a 
notificação da decisão sobre a venda prevista nos seus n.ºs 1 e 2 aos credores reclamantes de créditos 
com garantia sobre os bens a vender é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal».

Porém, em sentido contrário, quanto à comunicação da modalidade de venda escolhida, este 
Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que não tem aplicação aquele n.º 4 do art. 886.º -A, 
como pode ver -se pelos acórdãos de 17 -12 -2003, recurso n.º 1951/03, 28 -3 -2007, recurso n.º 26/07, 
de 3 -10 -2007, recurso n.º 514/06, e de 28 -10 -2007, recurso n.º 662/07.

4 – A questão da aplicabilidade do disposto no art. 886.º -A, n.º 4, do CPC, não pode ser cindida 
quanto às decisões a comunicar.

Na verdade, neste n.º 4 faz -se referência à notificação da «decisão» e ela abrange, nos termos do 
n.º 2 do mesmo artigo, quer a escolha da modalidade de venda, quer o valor base dos bens a vender, 
quer a eventual formação de lotes.

Por isso, a haver no processo de execução fiscal lugar a notificação, ela terá de reportar -se à 
globalidade da «decisão» referida.

A esta questão da notificação da decisão deve ser dada resposta positiva.
Com efeito, vigora na generalidade dos processos judiciais o princípio da obrigatoriedade de 

notificação às partes de «todos» os despachos que lhes possam causar prejuízo, o que é corolário da 
proibição da indefesa que está ínsita no direito à tutela jurisdicional efectiva, reconhecido no art. 20.º 
da CRP.

Essa regra está mesmo expressamente formulada no art. 229.º do CPC em que se estabelece, além 
do mais, que «devem também ser notificados, sem necessidade de ordem expressa, as sentenças e os 
despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes» e que «cumpre 
ainda à secretaria notificar oficiosamente as partes quando, por virtude da disposição legal, possam 
responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral, exercer algum direito processual 
que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação».

Aliás, é perfeitamente compreensível esta obrigatoriedade, à face do princípio da boa fé e da 
cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes processuais (arts. 226.º 
e 226.º -A do CPC), que impõe, seguramente, que as partes tenham conhecimento de todos os actos 
que os possam prejudicar, a fim de poderem providenciar para defesa dos seus interesses, em sintonia 
com a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos, que se estabelece no n.º 3 do 
art. 268.º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável a actos praticados em processos judiciais, 
em que vigora o referido princípio geral de proibição da indefesa (art. 20.º, n.º 1, da CRP).

Por outro lado, mesmo nos casos em que a escolha da modalidade de venda é vinculada, pode haver 
uma decisão errada do órgão da execução fiscal na sua determinação (2), pelo que aos interessados que 
podem ser afectados pela decisão tem de ser reconhecida a possibilidade de controlarem o decidido e 
impugnarem a decisão, se dela discordarem.

Assim, em face dessa potencial lesividade da decisão prevista sobre a modalidade de venda, valor 
base dos bens a vender e eventual formação de lotes, não poderá deixar de admitir -se a possibilidade 
de ela ser impugnada através de reclamação, nos termos dos arts. 95.º, n.ºs 1 e 2, alínea j), da LGT e 
276.º do CPPT, em consonância com a imposição constitucional da impugnabilidade de todos os actos 
lesivos, que resulta do n.º 4 do art. 268.º da CRP.
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Aquela norma do art. 229.º do CPC, sobre as notificações a efectuar oficiosamente pela secre-
taria, é de aplicação subsidiária no contencioso tributário, pois não há qualquer regra especial sobre 
esta matéria.

Por outro lado, as especialidades que caracterizam o processo de execução fiscal em relação ao 
processo de execução comum são justificadas pela maior celeridade que se quer imprimir àquele e a 
efectivação das notificações previstas no art. 886.º -A, n.º 4, do CPC não implica qualquer atraso na 
tramitação do processo. Na verdade, as notificações às partes são efectuadas por correio, pelo que se 
trata de um acto instantâneo que não impõe qualquer paragem do processo de execução fiscal, pelo 
que não vale como fundamento do seu afastamento a preocupação legislativa em incutir celeridade ao 
processo de execução fiscal.

Conclui -se, assim, que a norma do art. 886.º -A, n.º 4, do CPC é de aplicação subsidiária no pro-
cesso de execução fiscal, sendo essa a obrigatoriedade necessária para assegurar a compatibilidade 
constitucional do processo de execução fiscal. (3)

5 – Porém, naquele n.º 4 do art. 886.º -A do CPC faz -se referência a à comunicação da «decisão», 
que é a referida no n.º 2 do mesmo artigo, e neste não se faz referência à data da venda, designadamente, 
no que directamente interessa no caso dos autos, à data da abertura das propostas em carta fechada, 
sendo precisamente do desconhecimento desta data que o Requerente, credor com garantia real sobre 
o bem a vender, se queixa.

No entanto, apesar de não se referir explicitamente neste n.º 2 do art. 886.º -A que a decisão 
abrange a indicação da data da venda por propostas em carta fechada, deve entender -se que ela tam-
bém é abrangida.

Com efeito, a norma que actualmente consta do n.º 4 do art. 886.º -A foi introduzida no CPC na 
reforma de 1961, em que foi incluída no n.º 2 do art. 882.º, em que se refere que «o despacho que 
ordene a venda é notificado ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com 
garantia sobre os bens a vender».

Com a introdução desta norma visou -se estender à generalidade dos interessados o regime que, 
relativamente aos créditos da Caixa Geral de Depósitos, constava do art. 4.º e § 1.º do Decreto n.º 33276, 
de 24 -11 -1943 (4), que estabeleciam o seguinte:

Nos processos em que a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência ou algumas das suas 
instituições anexas sejam exequentes ou reclamantes, o agente do Ministério Público logo que designado 
o dia para a arrematação ou decidida a venda por meio de propostas em carta fechada ou por via de 
negociação particular, comunicará o facto à Administração da Caixa, remetendo -lhe uma relação dos 
bens a pracear ou a vender, donde conste, quanto a cada um dos bens, o encargo que o agrava, o valor 
por que será posto em praça ou o preço mínimo que houver sido fixado para a negociação particular. 
Tratando -se de prédios, apontar -se -á ainda na relação o número da descrição na Conservatória e o 
artigo da inscrição na matriz, se o processo para tanto fornecer elementos.

§ 1.º Serão notificados ao agente do Ministério Público, no prazo máximo de vinte e quatro horas, 
os despachos que, nos processos visados pelo artigo, designem dia para a arrematação ou decidam 
sobre a venda por meio de proposta em carta fechada ou por via de negociação particular

Assim, tem de se concluir que aquece n.º 2 do art. 882.º do CPC, na redacção de 1961, abrangia 
também a obrigação de notificação da data da venda ao exequente, ao executado e aos credores recla-
mantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, pois a indicação dessa data estava prevista 
neste § 1.º.

Este entendimento veio a ser adoptado pelo Supremo Tribunal de Justiça no Assento n.º 8/93, de 
29 -9 -1993 (5) em que se decidiu que «a notificação a que se refere o n.º 2 do art. 882º do CPC deve 
incluir a indicação do dia, hora e local da venda por arrematação em hasta pública e tem de repetir -se 
caso haja adiamento ou realização de segunda ou terceira praças».

Aliás, sendo esse valor fixado no mesmo despacho que determina a modalidade de venda, não 
se pode compreender que haja qualquer razão para no processo de execução fiscal a comunicação da 
decisão sobre a modalidade de venda escolhida, fixação do valor dos bens e eventual formação de lotes 
não englobar a indicação da data da abertura das propostas em carta fechada.

Para além disso, a obrigatoriedade da comunicação da data da abertura das propostas resulta também 
do n.º 2 do art. 229.º do CPC ao estabelecer que «cumpre ainda à secretaria notificar oficiosamente as 
partes quando, por virtude da disposição legal, possam responder a requerimentos, oferecer provas 
ou, de um modo geral, exercer algum direito processual que não dependa de prazo a fixar pelo juiz 
nem de prévia citação».

Na verdade, tanto no processo de execução comum como no processo de execução fiscal é re-
conhecido aos credores com garantia real sobre os bens a vender o direito de assistirem à abertura das 
propostas [arts. 893.º, n.º 1, do CPC e 253.º, alínea a), do CPPT, respectivamente], pelo que há obrigação 
de a secretaria os notificar, oficiosamente, nos termos daquele n.º 2 do art. 229.º para poderem exercer 
este seu direito processual.
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Esta regra é, aliás, um corolário do referido princípio da boa fé e da cooperação que deve ser 
observado nas relações entre todos os intervenientes processuais na generalidade dos processos (arts. 
226.º e 226.º -A do CPC).

Para além disso, só com essas notificações «se atingirá o escopo da lei, que é o de evitar uma 
possível degradação do preço da venda, com o que todos – exequente, executado e credores – ficariam 
prejudicados.(6)

Assim, é de concluir que o art. 886.º -A, n.º 4, do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo de 
execução fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com garantia real do despacho que 
determina a modalidade de venda, fixa o valor base dos bens a vender (e eventual formação de lotes) 
bem como designa dia para a abertura de propostas em carta fechada, no caso de ser esta a modalidade 
de venda adoptada. (7)

7 – As mesmas razões valem, naturalmente, no que concerne à notificação ao credor com garan-
tia real sobre o bem penhorado do despacho que ordenar a venda por negociação particular e o preço 
mínimo por que ela deve ser realizada, por força do disposto do mesmo art. 886.º -A, n.º 4, e não pela 
alegada aplicação subsidiária dos arts. 904.º, alínea a), e 905.º, n.º 2, do CPC.

Na verdade, aquele art. 886.º -A está inserido entre as «Disposições gerais» relativas à venda, 
pelo que é de aplicação em todos os casos em que não exista norma especial que disponha de forma 
diferente.

Por outro lado, as situações em que é possível optar no processo de execução fiscal pela venda 
por negociação particular, estão especialmente previstas no art. 252.º, n.º 2, do CPPT, pelo que não há 
lugar a aplicação subsidiária do CPC. (8)

No que concerne ao n.º 2 do art. 905.º do CPC, em que se estabelece que «da realização da venda 
pode ser encarregado o solicitador de execução, por acordo de todos os credores e sem oposição do 
executado, ou, na falta de acordo ou havendo oposição, por determinação do juiz», trata -se de norma 
que tem subjacente a prévia existência de um solicitador de execução designado para desempenhar as 
funções de agente de execução (art. 808.º, n.ºs 1 e 2, do CPC), o que não sucede no processo de execução 
fiscal, em que essas funções são desempenhadas pelo órgão da execução fiscal.

8 – Pelo exposto, sendo o Recorrente credor com garantia real sobre o bem vendido e não lhe tendo 
sido efectuadas notificações quer do despacho que ordenou a venda por propostas em carta fechada quer 
o que determinou a venda por negociação particular, ocorreram nulidades processuais susceptíveis de 
influenciar a decisão do processo, por o conhecimento de que havia sido ordenada a venda lhe permitir, 
além do mais, formular proposta de aquisição.

Por isso, as omissões da efectivação das notificações do Recorrente, podendo ter influência na 
decisão do processo, não podem deixar de considerar -se nulidades processuais (art. 201.º, n.º 1, do 
CPC), que afectam os actos que delas dependem, designadamente os relativos à venda.

No caso, porém, o reconhecimento da existência da primeira nulidade, relativa à não notificação 
do despacho que determinou a venda por propostas em carta fechada, tem como efeito a anulação dos 
actos subsequentes relativos à venda, em que se inclui o que determinou a venda por negociação par-
ticular, pelo que apenas a referida primeira nulidade tem efeitos práticos.

9 – A existência de uma nulidade processual susceptível de afectar o acto da venda, constitui uma 
causa de nulidade desta, nos termos do referido n.º 1 do art. 201.º e da alínea c) do n.º 1 do art. 909.º 
do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 257.º do CPPT.

Assim, têm de ser anulados todos os actos posteriores ao despacho que ordenou a venda por 
propostas em carta fechada, relativos ao acto da venda.

Termos em que acordam em:
– conceder provimento ao recurso jurisdicional:
– deferir o requerimento de anulação de venda;
– anular todos os actos processuais subsequentes ao despacho que ordenou a venda por propostas 

em carta fechada, relativos ao acto da venda
Custas pela Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Pimenta do 
Vale.

(1) Neste acórdão foi proferido um voto de vencido no sentido de que não se verifica a nulidade referida, por não ser 
de aplicar o art. 887.º, n.º 2 (redacção antes de 1996) do C P C porque, no processo de execução fiscal, os credores só são 
citados nos termos do art. 321.º do CPT, pela razão simples de o concurso de credores ser posterior à arrematação, ao con-
trário do que acontece em processo civil, e ser o chefe de repartição de finanças que determina se é de utilizar a venda por 
negociação particular.

(2) Por exemplo, optar pela venda por negociação particular, com fundamento em urgência, quando ela não exista, ou 
optar pela venda por propostas em carta fechada em situação em que, por haver urgência, deveria ser ordenada a venda por 
negociação particular.
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(3) Também neste sentido, a propósito do art. 882.º, n.º 2, do CPC na redacção de 1961, correspondente ao actual n.º 4 
do art. 886.º -A, pode ver -se LAURENTINO ARAÚJO, Processo de Execução Fiscal¸1988, página 150.

A DGCI também entendeu ser aplicável ao processo de execução fiscal o disposto naquele art. 882.º, n.º 2, dando ins-
truções aos seus serviços para o respectivo cumprimento, através do ofício circulado n.º 716, de 9 -5 -1991 (ponto 10.2.1.2.), 
emitido a propósito do CPT, que, nesta matéria, é idêntico ao CPPT.

(4) Como informa LOPES CARDOSO, Manual da Acção Executiva, 3.ª edição, página 560.
(5) Publicado no Diário da República, I Série, de 24 -1 -1993, página 6530 e no Boletim do Ministério da Justiça n.º 429, 

página 113,
(6) Como se refere no citado acórdão do STA de 16 -4 -1997.
(7) Este Supremo Tribunal Administrativo já no acórdão de 12 -2 -2003, recurso n.º 1554/02, AP -DR de 25 -3 -2004, pá-

gina 269, afirmou explicitamente a aplicabilidade subsidiária do art. 886.º -A n.º 4, do CPC ao processo de execução fiscal, 
dizendo que «o despacho que ordena a venda deve ser notificado ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de 
créditos com garantia sobre os bens a vender. Tal significa que esta notificação deve ser efectuada aos interessados. Estes são, 
evidentemente, o exequente que pretende pagar -se pela venda do bem, o executado que dele fica desapossado e os credores 
que tenham garantia sobre os bens e que querem pela venda deles ressarcir -se».

Para além disso, no que concerne à fixação do valor base da venda este Supremo Tribunal Administrativo defendeu a 
aplicabilidade do art. 886.º -A, n.º 4, do CPC ao processo de execução fiscal, no acórdão de 12 -9 -2007, recurso n.º 699/07, pelo 
que, sendo esse valor fixado no mesmo despacho que determina a modalidade de venda, não se pode compreender que haja 
qualquer razão para no processo de execução fiscal a decisão sobre a modalidade de venda escolhida não ser comunicada 
simultaneamente com a notificação daquela fixação.

(8) Neste sentido, pode ver -se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 28 -3 -2007, recurso n.º 26/07. 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Pedido de aclaração de decisão judicial. “Questão nova”.

Sumário:

O pedido de aclaração de decisão judicial em que se pretenda a resolução de uma 
“questão nova”, e não se amostre alguma passagem eivada de ambiguidade ou 
obscuridade deve ser objecto de indeferimento.

Processo n.º 277 -08 -30.
Recorrente: Domingos Gomes Ferreira de Almeida.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.

1.1 Domingos Gomes Ferreira de Almeida «vem, ao abrigo do disposto no artigo 668º/nº 1 a) 
do CPC, requerer a aclaração da decisão em face de ambiguidade/contradição, nos seguintes termos», 
em relação ao acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 21 de Maio de 2008, proferido nos 
presentes autos de oposição à execução fiscal.

1.2 Para tanto alega como segue, integralmente e ipsis verbis.
O Recorrente considera absolutamente certeiras e elucidativas as considerações expendidas no 

ponto 2.2 do douto acórdão, especialmente as relativas às normas do Código Civil aplicáveis às obri-
gações solidárias.

O detalhe e a minúcia que o Excelentíssimo Relator normalmente assume nos “seus” acórdãos 
estão presentes nesta explicação, assim como depois no ponto 2.3, concretamente a fls. 8  - no parágrafo 
que se inicia “Com efeito...” e no parágrafo que inicia com “A pretensão...”.

E, diga -se, o Recorrente conhece e até aborda na reclamação deduzida na primeira instância 
que existem meios de defesa de que um devedor pode beneficiar e outros de que não pode beneficiar.

No artigo 90 da sua reclamação o Recorrente refere que pretende beneficiar de uma prescrição 
que não respeita a circunstâncias pessoais do outro devedor.

Ou seja, o que o Recorrente pretendeu dizer (e pode ter -se exprimido incorrectamente, claro 
está...) foi que tinha conhecimento que alguns meios de defesa eram, por assim dizer, “exclusivos” de 
um devedor.

Num exemplo quase académico, se um revertido foi gerente de direito mas não de facto e logrou 
obter sentença de oposição favorável com este fundamento, é manifesto que outro revertido que fosse 
gerente de facto e de direito não poderia fazer valer em seu favor esta decisão.

O exemplo poderá (é, concerteza) ser caricato, mas demonstra como nem todos os meios de defesa 
de um devedor podem aproveitar aos demais, pois existem circunstâncias pessoais que diferenciam as 
situações de facto.
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Aliás, os artigos 519º e 525º do Código Civil são claros quando diferenciam, em termos termino-
lógicos, meios de defesa comuns e meios de defesa pessoais dos devedores.

Mas é aqui que o douto acórdão, com todo o respeito, se contradiz com o direito que invoca em 
favor da sua fundamentação, quando conclui (fls. 8) que “...o pedido formulado neste recurso...repre-
senta a invocação na execução fiscal de um meio de defesa pessoal relativo a outro devedor  - que se 
afigura juridicamente inadmissível.

E dizemos isto porque a prescrição determinada a favor do outro revertido também aproveita ao 
Recorrente.

Ela não decorreu de existirem causas de interrupção ou suspensão a favor de um e não a favor de 
outro; não decorreu de um ter sido citado mais tarde do que outro; ela decorreu de um só argumento 
que é transversal a toda a execução fiscal.

Conforme resulta do artigo 17 da reclamação deduzida, o Recorrente foi citado para a execução 
fiscal em 30 de Janeiro de 2006 e o outro revertido em 22 de Maio de 2006.

E, conforme resulta do facto provado 2 e do facto provado 4, nos processos apensos a que os 
mesmos se reportam constam as sentenças proferidas em cada um deles.

E da sua leitura pode -se confirmar que não existe qualquer circunstância pessoal de que o outro 
revertido tenha beneficiado e o Recorrente não possa beneficiar.

Infelizmente, o que sucedeu nesta execução fiscal foi que, no caso do Recorrente, considerou -se 
que o facto da devedora originária ter estado em processo de falência, o tempo que o mesmo durou (12 
anos!  - de 1992 a 2004) implicou a interrupção do prazo de prescrição.

No caso do outro revertido, considerou -se  - na esteira da jurisprudência desse Supremo Tribunal 
 - que a remessa do processo de execução fiscal ao processo de falência não determinava a interrupção 
ou até suspensão do prazo de prescrição.

Esta é a realidade das sentenças dos processos a que se reportam os factos provados 2 e 4.
Dir -se -á que é a justiça a funcionar, porque ela é humana: um juiz decidiu que o prazo de prescrição 

se interrompeu enquanto durou o processo de falência, porque assim interpretou a lei; outro juiz decidiu 
em sentido exactamente contrário, porque interpretou a lei em sentido diverso do seu colega.

Não se questiona que os senhores julgadores pensem e por isso decidam de forma diferente, 
embora tal possa colocar era crise a justiça material.

Mas nenhum sistema judicial está isento de falhas e de injustiças materiais.
Mas também é certo que estas flagrantes injustiças materiais devem ser evitadas a todo o custo, 

sob pena do descrédito do Estado de Direito.
V. Exas. lendo as duas sentenças em causa confirmarão a crueza do que se vem de expor: a mes-

míssima situação de facto mereceu dois juízos diferentes!
É esta a tragédia que o Recorrente enfrenta...
Ora, a prescrição pode ser um meio de defesa comum: basta é que o seu fundamento possa ser 

invocado por qualquer devedor, ou seja, que se fundamente em facto externo à sua vontade e acção.
Isto mesmo refere Antunes Varela, a propósito da obrigação solidária do Código Civil (Das 

Obrigações em geral, Volume I, 7ª edição, pág. 776, concretamente do artigo 522º, que cremos dar a 
resposta ao caso subjudice e que até apoia a fundamentação do acórdão mas não foi (aparentemente) 
considerado.

Referindo -se ao caso julgado, previsto no citado normativo, Antunes Varela afirma que a opção 
do legislador foi considerar a regra da eficácia inter -partes do caso julgado mas abrir três excepções 
(trata -se de uma orientação mista, que não é nem a da eficácia total nem a da eficácia restrita).

Sobre uma das excepções, escreve Antunes Varela que “Em segundo lugar, dá -se aos restantes 
devedores a faculdade de se aproveitarem da sentença favorável proferida na acção entre um devedor 
e o credor comum, desde que a decisão se não baseie em fundamentos que respeitem pessoalmente ao 
devedor demandado (como a incapacidade, um vício da vontade, a prescrição em termos que não 
aproveitem aos demais, etc.)”  - sublinhado nosso.

Também no Código Civil Anotado, Volume 1, 4ª edição, de Antunes Varela/Pires de Lima, em 
anotação ao artigo 522º, se refere que “Se o caso julgado é absolutório, já os condevedores se podem 
aproveitar dele em relação ao credor, considerando -se a dívida extinta em relação a todos. Exceptua-
-se, porém, o caso de a absolvição resultar de facto que respeite pessoalmente ao devedor demandado, 
como, por exemplo, se a absolvição teve por fundamento a incapacidade, um vício de consentimento, 
a prescrição pessoal”.

Ou seja, a prescrição não é um meio de defesa do devedor exclusivamente pessoal: ela pode 
constituir meio de defesa comum, sendo necessário para tal que se avaliem os fundamentos da sentença 
absolutória, para que então se apure da existência de elementos pessoais ou não.

Aqui chegados, e para que não se prolongue em demasia este requerimento, cumpre -nos concluir 
que:

1º Compreende -se a fundamentação do acórdão quando refere que o Recorrente não se pode 
socorrer de meio de defesa pessoal do outro devedor;
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2º Mas, a prescrição determinada a favor do outro devedor não é exclusiva deste, não é pessoal, 
ou seja, em linguagem mais comum, “não é só dele”;

3º E, reconhecendo -se  - para o que basta ler fls. 111 a 114 do processo administrativo apenso, 
e que é o doc. n.º 1 junto pelo Recorrente com a sua reclamação  - que esta prescrição não é pessoal 
daquele devedor, então a decisão final do acórdão entra em contradição com a sua fundamentação, pois 
tratando -se de meio de defesa comum é lícito ao Recorrente beneficiar do mesmo.

É esta, por conseguinte, a dúvida que se pretende ver aclarada por V. Exas.
Sem prescindir, e na eventualidade de se considerar insuficiente a matéria de facto dada por provada 

 - designadamente quanto à natureza (pessoal ou não) da prescrição operada a favor do outro devedor 
 -, então, ao abrigo do disposto no artigo 729º/nº 3 do CPC, poderá esse Supremo Tribunal ordenar a 
remessa dos autos à primeira instância para ampliação da matéria de facto.

1.3 A parte contrária não deu qualquer resposta.
1.4 Cumpre decidir, em conferência.
2. Sob a epígrafe “Esclarecimento ou reforma da sentença”, o artigo 669.º do Código de Processo 

Civil, diz, na alínea a) do seu n.º 1, que «Pode qualquer das partes requerer no Tribunal que proferiu 
a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

A decisão é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando 
alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no 
outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos. É evidente que, em última análise, 
a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível 
de duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento do juiz – cf. Prof. Alberto 
dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, V, p. 151. Já se tem feito uso do pedido de aclaração 
(continua o insigne Professor), não para se esclarecer obscuridade ou ambiguidade realmente existente, 
mas para se obter, por via oblíqua, a modificação do julgado. A título ou a pretexto de esclarecimento 
o que, na verdade, se visa é a alteração da sentença. Os tribunais, diz ainda o Professor, têm reagido, e 
bem, contra tais tentativas, votando -as ao malogro.

A aclaração – adverte Aníbal de Castro, Impugnação das Decisões Judiciais, 1981, p. 20 – visa 
apenas o esclarecimento de decisões obscuras ou ambíguas, o seu aperfeiçoamento, não sendo meio 
próprio para obter -se a alteração do julgado.

No caso sub judicio, a única questão decidenda, e decidida, no acórdão aclarando (e que a alegação 
e as conclusões do recurso unicamente permitiu decidir) foi a «de saber se há necessariamente lugar à 
extinção da execução fiscal por benefício da declaração de prescrição da obrigação tributária apenas 
em relação a um condevedor solidário» – questão à qual o acórdão clarificando deu a resposta de que 
«não há necessariamente lugar à extinção da execução fiscal por benefício da declaração de prescrição 
da obrigação tributária apenas em relação a um condevedor solidário».

O ora requerente -recorrente vem dizer, hic et nunc, do acórdão clarificando, que «Compreende -se 
a fundamentação do acórdão quando refere que o Recorrente não se pode socorrer de meio de defesa 
pessoal do outro devedor».

Todavia, acrescenta: «Mas, a prescrição determinada a favor do outro devedor não é exclusiva 
deste, não é pessoal, ou seja, em linguagem mais comum, “não é só dele”».

Ora, esta questão – a de saber se também em relação ao aqui requerente se verifica a prescrição 
da obrigação tributária – não foi colocada no recurso sobre que decidiu o acórdão clarificando, e o 
requerente -recorrente só agora a coloca.

Diz o ora requerente que «É esta a tragédia que o Recorrente enfrenta…».
Se nos permite, resolva -se o ora requerente a enfrentar mas é os meios processuais adequados, e, 

no momento em que venha apropriadamente a questão a ser levantada, se, em relação a ele, se verificar 
efectivamente a prescrição da obrigação tributária em causa, certamente que a seu favor será também 
extinta por prescrição a respectiva execução fiscal.

O que é certo, porém, é que o presente requerimento de aclaração não é o meio processual próprio 
para resolver uma questão que não foi posta no recurso decidido pelo acórdão clarificando – acórdão 
este que, decididamente, não comporta a «ambiguidade/contradição» que pelo ora requerente lhe vem 
assacada.

Assim sendo, como é, não vemos que se apresente justificado no presente caso o esclarecimento 
de alguma obscuridade, ambiguidade ou contradição de que padeça o acórdão clarificando.

Havemos, então, de concluir que o pedido de aclaração de decisão judicial em que se pretenda 
a resolução de uma “questão nova”, e não se amostre alguma passagem eivada de ambiguidade ou 
obscuridade deve ser objecto de indeferimento.

3. Termos em que se acorda indeferir o presente pedido de aclaração.
Custas pelo requerente, com a taxa de justiça de cinco unidades de conta.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Execução de julgado. Juros indemnizatórios. Juros moratórios. Taxa de juros.

Sumário:

 I — Os juros moratórios a favor do contribuinte não incidem sobre os juros indemni-
zatórios.

 II — A taxa dos juros moratórios devidos pela Administração ao contribuinte é equiva-
lente à taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código 
Civil.

Processo n.º 304/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Parra & Mendonça, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, 
datada de 23/01/2008, que, no processo de execução de julgado n.º19/04, intentado Parra & Mendonça, 
Lda., condenou a Direcção Geral dos Impostos ao pagamento, no prazo de 30 dias, do montante de 
48.442.45$00 referente ao imposto pago relativamente à liquidação de IRC do exercício de 1991, 
acrescido de juros indemnizatórios contados desde as datas dos respectivos pagamentos até 12/09/2003 
às taxas legais que sucessivamente estiveram em vigor, bem como de juros de mora contados sobre o 
valor do imposto pago e dos juros indemnizatórios desde 13/09/2003 até à data da emissão do nota de 
crédito à taxa legal de 1% ao mês, formulando as seguintes conclusões:

A  - A douta sentença ora recorrida, ao condenar a D.G.C.I. ao pagamento de juros de mora con-
tados sobre o valor do imposto pago (48.442.541$00) e dos juros indemnizatórios desde 13 -09 -2003 
até à data da emissão da nota de crédito, salvo o devido respeito, fez errada interpretação e aplicação 
do Direito ao caso;

B — Ora, tanto os juros indemnizatórios como os juros de mora visam ressarcir o contribuinte 
da indisponibilidade do montante da prestação tributária que se veio a apurar ter -lhe sido cobrada 
indevidamente;

C — Motivo porque, sendo certo que o artº 100º da LGT, impõe a imediata e plena reconstituição 
da legalidade do acto ou situação objecto do litígio em caso de procedência total ou parcial de recla-
mação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, o qual compreende o pagamento de 
juros indemnizatórios.

D — Sendo, igualmente certo que o art.º 102º da LGT, como norma especial sobre a execução 
de sentenças, deve prevalecer sobre a norma do art.º 100º, quando a decisão a executar é uma decisão 
judicial pois este último preceito assume a matéria de uma norma geral sobre a execução de decisões 
favoráveis ao sujeito passivo;

E — Assim, e na senda do referido no seu Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado, 
pelo Ilustre Conselheiro Dr. Jorge Lopes de Sousa, entendemos que o art.º 102º, n.º 2 da LGT, só terá 
aplicação integral nos casos em que existe obrigação de restituir o imposto cobrado, mas que, apesar de 
haver anulação de acto de liquidação não há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, por a anulação 
não ser baseada em erro imputável aos serviços, o que não se verifica in casu;

F — Ao ter decidido como o fez, a douta sentença ora recorrida, salvo o devido respeito, fez errada 
interpretação e aplicação do direito ao caso, em violação dos preceitos supra referidos;

G — Salvo o devido respeito, também não pode a F.P. conformar -se com a taxa de juros moratórios 
de 1% ao mês que a douta sentença ora sob recurso decidiu ser a aplicável;

H — É que embora não seja expressamente referido pelo douto Tribunal “a quo”, essa taxa só 
pode ser a prevista nos artºs 44º n.º 3 da LGT e 3º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março;

I  - Não determinando expressamente a Lei Geral Tributária qual a taxa de juros de mora a favor do 
sujeito passivo, e reportando -se a taxa de juros prevista nos artºs 44º n.º 3 da LGT e 3º do DL n.º 73/99, 
de 16 de Março, apenas aos juros moratórias a favor da Fazenda Pública, em virtude da violação da 
obrigação principal do dever fundamental de pagar impostos, não pode a mesma ser a taxa aplicável 
ao cálculo dos juros de mora a favor do sujeito passivo.
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J  - Pelo que na ausência de norma legal que determine a aplicação de outra taxa, os juros de mora 
a favor do sujeito passivo só podem ser contados à taxa legal de 4% ao ano, prevista no art. 559º n.º 1 
do CC, aplicando -se o disposto no n.º 10 do art. 35º ex vi n.º 4 do art. 43º, ambos da LGT.

2 - O recorrido não apresentou contra -alegações
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“1. O meio processual acessório de execução do julgado é regulado pelas normas sobre o processo 

nos tribunais administrativos (art. 146º n.º 1 CPPT)
Aos processos executivos instaurados após a entrada em vigor do CPTA em 1.01.2004 aplicam -se 

as novas disposições do CPTA (art. 5º n.º 4 e 7º Lei n.º 15/2002, 22 Fevereiro)
2.Neste contexto tendo o processo de execução de julgado sido instaurado em 12.03.2004 (fls. 12):
a) a eventual intervenção do Ministério Público pressupõe prévia notificação (art. 146º n.º 1 

CPTA)
b) no caso sub judicio o Ministério Público não emite pronúncia sobre o mérito do recurso juris-

dicional, considerando que não estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos 
especialmente relevantes ou algum dos bens e valores referidos no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 
in fine CPTA).”

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Por sentença de 23/10/2001 do extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de Setúbal foi jul-

gada improcedente a impugnação judicial apresentada por Parra & Mendonça, Lda., relativamente ao 
IRC do exercício de 1991 no montante de 56.313.549$00 (cfr. fls. 540/549 dos autos de impugnação 
em apenso).

2 - O impugnante interpôs recurso jurisdicional junto do Tribunal Central Administrativo tendo, 
por douto Acórdão de 18/06/2002, concedido provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e 
anulando a liquidação impugnada (cfr. fls. 569/579 do apenso).

3 - Inconformada a Fazenda Pública interpôs recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, tendo por douto Acórdão de 26/03/2003 sido negado provimento ao recurso (cfr. fls. 607/612 
do apenso).

4 - Parra & Mendonça, Lda., apresentou em 30/01/1997 junto da 2ª Repartição de Finanças de Loulé 
o requerimento de adesão ao regime de regularização de dívidas previsto no Decreto -Lei n.º 124/96 de 
10 de Agosto (cfr. fls. 31/39).

5 - O impugnante efectuou ao abrigo do Decreto -lei n.º 124/96 com referência ao IRC de 1991 os 
seguintes pagamentos:

 - Em 29/06/1998  - - - - - -3.849.156$00
 - Em 30/06/1998  - - - - - -4.269.511$00
 - Em 07/08/1998  - - - - - -4.269.511$00
 - Em 28/08/1998  - - - - - -4.269.511$00
 - Em 30/09/1998  - - - - - 21.784.762$00, no montante total de 48.442.451$00 (€ 241.629,93) (como 

consta de fls. 2 conjugado com o teor dos documentos de fls. 6/10).
6 - Em 11/07/2003 o impugnante dirigiu à Repartição de Finanças de Loulé o pedido de devolu-

ção das quantias pagas e juros tendo esse pedido sido recepcionado a 14/07/2003 (cfr. fls. 67/68 dos 
presentes autos).

7 - Em 12/01/2004 foi apresentada a presente petição (cfr. fls. 1).
6 - Duas são as questões suscitadas pela recorrente Fazenda Pública no presente recurso, a saber. 1) 

a admissibilidade dos juros de mora a favor do contribuinte incidirem sobre os juros indemnizatórios; 
2) qual a taxa desses juros moratórios.

Este Supremo Tribunal vem consolidando um entendimento largamente maioritário a respeito 
das questões enunciadas (v.g. acórdãos de 7/03/07, 24/10/07, 16/01/08, 31/01/08, nos processos n.ºs 
1220/06, 1095/05 (Pleno da secção) 465/07 e 839/07, respectivamente), com o qual se concorda sem 
reservas.

Nomeadamente o último dos arestos citados (proc. 839/07) patenteia uma proficiente quanto 
exaustiva fundamentação no tratamento dessas questões, pelo que nos limitaremos a acompanhar o 
que aí foi dito tendo em vista a obtenção de uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. 
art.8.º, n.º 3 do CC).

Escreveu -se no citado acórdão:
“Como se viu, dispõe o artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária que, no “caso de a sentença 

implicar a restituição do tributo já pago, serão devidos juros de mora, a pedido do contribuinte, a partir 
do termo do prazo da sua execução espontânea”.

Trata -se de uma inovação — antes dela não se encontravam previstos juros moratórios a favor 
do contribuinte — que surgiu desamparada no ordenamento fiscal: por uma banda, a Lei Geral Tri-
butária não fixou expressamente a taxa destes juros moratórios a favor do sujeito passivo; por outra, 
numa perspectiva meramente dogmática, o legislador continuou a classificar como indemnizatórios 
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juros que, em rigor, criada a espécie dos juros moratórios a favor do sujeito passivo, como tal seriam 
de classificar — cfr. as alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 43.º deste diploma legal onde o legislador 
determina expressamente serem fonte de juros indemnizatórios situações em que a Administração 
Tributária se constitui em mora.

Por outro lado, a previsão do dito artigo 102.º, n.º 2, (“casos de a sentença implicar a restituição 
do tributo já pago”), “aparentemente, estaria também abrangida no artigo 100.0 [do mesmo diploma 
legal] em que se refere que há lugar a juros indemnizatórios a partir do termo do prazo de execução da 
decisão nos casos de procedência de impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo”.

Cfr. JORGE DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Vol. 1, Áreas Editora, Edição, 2006, p. 482, nota 9.

É que, no ponto, o artigo 102.º, n.º 2, utiliza o conceito “sentença” e o 100.0 “impugnação judi-
cial”, dois conceitos que significam a mesma realidade processual.

Assim, literalmente interpretados, aqueles dois incisos normativos apontariam para a obrigação 
da Administração Tributária pagar ao sujeito passivo, a partir do termo do prazo da execução da de-
cisão e relativamente ao mesmo período temporal, juros indemnizatórios e juros moratórios relativos 
à mesma dívida tributária, nos casos em que uma decisão anule, ainda que parcialmente, um acto de 
liquidação.

Contudo, tal conclusão carece de respaldo, desde logo se se atentar à ratio destes juros.
Com efeito, os juros moratórios a favor do contribuinte e os juros indemnizatórios perseguem 

a mesma finalidade: os indemnizatórios destinam -se “a compensar o contribuinte do prejuízo pro-
vocado pelo pagamento indevido da prestação tributária” e os moratórios visam “reparar prejuízos 
presumivelmente sofridos [pelo sujeito passivo], derivados da indisponibilidade da quantia não paga 
pontualmente”.

Estas duas espécies de juros têm, pois, a mesma função, “correspondendo ambos a uma indem-
nização atribuída com base em responsabilidade civil e destinando -se a reparar os prejuízos advindos 
ao contribuinte do desapossamento e consequente indisponibilidade de um determinado montante 
pecuniário, recte, da prestação tributária.

Ainda que os respectivos factos geradores sejam diferentes — num caso a liquidação ilegal, no 
outro o atraso no pagamento  -, sempre está presente uma obrigação indemnizatória derivada da produção 
de determinados danos ou prejuízos provocados por aquela indisponibilidade”.

Cfr. o acórdão do STA de 7 de Março de 2007, processo n.º 01220/60.
Juros indemnizatórios e juros moratórios a favor do contribuinte são, portanto, duas realidades 

jurídicas afins que têm um regime semelhante e desempenham a mesma função.
Ora, uma vez que as duas espécies de juros se fundam numa obrigação indemnizatória que pre-

tende ressarcir idênticos prejuízos, eles não podem ser cumuláveis em relação ao mesmo período de 
tempo.

Cfr. o acórdão citado e JORGE DE SOUSA, ob. cit., p. 336.
Daí que se deva entender o dito artigo 102.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária como uma “norma 

especial sobre a execução de sentenças”, ou seja, um “artigo que completa o disposto no artigo 100.º”, 
devendo aquela prevalecer sobre esta “quando a decisão a executar é uma decisão judicial”.

Cfr. JORGE DE SOUSA, ob. cit,, e LIMA GUERREIRO, Lei Geral Tributária anotada, Editora 
Rei dos Livros, p. 420, nota 4.

Consequentemente, nos casos em que sejam simultaneamente aplicáveis aqueles dois artigos, 
há que interpretar correctivamente o artigo 100.º: em virtude da liquidação ilegal, são devidos juros 
indemnizatórios até que se complete o prazo de execução espontânea da decisão judicial; após este 
prazo, e até integral pagamento, são devidos juros moratórios nos termos do artigo 102.º, n.º 2.

Cfr. LIMA GUERREIRO, ob. cit., pp. 420 -421.
Por outro lado, são de diferente natureza as dívidas que geram juros indemnizatórios e as dívidas 

que são fonte de juros compensatórios: no primeiro caso, pretende -se compensar o contribuinte por um 
desapossamento ilegal — artigo 43•0 da Lei Geral Tributária  -, sendo indiferente que o devedor seja o 
Estado ou um particular; e, no segundo, visa -se reparar o dano sofrido pela Administração Tributária 
que, por facto imputável ao sujeito passivo, se viu privada, nomeadamente através do atraso da liquida-
ção, de dispor de uma receita que lhe era devida  - cfr. artigo 35.º do mesmo diploma. Daí que, quando 
se torna possível a realização da liquidação, os juros compensatórios sejam conjuntamente liquidados 
com a dívida de imposto, na qual se integram — n.º 8 deste último normativo.

Assim, os juros de mora — a favor da Fazenda Pública  -, sendo devidos, vão incidir também, 
nesta medida, sobre os juros compensatórios, à taxa de 1% ao mês ou fracção — cfr. artigo 3.º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março (determina a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e 
outras entidades públicas).

Ou seja: se o sujeito passivo não cumprir a obrigação tributária no prazo de pagamento voluntário, 
passam a ser devidos juros de mora a favor da Fazenda Pública que são calculados sobre a dívida de 
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imposto na qual, nos termos do artigo 35.º, n.º 8, da Lei Geral Tributária, se integram os juros compen-
satórios (que eventualmente sejam devidos).

Naturalmente, não há, para os juros indemnizatórios, disposição legal semelhante àquele n.º 8 
do artigo 35.º da Lei Geral Tributária. Sendo juros devidos a favor do contribuinte, em virtude de uma 
liquidação e subsequente desapossamento ilegais, não podem ser integrados numa dívida de imposto.

Do mesmo modo, devido à sua natureza, não podem tais juros moratórios  - a favor da Fazenda 
Pública  - incidir sobre juros indemnizatórios a favor do contribuinte. E também não é possível, nos 
preditos termos, que os juros de mora — a favor do contribuinte — incidam sobre os juros indemniza-
tórios, em face da sua idêntica função.

Aliás, tal função reparadora, ainda que atinente a factos geradores distintos, como se viu, é con-
cretizada, nas duas espécies de juros, através da mesma taxa.

Com efeito, a Lei Geral Tributária não determina qual é a taxa dos juros moratórios a favor do 
sujeito passivo e o sistema fiscal prevê apenas duas taxas de juro: a taxa de juros legal de 4% ao ano, 
prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril; e a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e ou-
tras entidades públicas que é de 1% ao mês ou fracção, nos termos do artigo 30, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 73/99, de 16 de Março.

Esta taxa mais elevada que a devida nas restantes espécies de juros justifica -se pelo facto de estar 
em causa a violação da obrigação principal do “dever fundamental” de pagar impostos. Ao não cumprir 
a obrigação tributária no prazo de cumprimento voluntário, num momento em que a liquidação já foi 
efectuada e o montante em dívida é já certo, líquido e exigível, o contribuinte impede o Estado Fiscal 
de Direito de actuar, uma vez que este não pode “dar (realizar prestações sociais), sem antes receber 
(cobrar impostos)” — CASALTA NABAIS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Almedina, 
Colecção Teses, 1998, pp. 185 -187.

Ora, bem se vê que esta taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado, dada a sua natureza especial, 
só se aplica aos juros moratórios a favor da Fazenda Pública, que não do contribuinte, em virtude da 
predita violação da obrigação principal do dever fundamental de pagar impostos.

Pelo que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal 
de 4% ao ano, uma vez que não há outra prevista no ordenamento.

Cfr., mutatis mutandis, o acórdão do STA de 20 de Outubro de 2004, processo n.º 01041/03, em 
que se decidiu que, “na vigência do Código de Processo Tributário, os juros indemnizatórios 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 CPT 
nem estabelece essa taxa, nem, quanto a ela, remete para as leis tributárias”.

Taxa de 4% que, dada a natureza das dívidas envolvidas, nos preditos termos, é também aplicável 
aos juros compensatórios (como determina expressamente o artigo 35.º, n.º 10, da Lei Geral Tributária) e 
aos juros indemnizatórios (por força da remissão expressa do artigo 43.0, n.º 4, do mesmo diploma legal).

Por fim, o artigo 560.º do Código Civil proíbe, por regra, o anatocismo.
Há, todavia, três situações em que o anatocismo é permitido, sendo que, em princípio, “só podem 

ser capitalizados os juros correspondentes ao período mínimo de um ano” — n.º 2 do dito artigo 560.º.
Assim, “para que os juros vencidos produzam juros [1] é necessária convenção posterior ao ven-

cimento; pode haver também juros de juros, [II] a partir da notificação judicial feita ao devedor para 
capitalizar os juros vencidos ou proceder ao seu pagamento sob pena de capitalização” — n.º 1.

Contudo, [III] estas restrições “não são aplicáveis (...) se forem contrárias a regras ou usos par-
ticulares do comércio” — n.º 3.

Ora, no domínio do direito fiscal vigora o princípio da legalidade, maxime o princípio da tipicidade, 
o que veda à administração tributária a possibilidade de convencionar o anatocismo após o vencimento 
dos juros ou efectuar a dita notificação judicial, uma vez que estas hipóteses não se encontram previstas 
nas leis tributárias.

Assim, está totalmente vedada pela lei a possibilidade de os juros indemnizatórios serem fonte 
de novos juros.

E não se diga que os juros indemnizatórios não são verdadeiros juros.
À míngua de uma definição legal, a doutrina desenvolveu o conceito de juro enquadrando -o na 

figura dos frutos civis, uma vez que são produzidos periodicamente por uma coisa (a obrigação de 
capital), sem prejuízo da sua substância, em consequência de uma relação jurídica.

Cfr. o artigo 212.º do Código Civil, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, Almedina, 
l.ª edição, 2006, p. 749, CORREIA DAS NEVES, Manual dos Juros — Estudo Jurídico de Utilidade 
Prática, Almedina, Edição, 1989, p. 23, e PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, Código Civil 
anotado, Coimbra Editora, 1968, nota 1 ao artigo 559.º.

Concretizando a noção, CORREIA DAS NEVES, ibidem, define juro “como um rendimento ou 
remuneração de uma obrigação de capital (previamente cedido ou devido a outro título), vencível pelo 
decurso do tempo, e que varia em função do valor do capital, da taxa (...) de remuneração e do tempo 
de privação”, considerando que a obrigação de juros também se encontra prevista na lei para casos em 
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que “não há prévia cedência de um capital, mas simples não cumprimento oportuno de uma obrigação 
imposta legalmente, embora esta seja ainda uma obrigação de capital pecuniário” (pp. 18 -19).

E, ainda nestes últimos casos, se trata, bem vistas as coisas, de uma remuneração de capital, uma 
vez que é o seu desapossamento que está em causa.

Ora, os juros indemnizatórios gozam destas características e não é pelo facto de terem uma função 
reparadora que a sua natureza se altera, até porque “rigorosamente, todo o juro é compensatório (do 
uso legítimo do dinheiro, do atraso da prestação ou de outro facto)”  - cfr. VAZ SERRA, “Obrigação de 
Juros e Mora do Devedor”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 55, pp. 111 -112.

Não pode, pois, aceitar -se que os juros tenham outra natureza por terem uma função compensa-
tória ou indemnizatória, uma vez que todas as espécies de juros partilham essa função e, se assim se 
entendesse, o regime do anatocismo seria absolutamente desprezível, já que não teria a que se aplicar 
(não haveria, então, “juros” sobre juros).

Finalmente, não se objecte, à tese exposta, com uma eventual inconstitucionalidade, por violação 
do princípio da igualdade, já que é diversa, como acima se acentuou, a natureza da dívida ao Estado para 
pagamento de impostos — cfr. CASALTA NABAIS, ob. cit. — e a da dívida daquele ao contribuinte, 
situável no plano de qualquer outro débito a este.

Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios e a taxa daqueles 
é, como a destes, de 4% ao ano.”

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e, em consequência, revoga -se a sentença 
na parte ora “sub judice”em que decidiu que os juros moratórios incidem sobre os indemnizatórios, pois 
que aqueles não são devidos, e na que decidiu que os juros moratórios eram devidos à taxa mensal de 
1%, quando esta é de 4% ao ano, mantendo -a no demais.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau (vencido, conforme declaração junta ao Ac. Pleno de 24/10/07 — Rec. 1095/05; vd. tb. Ac. 
431/07, de 3/10). 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

CPTA. artigo 150º. Recurso de Revista Excepcional. Aplicação no tempo.

Sumário:

 I — O artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos veio consa-
grar um novo recurso de revista, sem paralelo na Lei de Processo nos Tribunais 
Administrativos, quer pela sua excepcionalidade, quer pela sua estrutura, quer 
pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade.

 II — Assim sendo, tal recurso não se aplica aos processos pendentes à data da entrada 
em vigor do CPTA — 1 de Janeiro de 2004 — artigo 5.º, n.º 3, 2.ª parte, da Lei 
n.º 15/2002, de 2 de Fevereiro, que aprovou o mesmo diploma legal.

Processo n.º 410/08 -30.
Recorrente: Mário Pina Bernardo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Mário Pina Bernardo vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos, recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo — Sul que, dando provimento aos 
recursos interpostos da sentença, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, julgou improcedente 
a oposição que aquele deduzira à execução contra si pendente.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
I – A dívida exequenda está prescrita por terem decorrido mais de oito anos desde a entrada em 

vigor da Lei Geral Tributária (01/01/1999), nos termos combinados dos artigos 5º, n.º 1, 6.º e 48.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei 398/98 de 17/12 (LGT).
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II – A liquidação da dívida exequenda é anterior à data da instauração da Execução (04/06/1996) 
e o recorrente é citado na qualidade de revertido em 16/04/2002.

III – Desta forma e atento o disposto nos artigos 48.º, n.ºs 1 e 3 da Lei Geral Tributária e ar-
tigo 34.º, n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Tributário a dívida está prescrita quer se entenda que a 
prescrição é de 8 ou de 10 anos.

IV – Face à procedência da excepção da prescrição, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Cas-
telo Branco declarou prejudicado o conhecimento das outras questões ou fundamentos da Oposição 
acima mencionados.

V – O Tribunal Central Administrativo Sul não se debruçou, até porque não lhe foram colocados 
pelos recorrentes, sobre os restantes fundamentos da Oposição, designadamente que “o recorrente nunca 
exerceu a gerência de facto da sociedade TOPCA — Topografia e Cartografia, Lda.; que a referida 
empresa TOPCA, não obstante ter emitido facturas liquidando IVA, não recebeu as quantias referentes 
às mesmas facturas, estando ainda hoje em dívida; e que não estão preenchidos os pressupostos do 
artigo 24.º, n.º 1, alíneas a) e b) da Lei Geral Tributária para aplicação da reversão, designadamente 
o recorrente não era gerente de facto, não foi por sua culpa que o património da empresa se tornou 
insuficiente, não foi excutido, previamente à reversão, o património da executada”.

VI — Assim, ao julgar a Oposição improcedente, o Tribunal Central Administrativo Sul pronunciou-
-se sobre questões que não lhe foram colocadas e sem qualquer fundamentação de facto ou de di-
reito.

VII — Antes deveria, atento o seu entendimento de não prescrição da dívida exequenda, julgar 
o recurso procedente e remeter os Autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco para 
conhecimento dos restantes fundamentos da Oposição.

VIII — O Tribunal violou ou interpretou erradamente o disposto nos artigos 5º, n.º 1, 6.º e 48.º, 
n.ºs 1 e 3 da Lei Geral Tributária, artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, artigo 34.º, n.ºs 1 e 2 do Código 
de Processo Tributário, artigos 660.º, n.º 2, e 668.º, n.º 1, alíneas b) e d) do Código de Processo Civil, 
dispositivos legais que deveriam ser interpretados no sentido exposto.

E contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo por sua vez:
a) O presente recurso, interposto para o STA nos termos do artigo 150.º do CPTA não deve ser 

admitido no caso sub judicio, em que está em causa a apreciação de uma oposição à execução, a 
processar nos termos do CPPT;

b) Aos processos a que é aplicável exclusivamente o CPPT, não parece curial aplicar -se o processo 
de revisão atendendo à especificidade (face ao disposto no CPTA) dos recursos nele previstos (recurso 
para o STA com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos do artigo 284.º, ainda com recurso 
a aplicações anteriores do CPC, e recurso para o STA, independentemente da alçada, em caso de mais 
de três sentenças com soluções opostas, segundo o n.º 5 do artigo 280.º);

c) Mas, ainda que o artigo 150.º fosse aplicável, não seria admissível o presente recurso por não 
se encontrarem preenchidos os pressupostos do respectivo n.º 1, para este tipo de revista de carácter 
excepcional, que se destina à apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, por estar em causa a expansão de uma controvérsia susceptível 
de ultrapassar os limites da situação singular;

d) Aliás no caso concreto, o recorrente nem invoca tais pressupostos;
e) E vem recorrer para o STA, pedindo um novo julgamento, inclusivamente sobre matéria de 

facto;
f) O que, no caso concreto, para além de constituir um julgamento em terceiro grau de jurisdição 

não permitido pelo CPPT, não cabe na competência do STA (art. 12.º do ETAF).
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de o recurso não poder ser 

admitido, já que, por um lado, o recorrente nada alegou sobre os pressupostos da respectiva admissibi-
lidade, até parecendo, pela forma como o faz, “que está a usar o antigo 3.º grau de jurisdição”; e, por 
outro, “as questões postas (...) não têm importância fundamental, nem o recurso se mostra claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito”.

E, corridos os vistos legais, há que apreciar desde já a admissibilidade do recurso, posta em causa 
tanto pela Fazenda Pública como pelo Ministério Público.

Ora, o artigo 150.º do CPTA veio consagrar um recurso de revista excepcional, integrado no 
Capítulo II do Título VII, epigrafado “Dos Recursos Jurisdicionais”.

Trata -se de um recurso sem paralelo na Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, quer pela 
sua excepcionalidade, quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissi-
bilidade.

Cfr., por todos, o recente acórdão do STA de 2 de Abril de 2008 — rec. n.º 01081/07.
Como escrevem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CA-

DILHE, Comentário ao CPTA, 2.ª edição, 2007: “A introdução do recurso de revista, para o STA, de 
decisões proferidas em segundo grau de jurisdição constitui uma novidade absoluta no nosso conten-
cioso administrativo. Essa possibilidade encontra -se prevista nos artigos 150.º e 151.º: o primeiro destes 
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artigos contempla um recurso de revista de decisões proferidas em segunda instância pelo TCA, que 
abre, pela primeira vez, a porta à existência de um duplo grau de recurso no contencioso administrativo 
português”, nem sequer sendo “da tradição do nosso contencioso administrativo a existência de duplo 
grau de recurso jurisdicional”.

Ora, o artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, que aprovou o CPTA, dispõe — n.º 1 – que 
as suas disposições “não se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em 
vigor” (1 de Janeiro de 2004), não sendo igualmente aplicáveis, a tais processos, as que “introduzam 
novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação anterior”.

Sendo que o presente processo de oposição à execução fiscal foi instaurado em 20 de Maio de 
2002, muito antes da dita entrada em vigor.

Pelo que o recurso não é efectivamente admissível.
Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Cfr., aliás, no sentido exposto, o acórdão do STA de 18 de Abril de 2007 — recurso n.º 097/07.
Custas pelo recorrente, fixando -se a taxa de justiça em € 200,00 e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 14 de Julho de 2008. – Brandão de Pinho (relator) – Pimenta do Vale – Jorge de Sousa 

(vencido quanto à admissibilidade do recurso ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA no conten-
cioso tributário pelas razões que refere em documento anexo).

Votei vencido quanto à questão da admissibilidade de recursos excepcionais de revista no con-
tencioso tributário.

O art. 150.º do CPTA prevê o recurso excepcional de revista de acórdãos dos tribunais centrais 
administrativos proferidos em segundo grau de jurisdição apenas para o contencioso administrativo, 
sendo a competência para o seu conhecimento, pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo, admitida no n.º 2 do art. 24.º do ETAF de 2002.

No art. 26.º do mesmo diploma, em se fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, não existe norma semelhante nem há qualquer remissão para o 
regime daquele art. 150.º, pelo que entendo que este tipo de tem aplicação no contencioso tributário.

De resto, é uma solução que se compreende, pois o acesso ao STA, para os processos tribunais 
tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade 
de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso 
administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de acesso 
ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não superior à alçada dos tribunais tribu-
tários (art. 280.º, n.º 5, do CPPT).

Para além disso, mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais 
centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, assegurada pelo 
art. 120.º do ETAF de 1984.

Assim, entendo que não está prevista nem se justifica a possibilidade de recurso excepcional de 
revista no contencioso tributário.

Lisboa, 14 de Julho de 2008 – Jorge de Sousa. 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Prescrição. Prazo mais favorável. Causas de interrupção e suspensão. Lei Mateus. 
Responsável subsidiário. Citação para além de cinco após a liquidação.

Sumário:

 I  - A suspensão da prescrição, prevista no n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10/8, 
mantém -se desde o despacho de adesão ao regime previsto naquele DL até à data 
de exclusão desse regime, sendo irrelevante o facto de as prestações inicialmente 
acordadas não terem sido efectivamente pagas.

 II  - Existindo uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto com efeito 
interruptivo, ela produzirá os seus próprios efeitos independentemente dos pro-
duzidos pelo facto interruptivo, pelo que sempre ela poderia obstar ao decurso 
do prazo de prescrição em situações em que não fosse produzido esse efeito pelo 
facto interruptivo.
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 III  - Tendo sido eliminado o período anterior ao facto interruptivo e tendo o processo 
corrido sem paragem por mais de um ano até à entrada em vigor da LGT, no mo-
mento da entrada em vigor desta é de concluir que não terá decorrido qualquer 
prazo para a prescrição, pelo que, sendo o prazo de prescrição previsto na LGT 
(oito anos) inferior ao do CPT, será aplicável o da LGT, por, à face do CPT, faltar 
mais tempo para o prazo se completar (artigo 297.º do CC).

 IV  - Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário ocorreu na 
vigência do CPT, o efeito interruptivo produziu -se também em relação ao respon-
sável subsidiário, independentemente do momento em que vier a ser citado, pois 
esse efeito interruptivo estendia -se a este, sem qualquer condição.

 V  - Quanto aos factos com efeito suspensivo da prescrição, aplica -se a regra do n.º 2 do 
art.º 48.º da LGT de que as causas de suspensão em relação ao devedor principal 
produzem efeitos em relação ao responsável subsidiário, independentemente do 
momento em que ocorrer a citação deste.

Processo n.º 431/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Hortência de Jesus Nunes Pinto.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – O representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença proferida pelo Mmo. 
Juiz do TAF de Castelo Branco que julgou procedente a oposição deduzida por Hortência de Jesus 
Nunes Pinto, com os sinais dos autos, contra a execução fiscal instaurada contra Gessoguarda – Amaro 
Gonçalves & Pintos, Lda., por dívida de IVA de 1993, e contra si revertida, dela interpôs recurso para 
o TCAS, formulando as seguintes conclusões:

a) O regime previsto no art.º 48.º, n.º 3 da LGT tem natureza substantiva e entrou em vigor em 
01.01.1999, pelo que não se aplica a factos tributários anteriores.

b) O prazo prescricional de 10 anos aplicável às dívidas “sub judice” é o constante do art.º 34.º 
do CPT.

c) De acordo com o art.º 14.º, n.º 10 do DL 124/96, o deferimento do requerimento de adesão 
determina que enquanto o devedor reunir as condições do art.º 3.º os processos de execução em curso 
se encontram suspensos. Segundo o art.º 5.º, n.º 5 do DL 124/96, o prazo de prescrição das dívidas 
que se encontrem a ser regularizadas ao abrigo do “Plano Mateus” suspende -se durante o período de 
pagamento em prestações.

d) No caso concreto, o prazo prescricional suspendeu -se em 04.03.1997 e a exclusão do plano de 
pagamentos em 07.11.2005.

e) Na esteira da mais recente jurisprudência, proferida pelo Supremo Tribunal Administrativo, 
a execução fiscal fica suspensa e com ela também o prazo de prescrição desde o despacho que defere 
o pedido de adesão ao plano de regularização de dívidas até ao despacho de 07.11.2005 (despacho de 
exclusão) – Cfr. Acórdão do STA de 07.02.2007, proferido no âmbito do recurso 01130/06.

f) De contrário, seria atribuir um benefício ilegítimo ao contribuinte que, em 1997, vem junto da 
administração fiscal manifestar, de boa fé, a intenção de cumprir o plano de pagamento em prestações 
e depois, inopinadamente, não o faz.

g) O contribuinte não perdeu quaisquer vantagens atribuídas pelo plano prestacional do DL 124/96, 
de 10.08, pelo que, em qualquer momento, poderia ter regularizado os pagamentos em falta.

h) No entanto, não cumpriu nenhum dever que sobre ele impendia: nem o pagamento voluntário 
da dívida no prazo legal de pagamento, nem após a citação para o processo executivo, nem sequer após 
a adesão ao plano de pagamentos do DL 124/96, de 10.08.

i) Pelo que, não é justo que não se aceite a suspensão do prazo legal de prescrição no período que 
medeia 04.03.1997 (data da adesão) e 07.11.2005, e, com base nisso, se declare inexigível e extinto 
um crédito tributário, beneficiando a quem é única e exclusivamente imputável o não cumprimento 
dos deveres de pagamento das dívidas.

j) Nos processos executivos avocados à falência ficava suspenso o prazo de prescrição, nos termos 
do regime previsto no art.º 29.º, n.º 2 do CPEREF, actual art.º 100.º do CIRE, uma vez que se deter-
minava a suspensão dos prazos de prescrição oponíveis ao devedor em todas as acções executivas que 
tivessem sido abrangidas pelo regime de suspensão do despacho de prosseguimento do processo.

k) Pelo que, não pode afirmar -se a não repercussão de tal facto no prazo prescricional.
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Contra -alegando, veio a oponente dizer que:
1.º - A sentença proferida, em que foi reconhecida a prescrição da dívida exequenda, nos termos do 

n.º 3 do art.º 48.º da LGT e extinta a execução relativamente à oponente e aqui recorrida, não merece 
reparo.

2.º - Não tem razão a Fazenda Pública quando defende que o art.º 48.º da LGT, nomeadamente 
o seu n.º 3, não é aplicável a factos tributários anteriores a 1 de Janeiro de 1999, data da sua entrada 
em vigor.

3.º - Com efeito, não pode ignorar -se o regime previsto no art.º 297.º, n.º 1 do Código Civil que 
define o campo de aplicação temporal daquelas normas.

4.º - Como ensinam e exemplificam os Ilustres Profs. Pires de Lima e Antunes Varela, sobre a 
questão da aplicabilidade da lei nova aos prazos em curso de prescrição: “O prazo era, por exemplo, 
de cinco anos e passou a ser de dois. Contam -se os dois a partir da nova lei. Se, porém, o prazo de 
cinco anos terminar antes do novo prazo de dois, por já terem decorrido mais de três anos quando a 
nova lei entrou em vigor, é então aplicável o antigo prazo. Deve entender -se, para aplicação do n.º 1 
do art.º 297.º do Código Civil, que se trata de um prazo mais curto, quando a lei antiga não estabele-
cia qualquer prazo para o exercício do direito e ele veio a ser estabelecido pela nova lei. É um caso 
implicitamente compreendido naquela regra” (Opinião emitida in Código Civil (anotado), 1967, Vol. 
I, pág. 192, citada por António Batista da Silva e José Alves Rodrigues em comentários ao art.º 27.º no 
Código de Processo das Contribuições e Impostos, Rei dos Livros, 1981, pág. 175).

5.º - Em causa nos autos está a dívida de 4.912,52 € respeitante a IVA e ao ano de 1993 resultante 
de liquidação adicional efectuada no ano de 1995 ao devedor originário “GESSOGUARDA – AMARO GON-
ÇALVES & PINTOS, LDA.”.

6.º - Assim, tendo a citação da responsável subsidiária sido efectuada em 8 de Maio de 2006, não 
teve a mesma a virtualidade de produzir efeitos relativamente à oponente.

7.º - Afigura -se à oponente/recorrida que a interpretação harmoniosa das normas do art.º 297.º, 
n.º 1 do Código Civil e do art.º 48.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária leva à conclusão de que a citação da 
oponente, para produzir efeitos, sempre teria que ser efectuada, pelo menos, até 31/12/2003, ou seja, até 
ao final do 5.º ano posterior ao da entrada em vigor daquela última norma, e isto caso não se aceite que 
a citação deveria ter sido efectuada até 31 de Dezembro de 2000, isto é, até final do 5.º ano posterior 
ao ano da liquidação, como aliás decidiu o Tribunal “a quo”.

8.º - Por isso, mesmo que tivessem ocorrido factos interruptivos da prescrição na esfera jurídica 
do devedor originário, nunca tais factos poderiam produzir quaisquer efeitos relativamente à devedora 
subsidiária.

9.º - Mas nem isso aconteceu.
10.º - Com efeito, o Dec. - Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, não teve qualquer consequência nos 

prazos de prescrição, uma vez que, após o deferimento do pedido de adesão ao denominado “Plano Ma-
teus” efectuado pelo devedor originário, nunca este chegou a beneficiar das respectivas facilidades, tendo 
ficado arredado desde o início, uma vez que não procedeu ao pagamento de qualquer prestação.

11.º - É que, nos termos do n.º 2, a) do art.º 3.º e do n.º 10 do art.º 14.º daquele Dec. -Lei a dívida 
tornou -se exigível, nos termos da lei em vigor.

12.º - E tanto assim foi que o Sr. Chefe de Finanças da Guarda, por despacho de 12/06/97, mandou 
prosseguir a execução, conforme consta a fls. 46 dos presentes autos.

Por acórdão de 8/4/2008, o TCAS declarou -se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer 
do recurso e competente, para o efeito, a Secção de Contencioso Tributário do STA.

Aqui remetidos os autos, o Exmo. PGA emitiu parecer no sentido de que o recurso merece pro-
vimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
II – A decisão da 1.ª instância deu como assente a seguinte matéria de facto:
1. Foi instaurada, em 13/11/1995, a execução fiscal n.º 1228 -95/101174.0 contra GESSOGUARDA 

– AMARO GONÇALVES & PINTOS, LDA.”, por dívida de IVA do período de 01/01/1993 a 31/03/1993, na 
importância de 984.871$00 (capa do processo executivo, certidão de dívida e conhecimento de co-
brança, fls. 16, 17 e 18).

2. A executada foi citada, mediante registo postal simples, em 17/11/1995 (talão de registo postal, 
a fls. 19).

3. A esta execução foi apensada a execução n.º 101159.6/95, conforme cota lavrada no processo 
em 31/01/1997 (fls. 20).

4. Em 31/01/1997, a executada requereu a adesão ao plano de regularização de dívidas previsto 
no DL n.º 124/96, de 10 de Agosto (fls. 37 e 42).

5. O pedido foi deferido por despacho do Sr. Chefe da Repartição de Finanças de 04/03/1997 
(fls. 44).

6. Foi lançada no processo executivo a seguinte informação, com data de 12/06/1997: «(…) a 
executada aderiu ao Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, conforme requerimento que antecede e, 
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embora notificada para o efeito, a mesma não efectuou até à presente data o pagamento de qualquer 
prestação».

7. No seguimento da referida informação, o Sr. Chefe da Repartição de Finanças, por despacho 
da mesma data, ordenou o prosseguimento da execução com a venda dos bens penhorados (fls. 46).

8. Foi decretada a falência da executada por sentença do Tribunal Judicial da Guarda de 07/06/1999, 
transitada em julgado em 24/09/1999 (sentença, a fls. 72, e certidão da Conservatória do Registo Co-
mercial da Guarda, a fls. 103).

9. Por despacho de 07/11/2005 do Sr. Subdirector -Geral para a área da Justiça Tributária foi a 
executada excluída do regime prestacional ao abrigo do DL n.º 124/06, de 10 de Agosto (fls. 47 a 49 
e informação de fls. 50).

10. Precedendo informação no processo sobre a inexistência de bens penhoráveis da executada, 
foi determinada a reversão contra os respectivos sócios e gerentes (fls. 21 e ss).

11. Por despacho do Sr. Chefe de Finanças, de 04/05/2006, a execução reverteu contra a oponente 
(fls. 23).

12. Foi citada para a execução, mediante carta registada com AR, em 08/05/2006 (fls. 24 e 25 e 
informação de fls. 50).

13. Deduziu oposição em 07/06/2006 (informação de fls. 28).
14. A oponente foi citada na qualidade de cabeça -de -casal da herança por óbito de João Oliveira 

Pinto (informação de fls. 21).
15. João Oliveira Pinto foi gerente da executada no período a que se reporta a dívida (certidão da 

Conservatória do registo Comercial cit.).
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que 

julgou procedente a oposição deduzida pela ora recorrida contra a execução fiscal instaurada contra a 
sociedade Gessoguarda – Amaro Gonçalves & Pintos, Lda., por dívida de IVA do 1.º trimestre de 1993, 
e que contra si foi mandada reverter, com o fundamento de que a dívida exequenda já prescreveu.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz “a quo” que tendo a oponente, ora revertida, sido citada em 
8/5/2006 após o 5.º ano posterior ao da liquidação (1995) a interrupção da prescrição relativamente ao 
devedor principal não produz efeitos quanto a ela, nos termos do n.º 3 do artigo 48.º da LGT.

E, assim sendo, reportando -se a dívida exequenda a IVA de 1993, o prazo de prescrição aplicável, 
de dez anos, conta -se desde 1/1/1994, o qual apenas esteve suspenso no período compreendido entre a 
data de deferimento do plano de pagamento em prestações, ao abrigo do DL 124/96, de 10 de Agosto, 
 - 4/3/1997  - e a da informação da falta de pagamento pontual  - 12/6/1997  -, pelo que já se verificou 
há muito a prescrição da dívida em causa, não podendo a mesma, por isso, ser coercivamente exigida 
à oponente.

Alega a recorrente que o regime previsto no artigo 48.º, n.º 3 da LGT que entrou em vigor em 
1/1/1999 se não aplica a factos tributários anteriores para além de que a suspensão do prazo de prescrição, 
por força do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto, se mantém até à exclusão do regime 
previsto naquele DL, sendo indiferente a falta de pagamento das prestações inicialmente acordadas; 
por outro lado, também não é correcto afirmar -se que a declaração de falência da executada não tem 
qualquer repercussão no decurso do prazo de prescrição.

Vejamos. Importa, em primeiro lugar, apurar qual o prazo de prescrição aplicável. Tratando de 
dívida de IVA do ano de 1993, nos termos do artigo 34.º do CPT, então em vigor, a obrigação tributária 
prescrevia no prazo de dez anos, contados desde o início do ano seguinte.

Este prazo, iniciado assim em 1/1/1994, viria, porém, a ser interrompido com a instauração da 
execução (n.º 3 do artigo 34.º do CPT) em 13/11/1997, efeito que não cessou, pois o processo não esteve 
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano.

Assim, não tendo ocorrido no domínio do CPT essa paragem do processo por mais de um ano, o 
prazo decorrido até ao momento em que ocorreu o facto interruptivo é inutilizado (artigo 326.º, n.º 1 
do CC) e o novo prazo só começa a contar -se após o trânsito em julgado (artigo 327.º, n.º 1 do CC), o 
que, em direito tributário, equivale à decisão final que puser termo ao processo, ou seja, tratando -se de 
execução fiscal, a declaração em falhas desta.

No caso em apreço, ocorreu posteriormente a este facto interruptivo uma causa de suspensão do 
prazo de prescrição derivada da adesão da executada ao regime excepcional de regularização de dívidas 
fiscais previsto no DL 124/96, de 10 de Agosto.

Suspensão essa que, na esteira da jurisprudência deste STA (v., entre outros, o acórdão de 7/2/2007, 
proferido no recurso 1130/06), se mantém desde o despacho que defere o pedido de adesão ao plano 
de pagamento em prestações até ao despacho de exclusão, sendo irrelevante o não pagamento efectivo 
das prestações inicialmente acordadas.

Existindo, no caso em apreço, uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto com efeito 
interruptivo, ela produzirá os seus próprios efeitos independentemente dos produzidos pelo facto in-
terruptivo, pelo que sempre ela poderia obstar ao decurso do prazo de prescrição em situações em que 
não fosse produzido esse efeito pelo facto interruptivo.
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Se tanto este facto como o facto interruptivo eliminarem a relevância do mesmo período de tempo 
para prescrição, será irrelevante a existência de causa de suspensão, pois esse período já não será con-
tado para a prescrição por força do acto interruptivo (v., neste sentido, Jorge de Sousa, in Notas sobre 
a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária).

Nesta situação, tendo sido eliminado o período anterior ao facto interruptivo e tendo o processo 
corrido sem paragem por mais de um ano até à entrada em vigor da LGT, no momento da entrada em 
vigor desta é de concluir que não terá decorrido qualquer prazo para a prescrição, pelo que, sendo o 
prazo de prescrição previsto na LGT (oito anos) inferior ao do CPT, será aplicável o da LGT, por, à 
face do CPT, faltar mais tempo para o prazo se completar (artigo 297.º do CC).

E, sendo o prazo a aplicar o da LGT, este contar -se -á desde a data da sua entrada em vigor, à face 
da regra do artigo 297.º, n.º 1 do CC.

E se é certo que no âmbito da LGT se não reconhecia, na sua redacção inicial, efeito interruptivo 
a qualquer facto do processo de execução fiscal e na redacção dada pela Lei 100/99, de 26 de Julho, 
veio a reconhecê -lo à citação e não à instauração de execução fiscal, como sucedia no CPT, pelo que a 
instauração da execução fiscal e a sua pendência, só por si, não teriam qualquer efeito sobre o prazo de 
prescrição, pois todo o prazo a considerar decorrerá na vigência da lei nova, não se poderá ignorar que 
o prazo de prescrição neste caso se mostrou suspenso, por efeito da adesão ao regime do DL 124/96 até 
à data em que a executada foi excluída desse regime, isto é, até 7/11/2005 (v. ponto 9 do probatório).

Não tendo decorrido desde então oito anos, o tempo necessário para que se pudesse declarar a 
prescrição da dívida exequenda.

Fixado, assim, o prazo aplicável, importa, então, analisar se é ou não oponível à responsável 
subsidiária, ora recorrida, a interrupção e/ou a suspensão da prescrição relativa ao devedor principal, 
de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 48.º da LGT.

Estabelecem os n.ºs 2 e 3 do citado normativo que as causas de suspensão ou interrupção da 
prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários 
mas a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao res-
ponsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano 
posterior ao da liquidação.

O anterior CPT não continha qualquer regra sobre esta matéria, mas deveria entender -se que a 
interrupção da prescrição em relação ao devedor principal interrompia a prescrição em relação ao res-
ponsável subsidiário. Na verdade, como refere Jorge de Sousa, in Notas …, o responsável subsidiário 
apenas podia ser demandado quando se constatasse a insuficiência do património do devedor principal 
(art.º 239.º, n.º 2, do CPT), pelo que a não exigência da dívida em relação ao responsável subsidiário 
não podia ser imputada a negligência do credor.

Na aplicação no tempo do novo regime, deverá ter -se em conta o momento em que se produziram 
os factos com efeito interruptivo.

Continuando a citar Jorge de Sousa, “Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor 
originário ocorreu na vigência do CPT, o efeito interruptivo produziu -se também em relação ao respon-
sável subsidiário, independentemente do momento em que vier a ser citado, pois esse efeito interruptivo 
estendia -se a este, sem qualquer condição.

Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário ocorreu na vigência da LGT, 
a sua eficácia em relação ao responsável subsidiário fica subordinada à verificação da condição de que 
depende, que é a respectiva citação vir a ocorrer até ao termo do 5.º ano posterior ao da liquidação. 
(…).

É de salientar que a subordinação a condição da extensão ao responsável subsidiário dos efeitos 
dos actos praticados em relação ao devedor originário, que se estabelece no n.º 3 do art.º 48.º da LGT, 
apenas está prevista quanto aos actos interruptivos da prescrição e não também quanto às causas de 
suspensão da prescrição, como tal denominadas, designadamente as previstas no n.º 3 do art.º 49.º na 
redacção inicial. Quanto a estes factos com efeito suspensivo da prescrição, aplica -se a regra do n.º 2 
do mesmo art.º 48.º da LGT de que as causas de suspensão em relação ao devedor principal produzem 
efeitos em relação ao responsável subsidiário, independentemente do momento em que ocorrer a cita-
ção deste. Isto é, o período de suspensão derivado de factos denominados como causas de suspensão 
da prescrição em relação ao devedor principal, será também um período de suspensão em relação ao 
responsável subsidiário, mesmo que ele venha a ser citado apenas passados cinco anos a contar do ano 
da liquidação”.

No caso em apreço, quer porque o facto interruptivo da prescrição em relação ao devedor principal 
ocorreu na vigência do CPT, quer porque o período de suspensão da prescrição derivado da aplicação 
do DL 124/96 se lhe aplica também mesmo tendo ela sido citada passados cinco anos a contar do ano 
da liquidação, poder -se -á, pois, concluir que não ocorreu ainda a prescrição da dívida exequenda e, 
como tal, se não pode julgar extinta a execução contra a ora recorrida revertida.

Por último, uma última referência à alegação de que também por força da declaração de falência 
o prazo de prescrição ficava suspenso.
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Embora se não acompanhe a afirmação, sem mais, do Mmo. Juiz “a quo” de que não há qualquer 
repercussão no prazo de prescrição da declaração de falência da executada, o que a esse respeito se 
dirá é que a declaração de falência não suspende só por si o prazo de prescrição, apenas determina a 
sustação das execuções a fim de serem apensadas ao processo de falência para aí correrem os seus 
termos como reclamação dos créditos exequendos.

E só a eventual paragem do processo de falência por mais de um ano, enquanto os processos de 
execução a ele estivessem apensados, é que poderia determinar o reinício da contagem do prazo de 
prescrição interrompido com a instauração destes (v. acórdão deste Tribunal de 12/6/2007, no recurso 
436/07).

A decisão recorrida não se poderá, pois, manter.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário em 

conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e, em consequência, ordenar a baixa 
dos autos à 1.ª Instância para que aí se conheça dos restantes fundamentos da oposição.

Custas pela recorrida, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Jorge de Sousa — Jorge Lino. 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Nulidade da sentença. Falta de fundamentação de facto. Prescrição. Suspensão do 
prazo de prescrição. Plano Mateus. Ocorrência de várias causas de interrupção.

Sumário:

 I – Só a absoluta falta de fundamentação, de facto ou de direito, e não a fundamen-
tação incompleta ou incorrecta, é geradora da nulidade prevista na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 668.º do CPC,

 II – A suspensão da prescrição prevista no n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de 
Agosto, derivada da adesão ao regime excepcional de regularização de dívidas 
fiscais, mantém -se enquanto o aderente não for excluído de tal regime, indepen-
dentemente do pagamento efectivo das prestações acordadas.

 III – Não obsta à suspensão do prazo de prescrição o facto de parte da dívida não 
fazer parte do plano inicial de pagamento em prestações por ter sido impugnada 
judicialmente a sua legalidade.

 IV – Ocorrendo nova causa de interrupção da prescrição, esta produz os seus efeitos 
próprios, isto é, elimina o prazo que anteriormente tinha decorrido para a pres-
crição e obsta a que o novo prazo decorra na pendência do novo processo.

Processo n.º 510/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Transgranitos –Mármores e Granitos do Alto Tâmega, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Não se conformando com a sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Mirandela que 
julgou extinta, por inutilidade superveniente da lide, a impugnação judicial deduzida por Transgranitos 
– Mármores e Granitos do Alto Tâmega, Lda., com sede em Telões, Vila Pouca de Aguiar, contra as 
liquidações de IRC dos anos de 1993 e 1994, dela vem a representante da Fazenda Pública interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - A prescrição, em geral, assenta em razões de segurança e certeza jurídicas, a par da sanção 
pela inércia do credor que negligencia a promoção da cobrança efectiva do seu crédito.

2.ª - Sendo o crédito tributário, por natureza e por definição legal, indisponível, na prescrição de 
dívidas tributárias, a inércia do credor é meramente residual e excepcional.

3.ª - Com a LGT, adoptou -se uma solução mais ajustada ao equilíbrio dos interesses do credor e 
do devedor, introduzindo -se causas de suspensão da prescrição – cfr. art.º 49.º.
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4.ª - Todas as causas de suspensão são desencadeadas por iniciativa do devedor e conduzem, ine-
lutavelmente, à suspensão do processo de execução fiscal, impedindo, assim, que o credor prossiga a 
cobrança da dívida, por determinação legal.

5.ª - O devedor que impugne a legalidade da liquidação suspende o curso da prescrição, mas essa 
suspensão em nada o prejudica, posto que a sua pretensão seja materialmente fundada e conduza à 
anulação da liquidação impugnada.

6.ª - O prejuízo sofrido pelo impugnante, com as delongas do processo, nos casos em que tenha 
havido prestação de garantia, será ressarcido pela via da indemnização prevista no art.º 53.º da LGT, o 
que não sucederá se o fundo da questão submetida a julgamento não for apreciado.

7.ª - Por seu turno, o credor, impedido de prosseguir a cobrança da dívida enquanto se mantiver a 
causa de suspensão da execução, vê garantido o efectivo direito à cobrança, nos casos em que a lega-
lidade da liquidação for reafirmada pelo Tribunal.

8.ª - As causas de interrupção e de suspensão da prescrição relevantes são as que vigorarem à data 
da sua ocorrência.

9.ª - A adesão ao regime excepcional de regularização de dívidas previsto no Decreto -Lei n.º 124/96, 
de 10 de Agosto, mesmo quando, como é o caso dos autos, não deu lugar a pagamento em prestações, 
por se aguardar a decisão quanto à legalidade das dívidas, suspende o curso da prescrição, nos termos 
do n.º 5 do art.º 5.º do Decreto -Lei citado.

10.ª - A sentença recorrida incorreu em omissão de pronúncia, relativamente à questão da suspensão 
do prazo de prescrição resultante da apresentação da impugnação judicial, que decorre do art.º 49.º da 
LGT.

11.ª - A presente impugnação judicial, apresentada em 14 -04 -1999, em plena vigência da LGT, 
determina a suspensão da contagem do prazo de prescrição, desde a interposição até ao trânsito em 
julgado da decisão.

12.ª - A sentença que declarou verificada a prescrição e, por consequência, a extinção da impug-
nação por inutilidade superveniente da lide, abstendo -se de conhecer do mérito da impugnação, violou 
o disposto no n.º 5 do art.º 5.º do Dec. -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, e o n.º 3 do art.º 49.º da LGT, 
na sua redacção ao tempo da impugnação.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso me-

rece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida no trecho que aqui releva:
«Da prescrição das dívidas exequendas.
A prescrição da obrigação tributária não é do conhecimento oficioso no processo de impugnação 

judicial do acto de liquidação, por não consubstanciar vício invalidante desse acto, cuja verificação 
possa conduzir à procedência da respectiva impugnação.

Não obstante o tribunal pode tomar conhecimento da prescrição, na impugnação judicial da 
liquidação, para retirar dela, não a procedência da impugnação e a anulação da liquidação, mas a 
declaração de extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide – cfr. entre muitos acór-
dãos do Supremo Tribunal Administrativo de 07 -02 -2007 e de 17 -01 -2007, processos n.ºs 01130/06 e 
01129/06, respectivamente.

Vejamos.
A impugnante aderiu ao regime de regularização das dívidas fiscais do Decreto -Lei n.º 124/96, 

de 10 de Agosto.
Contudo, porque a legalidade das liquidações estava a ser apreciada em processo de reclamação 

graciosa, foi decidido por despacho do Senhor Director de Finanças que o valor da dívida não entrasse 
no plano de pagamentos, sem prejuízo da sua reformulação no momento em que a legalidade de tais 
liquidações fosse estabelecida.

Nos termos do artigo 5.º, n.º 5 do mencionado diploma legal, o prazo de prescrição das dívidas 
suspende -se durante o período de pagamento em prestações.

No caso em apreço não se verificou tal efeito suspensivo, porquanto o imposto impugnado não 
foi objecto de pagamento em prestações.

Assim, considerando que:
 - o imposto é de 1994.
 - o prazo de prescrição era ao tempo de 10 anos (artigo 34.º do Código de Processo Tributário).
 - a reclamação graciosa foi apresentada em 13 -06 -1997.
 - a reclamação graciosa esteve sem movimento entre 30 -09 -1997 e 26 -02 -1999, por causa não 

imputável à impugnante.
 - somando o tempo decorrido até à data da autuação da reclamação graciosa ao que decorreu 

após aquele período de um ano em que o processo esteve parado decorreram já dez anos.
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E, atento o disposto nos artigos 34.º do Código de Processo Tributário e 297.º do Código Civil, 
ocorreu a extinção do direito do Estado à cobrança por via executiva.

Em conformidade com o exposto, julgo extinta a impugnação por inutilidade superveniente da 
lide – artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil ex vi artigo 2.º, alínea e) do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário.

Sem custas.
Registe e notifique.».
III – 1. Suscita o Exmo. PGA junto deste STA a nulidade da sentença recorrida por ser a mesma, 

em seu entender, omissa no que toca a julgamento da matéria de facto, vício de conhecimento oficioso 
e, por isso, a declarar.

Não há dúvida que, nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC, a sentença é nula quando não 
especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão, preceito que deve ser conjugado 
com o n.º 2 do artigo 659.º do referido diploma legal, o qual impõe a especificação daqueles fundamentos.

Na verdade, dispõe este normativo que nos fundamentos da sentença deve o juiz discriminar 
os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, 
concluindo pela decisão.

De qualquer modo, é jurisprudência pacífica que só gera nulidade para efeitos do artigo 668.º, 
n.º 1, alínea b) do CPC a absoluta falta de fundamentos, de facto ou de direito, e não a fundamentação 
incompleta ou incorrecta (cf., por todos, o Ac. do Pleno da 1.ª Secção do STA de 14.05.2000, rec. 41390).

Ora, a sentença sob recurso não padece da apontada nulidade, desde logo porque nela se apon-
tam, ainda que não de uma forma sistematizada, os fundamentos, quer de facto, quer de direito, que 
justificam a decisão tomada.

Com efeito, dela consta expressamente que «A impugnante aderiu ao regime de regularização 
das dívidas fiscais do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto», «Nos termos do artigo 5.º, n.º 5 do 
mencionado diploma legal, o prazo de prescrição das dívidas suspende -se durante o período de pa-
gamento em prestações» e que «No caso em apreço não se verificou tal efeito suspensivo, porquanto 
o imposto impugnado não foi objecto de pagamento em prestações».

Acrescentando -se, depois, a seguir que «considerando que:
 - o imposto é de 1994.
 - o prazo de prescrição era ao tempo de 10 anos (artigo 34.º do Código de Processo Tributário).
 - a reclamação graciosa foi apresentada em 13 -06 -1997.
 - a reclamação graciosa esteve sem movimento entre 30 -09 -1997 e 26 -02 -1999, por causa não 

imputável à impugnante.
 - somando o tempo decorrido até à data da autuação da reclamação graciosa ao que decorreu 

após aquele período de um ano em que o processo esteve parado decorreram já dez anos.
E, atento o disposto nos artigos 34.º do Código de Processo Tributário e 297.º do Código Civil, 

ocorreu a extinção do direito do Estado à cobrança por via executiva».
Para concluir, finalmente, que «Em conformidade com o exposto, julgo extinta a impugnação por 

inutilidade superveniente da lide – artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil ex vi artigo 2.º, 
alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário».

Improcede, pois, a nulidade invocada.
2. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Mirandela 

que declarou verificada a prescrição da dívida de IRC do ano de 1994 e, por consequência, julgou 
extinta a impugnação por inutilidade superveniente da lide, abstendo -se, assim, de conhecer do mérito 
da impugnação.

Sustenta a Mma. Juíza “a quo” a sua decisão, por um lado, no facto de no caso em apreço se não 
verificar o efeito suspensivo do prazo de prescrição, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, 
de 10 de Agosto, porquanto o imposto impugnado não foi objecto de pagamento em prestações, e, por 
outro, sendo o imposto de 1994 (cujo prazo de prescrição era, ao tempo, de 10 anos – artigo 34.º do 
CPT) e, tendo sido apresentada reclamação graciosa em 13/6/1997, a qual esteve parada por causa não 
imputável à impugnante mais de um ano (entre 30/9/1997 e 26/2/1999), somando o tempo decorrido 
desde o início do prazo de prescrição até à data da autuação da reclamação graciosa com o que decor-
reu após aquele período de um ano em que o processo esteve parado, se constatar terem já decorrido 
mais de dez anos.

Alega a recorrente que a adesão da impugnante ao regime excepcional de regularização de dívidas 
previsto no DL 124/96, de 10 de Agosto, mesmo quando, como é o caso dos autos, não tenha dado ainda 
lugar a pagamento em prestações, por se aguardar a decisão quanto à legalidade das dívidas, suspende 
o curso da prescrição, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do citado DL.

Por outro lado, a sentença recorrida também não teve em conta o facto de já em plena vigência 
da LGT ter sido deduzida a presente impugnação, o que, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º desta Lei, 
suspendia também o prazo de prescrição.

Vejamos, então, se ocorreu ou não, no caso em apreço, a prescrição da dívida aqui impugnada.
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Não se contesta, desde logo, o conhecimento de tal questão, ainda que estejamos em sede de im-
pugnação judicial, com atinência à respectiva inutilidade superveniente da lide, determinante da extinção 
da instância (artigo 287.º, alínea e), do Código de Processo Civil), aliás na esteira da jurisprudência 
deste Tribunal citada, de resto, na sentença recorrida.

Respeitando as dívidas impugnadas a IRC dos anos de 1993 e 1994, o prazo de prescrição, então 
de dez anos, começou a contar -se em 1/1/1994 e 1/1/95, respectivamente, por força do que dispunha 
o artigo 34.º do CPT.

Tendo a impugnante aderido, como consta dos autos a fls. 53, em 31/3/1997, ao regime excepcional 
de regularização de dívidas previsto no DL 124/96, de 10 de Agosto, o prazo de prescrição suspendeu-
-se naquela data, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do citado DL.

Sendo certo que, ao contrário do que sustenta a Mma. Juíza “a quo”, tal suspensão se verifica ainda que 
parte da dívida abrangida por tal regime não fosse desde logo incluída no plano de pagamentos em virtude 
de a sua legalidade estar ainda a ser discutida em tribunal, pois o que releva para tal suspensão é a adesão 
àquele regime especial, com os benefícios daí decorrentes, e não o pagamento efectivo de prestações.

Ou seja, tendo a impugnante, ao formalizar o pedido de adesão ao DL 124/96, incluído nesta adesão 
as dívidas aqui em causa, com vista a beneficiar do regime excepcional nele previsto, é evidente que o 
prazo de prescrição destas dívidas se suspende ao abrigo desse DL enquanto a mesma não for excluída 
desse regime ou tais dívidas não forem dele subtraídas.

Até porque tais dívidas, logo que reconhecida a sua legalidade, prontamente integrariam o plano 
de pagamento das prestações referentes às outras dívidas, com os mesmos benefícios destas.

Daí que a suspensão prevista no n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto, opere aqui, por 
força da adesão da impugnante ao regime excepcional de regularização de dívidas fiscais, e se mante-
nha enquanto a mesma não for excluída de tal regime, independentemente do pagamento efectivo das 
prestações acordadas (cfr. acórdãos deste STA de 28/3/2007 e de 16/1/2008, proferidos nos recursos 
n.ºs 587/05 e 416/07, respectivamente).

Mas, ainda que assim se não entendesse, também o prazo de prescrição aplicável não teria ainda 
assim decorrido, ao contrário do que se entendeu na sentença recorrida.

Na verdade, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, tendo sido apresentada reclamação graciosa 
em 13/6/97, que esteve parada por facto não imputável à impugnante por mais de um ano, mais con-
cretamente entre 30/9/97 e 26/2/99, somando o tempo decorrido até à data da autuação da reclamação 
graciosa ao que decorreu após aquele período de um ano em que o processo esteve parado, teriam já 
decorrido dez anos e, como tal, a dívida já prescrevera.

Ora, com a redução do prazo de prescrição para oito anos, por força da entrada em vigor da LGT em 
1/1/1999, importa desde logo verificar, face ao artigo 297.º do CC, qual o prazo de prescrição aplicável.

De acordo com o n.º 1 deste normativo, aplica -se o novo prazo a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar.

Neste caso, somando o tempo decorrido desde 1/1/94 e 1/1/95 até 30/9/97 com o que decorreu após 
30/9/98, é evidente que, em 1/1/99, faltava menos de oito anos para se completar o prazo de prescrição 
de dez anos previsto no artigo 34.º do CPT, pelo que é este o prazo aplicável.

E, não houvesse qualquer outro facto interruptivo ou suspensivo da prescrição a partir de 30/9/98, 
não há dúvida que o prazo de dez anos já decorrera e a dívida se mostraria prescrita.

Só que, como alega a recorrente, olvidou -se na sentença recorrida o facto de ter sido entretanto 
deduzida a presente impugnação judicial em 14/4/1999 (v. fls. 2 dos autos).

Facto esse que, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, já em vigor nesta data, interrompe a 
prescrição.

E ocorrendo esta nova causa de interrupção da prescrição não há dúvida que ela produz os seus 
efeitos próprios, isto é, elimina o prazo que anteriormente tinha decorrido para a prescrição (que era o 
prazo desde o início até à instauração da reclamação graciosa, acrescido do período posterior a ter -se 
completado um ano de paragem do processo) e obsta a que o novo prazo decorra na pendência do novo 
processo de impugnação, a não ser que este também viesse a parar por mais de um ano por facto não 
imputável ao contribuinte, o que não se verifica.

Assim sendo, quer por força da suspensão operada nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, 
quer pela interrupção provocada pela instauração da presente impugnação, não se verifica a prescrição 
da dívida impugnada.

Impondo -se, em consequência, o conhecimento do mérito da impugnação deduzida.
Razão por que a sentença recorrida se não poderá, pois, manter na ordem jurídica.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, baixando os autos à 
1.ª instância para que aí se conheça do mérito da impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Jorge de Sousa. 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação judicial. Subida ao Tribunal.

Sumário:

 I. O “despacho que ordena a instauração de processo de execução fiscal” não 
produz ao executado «prejuízo irreparável», nos termos do n.º 3 do artigo 278.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

 II. Pelo que, em tal situação, a reclamação judicial ao abrigo do artigo 276.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, deve subir ao Tribunal apenas 
depois da penhora na respectiva execução.

Processo n.º 527/08 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.

1.1 “Cruz & Companhia, Lda” vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que indeferiu a reclamação «ao abrigo do disposto no artigo 276º do CPPT, do despacho 
proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, em 2007.11.09, que ordenou a instauração do 
processo de execução fiscal contra a Reclamante».

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A douta sentença recorrida perfilha dois entendimentos opostos no que se refere ao carácter do 

elenco de casos constantes do art. 278º, n.º 3 do CPPT, considerando simultaneamente que o mesmo tem 
e não tem carácter taxativo, sendo que este último, enquanto fundamento da decisão, está em oposição 
com a mesma, tudo o que determina a nulidade da sentença de acordo com o previsto na alínea c) do 
n.º 1 do art. 668º do CPC, aplicável in casu atendendo ao disposto na alínea e) do art. 2º do CPPT;

2. A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT na dimen-
são normativa segundo a qual a subida imediata das reclamações se restringe aos casos taxativamente 
previstas nos seus nºs 3 e 5, dimensão normativa essa que padece de inconstitucionalidade orgânica e 
material.

Termos em que deve a sentença recorrida ser declarada nula ou, e caso assim não se entenda, deve 
a mesma ser conhecimento imediatos da reclamação (…).

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão em análise nos presentes autos prende -se com a interpretação do art.º 278.º n.º 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 subida imediata do recurso, independentemente 
da invocação do prejuízo irreparável, sob pena da sua inutilidade.

Alega que a decisão recorrida faz aplicação da norma contida no art.º 278.º do Código de Processo 
Tributário na dimensão normativa segundo a qual a subida imediata das reclamações se restringe aos 
casos taxativamente enumerados no seu n.º 3.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que «só é comple-

tamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente daquela 
decisão não possa ser reparado» sendo que não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de 
instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade.»

Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.05.2007, rec. 374/07 «a 
subida da reclamação após a penhora não a toma totalmente inútil, pelo contrário, pois, se deferida a 
reclamação, o acto processual em causa  - a instauração da execução  -, será anulado, ficando esta sem 
efeito. Claro que com os prejuízos inerentes mas (...) só a respectiva irreparabilidade é fundamento da 
subida imediata. A eventual ilegalidade da instauração da execução fiscal não leva, pois, necessária e 
automaticamente, à subida imediata da reclamação respectiva.»

Nestes termos, e com estes fundamentos, somos de parecer que o presente recurso deve ser jul-
gado improcedente.

1.5 Cumpre decidir, em conferência.
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Em 2007.11.08, no Serviço de Finanças de Tondela, foi autuada a execução fiscal 

n.º 2704200701014625, contra a Reclamante;
B) Tem por base:
Certidão de dívida, emitida em 2007.10.15, pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 

IP (IFAP, IP), que atesta que a Reclamante é devedora de € 1 634 266,45, referente a subsídio atribuído 
no âmbito das restituições à exportação de vinho, campanha de 1998/1999, quantia que recebeu mas 
a que não tinha direito por não reunir as condições previstas na legislação aplicável, determinando -se, 
em consequência a reposição da quantia indevidamente recebida, o que não foi feito dentro do prazo 
legal; mais atesta que são devidos juros de mora vencidos, às taxas legais de 7% e 4%, no montante 
de € 781 357,38, acrescidos de juros vincendos contados da data de emissão da certidão até efectivo 
e integral pagamento;

C) Em 2007.11.08, foi passado mandado de citação (a fls. 41 dos autos);
D) E, em 2007.11.09 a Reclamante foi citada na pessoa da Administradora, Georgina da Silva 

Cruz dos Santos;
E) Em 2007.11.20, a presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela;
F) E em 2007.11.27, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.
2. A ora recorrente começa por concluir (conclusão 1.) pela «nulidade da sentença de acordo com 

o previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, aplicável in casu atendendo ao disposto na alínea e) 
do art. 2º do CPPT», pois «A douta sentença recorrida perfilha dois entendimentos opostos no que se 
refere ao carácter do elenco de casos constantes do art. 278º, n.º 3 do CPPT, considerando simultanea-
mente que o mesmo tem e não tem carácter taxativo, sendo que este último, enquanto fundamento da 
decisão, está em oposição com a mesma».

Mas não tem razão a ora recorrente.
Com efeito, a recorrente não aponta o passo donde decorra a alegada oposição da decisão senten-

ciada (indeferimento da reclamação) com os respectivos fundamentos.
Depois de ter enunciado o texto legal que teve por aplicável e haver feito a indicação de jurispru-

dência que teve por pertinente, a sentença recorrida indeferiu a reclamação presente com os fundamentos 
que resumiu lapidarmente do seguinte modo.

«Enfim, cotejando esta orientação teórica com os factos dados como provados, vemos o seguinte:
 - A reclamação versa sobre um despacho de instauração de execução fiscal;
 - Não foi ainda realizada qualquer penhora ou venda;
 - As razões de facto e de direito apresentadas pela Reclamante para sustentar a respectiva recla-

mação reduzem -se à alegação de factos passíveis de integrar vícios de ilegalidade; mas,
 - Da respectiva reclamação não consta a alegação de quaisquer factos integradores da ocorrência 

de prejuízo irreparável».
Como assim, não se entrevê, na sentença recorrida, que «Os fundamentos estejam em oposição 

com a decisão», nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil.
Razão por que não se mostra que ocorra, na sentença recorrida, a causa de nulidade invocada 

pela recorrente.
E, então, em face do teor da conclusão 2. (e não mais que duas são as conclusões deste recurso), 

a questão que agora se coloca é a de saber se «A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma 
contida no art. 278º do CPPT na dimensão normativa segundo a qual a subida imediata das reclamações 
se restringe aos casos taxativamente previstas nos seus nºs 3 e 5».

Colocada deste modo pela ora recorrente, a questão parece assumir conformação meramente 
teórica ou académica.

Mas, na realidade, a mesma questão, cum grano salis, poderá ser enunciada de um outro modo: a 
reclamação em causa, apresentada pela ora recorrente nos termos do artigo 276.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, deverá, ou não, ter subida imediata ao abrigo do artigo 278.º do Código?

Ou, então ainda, e adoptando a perspectiva da sentença recorrida, a questão pode cifrar -se em 
saber se o Tribunal «deve tomar conhecimento imediato desta reclamação ou apenas quando o processo 
lhe for remetido a final, depois de realizadas a penhora e a venda».

Na presente reclamação para o Tribunal a quo – deduzida nos termos do artigo 276.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário – a ora recorrente, a respeito da subida imediata ao Tribunal 
da reclamação, alega e conclui apenas (conclusão 8.) que «A presente reclamação segue os termos 
dos processos urgentes, subindo de imediato e com efeito suspensivo nos termos do n.º 3 e n.º 5 do 
artigo 278.º C.P.P.T. (…), caso contrário, perderia qualquer utilidade e poria em causa os legítimos 
direitos, liberdades e garantias da reclamante».

A lei, para a subida da reclamação ao Tribunal em vista do seu conhecimento imediato, exige que 
essa reclamação se fundamente «em prejuízo irreparável», nos termos do n.º 3 do artigo 278.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário. E a verdade é que, como se vê, não consta efectivamente da 
reclamação a alegação de quaisquer factos integradores da ocorrência de prejuízo irreparável.
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A ora recorrente, na sua reclamação, como se vê, fala apenas de que, a não subir de imediato, a 
reclamação «perderia qualquer utilidade» (sic).

Mas, para o conhecimento imediato da reclamação, a lei não tutela a simples utilidade que para o 
reclamante possa advir de um conhecimento imediato da reclamação. A alegada «qualquer utilidade», 
que a ora recorrente «perderia» com o não conhecimento imediato da reclamação, não integra o conceito 
de «absoluta inutilidade», que a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo tem 
comparado e conexionado com o conceito de «prejuízo irreparável».

A este propósito, pela sua feição pedagógica, respigamos, com a devida vénia, a seguinte passa-
gem do acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 -5 -2007, proferido no recurso 
n.º 374/07.

Como refere o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 9 de Agosto de 2006, recurso 
n.º 0229/06, “a inutilidade resultante da subida diferida da reclamação é noção a definir em presença 
da de prejuízo irreparável de que fala a lei. É seguro que o legislador não quis impor a subida ime-
diata de todas as reclamações cuja retenção pode originar prejuízos. Não está em causa, pois, poupar 
o interessado a todo o prejuízo. Por isso se estabelece que as reclamações sobem imediatamente só 
quando a sua retenção seja susceptível de provocar um prejuízo irreparável.

Em súmula, a reclamação que não suba logo não perde todo o seu efeito útil, mesmo que não 
evite o prejuízo que se quer impedir, desde que seja possível repará -lo.”

Ora, a jurisprudência tem interpretado de forma exigente o requisito da absoluta ou total inuti-
lidade do recurso (reclamação), entendendo -se que a sua eventual retenção deverá ter um resultado 
irreversível, não bastando a mera inutilização de actos processuais, ainda que contrária ao princípio 
da economia processual, sem que aí se possa vislumbrar qualquer ofensa constitucional.

Cfr. Lebre de Freitas, Código de Processo Civil anotado, vol. 3, pp. 115/116, e jurisprudência 
aí citada.

A subida da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil, pelo contrário, pois, se 
deferida a reclamação, o acto processual em causa – a instauração da execução  -, será anulado, ficando 
esta sem efeito. Claro que com os prejuízos inerentes mas, como se disse, só a respectiva irreparabili-
dade é fundamento da subida imediata. A eventual ilegalidade da instauração da execução fiscal não 
leva, pois, necessária e automaticamente, à subida imediata da reclamação respectiva.

Assim, a sentença recorrida apreciou bem, quando considerou que «Da respectiva reclamação 
não consta a alegação de quaisquer factos integradores da ocorrência de prejuízo irreparável».

De igual modo, andou bem a sentença recorrida, ao ponderar (no seguimento, aliás, da juris-
prudência constante desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo) que «(…) o acto do chefe da 
repartição de finanças que mandou citar a recorrente não era susceptível de reclamação nos termos do 
artigo 276º do CPPT, não violando tal entendimento a garantia constitucional de tutela jurisdicional 
efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados prevista no artigo 268º 
n.º 4 da CRP».

Dir -se -á, por fim, que a ora recorrente, ao ter vindo nestes autos, e nos seus exactos termos, 
«desde já interpor (…) reclamação para o Tribunal Tributário de 1.ª Instância», «sem prescindir dos 
seus demais direitos (designadamente de oposição) que exercerá» [sublinhado nosso], é ela própria 
quem dá resposta a si mesma, e de modo especial e directo ao tecido argumento de que a não subida a 
Tribunal para conhecimento imediato da reclamação «poria em causa os legítimos direitos, liberdades 
e garantias da reclamante» – porquanto, confessadamente, a ora recorrente, para atacar a presente 
execução fiscal contra si proposta, tem efectivamente ao seu dispor mormente o processo de oposição 
e os «seus demais direitos» «que exercerá».

Resta -nos, deste modo, dizer, e em resposta ao thema decidendum, que deve tomar -se conheci-
mento desta reclamação apenas depois de realizada a penhora.

Pelo que, tendo laborado essencialmente neste pendor, a sentença recorrida deve ser confirmada.
E, então, a concluir, havemos de concordar que o “despacho que ordena a instauração de processo de 

execução fiscal” não produz ao executado «prejuízo irreparável», nos termos do n.º 3 do artigo 278.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Pelo que, em tal situação, a reclamação judicial ao abrigo do artigo 276.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, deve subir ao Tribunal apenas depois da penhora na respectiva 
execução.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso – devendo a reclamação subir a Tribunal 
depois de realizada a penhora.

Custas pela recorrente, com procuradoria de um sexto.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale. 
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 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Recurso por oposição de acórdãos. Recurso para uniformização de jurisprudência. 
Aplicação subsidiária do CPTA. Acórdão fundamento proferido pela secção do 
contencioso administrativo.

Sumário:

 I — O regime do recurso jurisdicional por oposição de acórdãos, previsto no art. 284.º 
do CPPT, não foi revogado pela entrada em vigor do ETAF de 2002 e do CPTA, 
sendo aplicáveis a tais recursos, subsidiariamente, o regime previsto no art. 152.º 
deste último Código, no que não está regulado no CPPT e no regime do recurso 
de agravo.

 II — Cabe ao Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo conhecer destes recursos, uma vez que, sendo fundados em oposição 
de acórdãos, estarão abrangidos pela designação «recursos para uniformização 
de jurisprudência», que é de interpretar como reportando -se a todos os recursos 
jurisdicionais que visam tal finalidade e não apenas àqueles a que o CPTA ou o 
CPC atribuem tal designação.

 III — Não são invocáveis como fundamento do recurso por oposição de acórdãos, que 
são da competência do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo acórdãos proferidos pela Secção do Contencioso Admi-
nistrativo do Supremo Tribunal Administrativo ou pelo respectivo Pleno.

Processo n.º 764/07 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., apresentou reclamação do despacho proferido 
pelo Relator a fls. 312 -316, que julgou findo o recurso que interpôs, a fls. 275, para o Pleno da Secção do 
Contencioso Tributário, «ao abrigo do disposto no art. 284.º do CPPT e no art. 27.º/1/b) do ETAF».

O Reclamante termina requerendo que seja proferido acórdão sobre a matéria da reclamação que 
apresentou e se ordene o prosseguimento do recurso, invocando o disposto nos arts. 288.º, n.ºs 2 e 3, 
do CPPT e 700.º, n.º 3, do CPC.

Este art. 700.º, n.º 3, do CPC, que é a norma que define a amplitude da reclamação para a con-
ferência de despachos proferidos pelo relator, estabelece que «a parte se considere prejudicada por 
qualquer despacho 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».

Como se vê por esta disposição, o direito que nela se reconhece é o de que «sobre a matéria do 
despacho recaia um acórdão», pelo que é a matéria do despacho, e não a matéria da reclamação, que 
limita os poderes de cognição da conferência.

2 – No despacho reclamado entendeu -se que não se verificam os requisitos do seguimento do re-
curso com fundamento em oposição de acórdãos, por o acórdão recorrido ser da Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo e ambos os acórdãos invocados como fundamento terem 
sido proferidos pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo.

No despacho reclamado entendeu -se sobre os recursos por oposição de acórdãos no contencioso 
tributário, após a entrada em vigor do ETAF de 2002, que:

– a competência para o seu conhecimento é definida pelo art. 27.º, n.º 1, alínea b), do ETAF de 
2002;

– o regime desses recursos é regulado, em primeira linha, pelo art. 284.º do CPPT, depois pelas 
regras gerais dos recursos jurisdicionais que constam dos arts. 280.º e 282.º do mesmo Código e com 
aplicação subsidiária do regime do agravo em processo civil, nos termos do art. 281.º do mesmo;

– não se estabelecendo naquele art. 284.º os requisitos de que depende a existência de «oposição 
de acórdãos», há que fazer apelo ao regime do art. 152.º do CPTA, ao abrigo da alínea c) do art. 2.º 
do CPPT.
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O Reclamante aceita que a competência para o conhecimento dos recursos por oposição de acórdãos 
é regulada pelo art. 27.º, alínea b), do ETAF de 2002, que prevê a competência do Pleno da Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo para o conhecimento dos recursos para 
uniformização de jurisprudência. Na verdade, no próprio requerimento de interposição do recurso, o ora 
Reclamante indicou expressamente que o recurso foi interposto para aquele Pleno, «ao abrigo do disposto 
no art. 284.º do CPPT e no art. 27.º/1/b) do ETAF» de 2002 (fls. 275). Aliás, na presente reclamação, a 
fls. 319, o Reclamante continua a afirmar a aplicabilidade do referido art. 27.º, n.º 2, do CPTA.

O Reclamante também aceita que o regime destes recursos é regulado pelo art. 284.º do CPPT, 
como refere naquele requerimento e afirma repetidamente na douta reclamação.

Por outro lado, relativamente à aplicação das regras gerais dos recursos jurisdicionais previstas 
no CPPT e aplicação subsidiária do regime do agravo em processo civil, embora o ora Reclamante 
não refira genericamente que aceita a sua aplicação, também não manifesta discordância e faz mesmo 
referências expressas à aplicação dos arts. 281.º e 282.º, no seu requerimento de interposição de recurso 
de fls. 275.

Assim, a sua discordância com o regime de recursos por oposição de acórdãos indicado no des-
pacho reclamado limita -se à aplicação subsidiária do art. 152.º do CPTA.

No entanto, é neste sentido a jurisprudência firmada pelo Pleno da Secção do Contencioso Tri-
butário, relativamente a recursos por oposição de acórdãos interpostos em processos de impugnação 
judicial, como pode ver -se pelo acórdão de 26 -9 -2007, recurso n.º 452/07.

Neste acórdão, tirado por unanimidade, foi expressamente abordada e decidida a questão do 
regime global dos recursos por oposição de acórdãos nos processos a que é aplicável o regime de re-
cursos jurisdicionais previsto no CPPT, e foram instaurados após 1 -1 -2004, como é o caso do presente 
recurso jurisdicional.

A solução adoptada neste aresto é essencialmente idêntica à que foi adoptada no despacho recla-
mado, como pode constatar -se pelo texto daquele acórdão, que se reproduz parcialmente:

2 – O presente processo iniciou -se depois do início do ano de 2004, pelo que lhe é aplicável o 
regime legal resultante do ETAF de 2002, nos termos dos arts. 2.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2002, 
de 19 de Fevereiro, na redacção dada pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro.

No art. 27.º, n.º 1, alínea b), do ETAF de 2002 que cabe ao Pleno da SCT do STA conhecer de 
«recursos para uniformização de jurisprudência», não se indicando quais os recursos abrangidos por 
essa designação.

Como o CPTA prevê, no seu art. 152.º, um tipo de recursos jurisdicionais a que é atribuída essa 
designação, é de entender que essa competência se reporta a esses recursos.

Sendo assim, cabe recurso para o Pleno da SCT do STA:
– de acórdãos das secções do contencioso tributário dos tribunais centrais administrativos com 

fundamento em oposição entre o acórdão de que se recorre e um acórdão anteriormente proferido pela 
secção do contencioso tributário de um dos tribunais centrais administrativos ou pela SCT do STA 
(art. 152.º, n.º 1, alínea a), do CPTA];

– de acórdãos da SCT do STA com fundamento em oposição entre o acórdão de que se recorre e 
outro acórdão da mesma Secção ou do respectivo Pleno.

Ao recurso jurisdicional por oposição de acórdãos, previsto no art. 284.º do CPPT, não é atribuída a 
designação de «recurso para uniformização de jurisprudência», pelo que se pode questionar se ele subsiste 
em relação aos processos a que se aplica o ETAF de 2002, uma vez que apenas prevê a intervenção do 
Pleno em recurso para uniformização de jurisprudência e não se prevê qualquer formação ou tribunal 
com competência para o conhecimento dos recurso com fundamento em «oposição de acórdãos».

No entanto, apesar de o CPPT já ter sido alterado por várias vezes desde a entrada em vigor do 
ETAF de 2002 e do CPTA, não foi introduzida qualquer alteração legislativa no regime de recursos 
jurisdicionais previsto no CPPT, pelo que é de entender que se pretendeu que ele seja mantido. Por 
outro lado, estabelecendo -se neste art. 284.º um regime especial de recurso para uniformização de 
jurisprudência, será ele o aplicável, em primeira linha, aos meios processuais a que se aplica o regime 
de recursos jurisdicionais previsto no CPPT, indicados no n.º 1 do art. 279.º.

Sendo assim, cabe ao Pleno da SCT conhecer destes recursos, uma vez que, sendo também 
fundados em oposição de acórdãos, caberão naquela designação de «recursos para uniformização de 
jurisprudência», que é de interpretar como reportando -se a todos os recursos jurisdicionais que visam 
tal finalidade e não apenas àqueles a que o CPTA ou o CPC atribuem tal designação.

O regime aplicável aos recursos por oposição de acórdãos a que se aplica o ETAF de 2002 é 
constituído, em primeira linha, pelas regras do art. 284.º, que consubstancia um tipo especial de recurso 
visando a uniformização de jurisprudência,

Para além disso, pressupõe -se neste art. 284.º a aplicação das regras gerais dos recursos jurisdi-
cionais previstas no CPPT, designadamente quanto à legitimidade e quanto à forma e ao prazo de inter-
posição. Na verdade, o n.º 1 deste art. 284.º inculca essa ideia, pois, referindo que «caso o fundamento 
for a oposição de acórdãos, o requerimento da interposição do recurso deve indicar...» infere -se que 
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apenas se visa especificar as especialidades do requerimento, com aplicação das regras gerais nos pontos 
em que não se assinalam especialidades. Por outro lado, no n.º 5 deste art. 284.º remete -se para o n.º 3 
do art. 282.º. A isto acresce que as regras dos n.ºs 4 a 7 desse mesmo artigo e do art. 286.º não contêm 
qualquer indicação que permita restringir a sua aplicação a algum ou alguns tipos de recursos.

Assim, são aplicáveis a estes recursos por oposição de acórdãos, depois das regras deste art. 284.º, 
as regras gerais constam dos arts. 280.º e 282.º do CPPT (1). Subsidiariamente, aplicam -se a estes re-
cursos as regras do agravo em processo civil, como determina o art. 281.º deste Código.

No que não estiver regulado no recurso de agravo, será aplicável subsidiariamente o regime de 
recursos jurisdicionais do CPTA [art. 2.º, alínea c), do CPPT], com primazia para as regras do recurso 
para uniformização de jurisprudência.

É o que sucede, designadamente com as regras que estabelecem os requisitos de admissibilidade 
deste tipo de recursos, matéria em que é necessário fazer apelo às regras do art. 152.º do CPTA.

Não se vê razão para não manter esta jurisprudência.
Na verdade, o art. 284.º do CPPT, que o Reclamante entende ser a única disposição aplicável aos 

recursos por oposição de acórdãos, não contém elementos que permitam definir o conceito de oposi-
ção de acórdãos, isto é, que permitam apurar quando é que se deve entender que um acórdão está em 
oposição com outro e entre que acórdãos é que pode haver oposição.

E este é, seguramente, um conceito que necessita de preenchimento, pois seria manifestamente 
absurdo o resultado a que conduziria uma interpretação literal, permitindo que fossem invocados como 
fundamento do recurso por oposição de acórdãos a decidir por uma formação especializada em matéria 
tributária quaisquer acórdãos (de qualquer Tribunal, de qualquer jurisdição, com qualquer especialização) 
transitados ou não, com divergências sobre questões de facto ou questões de direito, com dissonância 
sobre qualquer pormenor, mesmo sem importância decisória.

Por outro lado, sendo o recurso por oposição de acórdãos uma espécie de recurso para uniformiza-
ção de jurisprudência, como o próprio Reclamante aceitou no requerimento de interposição de recurso, 
na falta de qualquer indicação própria do contencioso tributário dos requisitos desse tipo de recursos, 
há que fazer apelo à legislação subsidiária que, em matéria de recursos jurisdicionais regulados pelo 
CPPT, quando não se encontra regulamentação no regime do agravo em processo civil (art. 281.º deste 
Código), é o que consta das «normas sobre organização e processo nos tribunais administrativos e 
tributários» [art. 2.º, alínea c), do CPPT], em que se insere o referido art. 152.º do CPTA.

Assim, é de manter o decidido no despacho reclamado sobre este ponto.
3 – No despacho reclamado decidiu -se que, integrando o regime do recurso por oposição de 

acórdãos previsto no art. 284.º do CPPT com o regime previsto no art. 152.º para os recursos para uni-
formização de jurisprudência e tendo em conta as regras de competência para o conhecimento destes 
recursos previstas no ETAF de 2002 e as que vigoravam no ETAF de 1984, é de concluir que apenas 
serão invocáveis com fundamento do recurso acórdãos proferidos pela Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo (ou respectivo Pleno).

Escreveu -se no despacho reclamado:
À face dos arts. 22.º, 24.º e 30.º do ETAF de 1984, que estabelecem as competências dos plenos 

das secções e do Plenário do Supremo Tribunal Administrativo para a apreciação de recursos como 
fundamento em oposição de julgados, os recursos em que está em causa apreciar conflitos de jurispru-
dência entre acórdãos proferidos por formações especializadas de áreas diferentes, administrativa e 
fiscal, eram apreciados por uma formação, o Plenário, constituída por Juízes de ambas as áreas.

É uma solução legal de razoabilidade evidente, ainda vigente para os processos iniciados anterio-
res de 1 -1 -2004, pois, o facto de ter havido pronúncia sobre idêntica questão em ambas as áreas, que 
legislativamente se pretenderam especializadas, revela que se está perante questão para cuja resolução 
relevarão conhecimentos especializados em ambas as áreas, e, por isso, justifica -se que a uniformização 
jurisprudencial, que pretende ser uma orientação superior visando evitar ulteriores divergências juris-
prudenciais entre os tribunais com competências nas duas áreas incluídas na jurisdição administrativa 
e fiscal, seja efectuada ua intervenção de uma formação do Supremo Tribunal Administrativo composta 
por Juízes de ambas as áreas. Com efeito, essa intervenção de uma formação composta por Juízes de 
ambas as áreas é manifestamente aconselhável para assegurar o acatamento generalizado da decisão 
uniformizadora em ambas as áreas, que é a finalidade visada por uma decisão uniformizadora gerada 
por um conflito de decisões proferidas em áreas diferentes, pois a potencial influência da decisão sobre 
a ulterior jurisprudência será tendencialmente maior, em ambas as áreas, se for proferida por Juízes a 
quem, pela posição que ocupam no topo da hierarquia dos tribunais administrativos e fiscais, é reco-
nhecida superior competência profissional nessas áreas.

É esta também a regra adoptada em matéria de conflitos em razão da matéria, que são apreciados 
por formação que contenha elementos com especialização nas áreas em causa (art. 29.º do ETAF de 
2002, art. 35.º, n.º 2, da LOFTJ).

No ETAF de 2002, o Plenário é a única formação composta por juízes de ambas as secções do 
Supremo Tribunal Administrativo (art. 28.º deste diploma), mas apenas lhe compete conhecer dos con-
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flitos de jurisdição entre tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários ou entre as Secções 
de Contencioso Administrativo e de Contencioso Tributário (art. 29.º do mesmo diploma).

Pelo que se referiu, o facto de no ETAF de 2002 não se ter incluído na competência do Plenário 
do Supremo Tribunal Administrativo a apreciação de recursos para uniformização de jurisprudência 
deve ser interpretado como expressão de uma intenção legislativa de não admitir recursos para unifor-
mização com fundamento em decisões proferidas por formações do Supremo Tribunal Administrativo 
especializadas em áreas diferentes.

Aliás, o ETAF de 2002, em outras disposições confirma esse desígnio legislativo ao prever apenas 
situações de uniformização de jurisprudência no âmbito de cada uma das áreas da jurisdição adminis-
trativa e fiscal, como pode ver -se pelos seus arts. 23.º, n.º 1, alínea f), 36.º, n.º 1, alínea g), 43.º, n.º 3, 
alínea d).

Assim, é de concluir que, no âmbito do ETAF de 2002, não se previu a prolação de decisões uni-
formizadoras relativamente a divergências jurisprudenciais ocorridas em áreas diferentes da jurisdição 
administrativa e fiscal.

Consequentemente, devem interpretar -se restritivamente as referências que no n.º 1 do art. 152.º 
do CPTA se fazem a acórdãos em contradição com o recorrido como reportando -se apenas a decisões 
proferidas pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo e ou por 
uma das secções do contencioso administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos.

E, obviamente, na aplicação subsidiária deste regime ao contencioso tributário, com as necessá-
rias adaptações, devem restringir -se os acórdãos invocáveis como fundamento do recurso a acórdãos 
proferidos pelas secções do contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo ou de um dos 
tribunais centrais administrativos.

O ora Reclamante, na presente reclamação, não esboça pôr em causa a correcção lógica desta 
argumentação, fazendo assentar a sua discordância em dois pontos:

– a interpretação perfilhada não tem um mínimo de correspondência na letra da lei (ponto 3.1. 
da douta reclamação);

– uma restrição sem qualquer apoio na letra da lei constitui uma restrição sem fundamento ao 
direito de acesso aos Tribunais, constitucionalmente consagrado, impossibilitando o Reclamante de 
obter tutela judicial efectiva (arts. 20.º e 268.º, n.º 4, da CRP) (ponto 3.2. da douta reclamação).

Apreciar -se -ão estes pontos separadamente.
4 – No despacho reclamado fez -se, como explicitamente nele se refere, uma interpretação restri-

tiva da alínea b) do n.º 1 do art. 152.º do CPTA, explicando -se que há razões para limitar o alcance da 
referência a «acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo», no que se refere ao acórdão fundamento, 
como reportando -se a «acórdãos proferidos pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo» e, na adaptação da norma ao contencioso tributário, «acórdãos proferidos 
pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo».

O art. 9.º, n.º 2, do CC proíbe, efectivamente, interpretações que não tenham «na letra da lei um 
mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

Sobre a interpretação restritiva, ensina BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao 
Discurso Legitimador, página 186:

c) Interpretação restritiva: outras vezes, pelo contrário, o intérprete chega à conclusão de que 
o legislador adoptou um texto que atraiçoa o seu pensamento, na medida em que diz mais do que 
aquilo que se pretendia dizer. Também aqui a ratio legis terá uma palavra decisiva. O intérprete não 
deve deixar -se arrastar pelo alcance aparente do texto, mas deve restringir este em termos de o tornar 
compatível com o pensamento legislativo, isto é, com aquela ratio. O argumento em que assenta este 
tipo de interpretação costuma ser assim expresso: cessante ratione legis cessat eius dispositio (lá onde 
termina a razão de ser da lei termina o seu alcance).

Como se vê, a interpretação restritiva, por definição, é efectuada em situações em que a letra da 
lei não contém um elemento restritivo, mas o intérprete chega à conclusão que é necessário tê -lo em 
conta para que o texto se mostre compatível com o pensamento legislativo.

Se o elemento restritivo necessário para compatibilizar o texto com o pensamento legislativo 
consta do próprio texto, então não se estará a fazer uma interpretação restritiva, mas sim meramente 
literal ou declarativa.

Ora, a interpretação restritiva é, evidentemente, uma forma de interpretação não só admitida como 
imposta pelo art. 9.º, n.º 1, do CC, ao estabelecer, como primeira regra da interpretação jurídica que, 
«a interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento 
legislativo».

Por outro lado, é também manifesto que a interpretação da referência a «acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo», feita na alínea b) do n.º 1 do art. 152.º do CPTA, como reportando -se, no 
contencioso administrativo, a «acórdão proferido pela Secção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo» e, na adaptação ao contencioso tributário, como significando «acórdão 
proferido pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo» tem no texto 
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daquela norma muito mais que um mínimo de correspondência verbal: na verdade, é inquestionável 
que os acórdãos proferidos pela Secção do Contencioso Administrativo e pela Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo são «acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo», 
como se refere naquela alínea b) do n.º 1 do art. 152.º e são «acórdãos», como se exige no art. 284.º 
do CPPT.

Este ponto, relativo à admissibilidade da interpretação restritiva no nosso direito, é um ponto 
sobre o qual, são dispensáveis, obviamente, mais esclarecimentos.

5 – O Reclamante defende que a referida interpretação restritiva, por não ter apoio na letra da lei, 
viola do direito de acesso aos tribunais, constitucionalmente consagrado nos arts. 20.º, n. 1, e 268.º, 
n.º 4, da CRP, transcrevendo o art. 20.º, n.º 1, da CRP em que se refere que

A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.

No caso em apreço, o ora Reclamante deduziu impugnação num Tribunal de 1.ª instância, recorreu 
para o Supremo Tribunal Administrativo, o seu recurso foi apreciado quanto ao mérito e foi -lhe aberta 
a possibilidade de recorrer para o Pleno da Secção do Contencioso Tributário, só lhe sendo recusada 
a utilização desta última possibilidade de apreciação por, na perspectiva subjacente ao despacho re-
clamado, o Reclamante não ter dado satisfação a um dos requisitos legais necessários para este tipo 
de recursos.

Mas, apesar disso, aqui está novamente o Supremo Tribunal Administrativo, ao proferir o presente 
acórdão, a apreciar a sua douta reclamação.

É difícil entender, neste contexto processual em que a pretensão do ora Reclamante foi apreciada, 
quanto ao seu mérito, num duplo grau de jurisdição, que possa afirmar -se que foi violado o direito de 
acesso aos tribunais para defesa dos direitos, pois o percurso processual que antecedeu o recurso para 
o Pleno constitui, precisamente, a materialização do exercício desse direito.

Por outro lado, quanto à não admissão do recurso para o Pleno, foi decidida por não estarem reuni-
dos todas as condições legais que se entendeu serem legalmente, exigidos para o efeito, e, naturalmente, 
aquele direito de acesso aos tribunais, por exigência da própria optimização desse acesso em relação à 
generalidade dos cidadãos («a todos», como se diz naquele n.º 1 do art. 20.º), não pode deixar de ser 
um direito subordinado a condições.

Por outro lado, a satisfação daquele direito de acesso aos tribunais em processos de impugnação 
judicial de actos tributários não exige mais (antes exige menos) do que uma apreciação do mérito em 
dois graus, um dos quais a nível do Supremo Tribunal.

No que concerne ao direito de impugnação contenciosa de actos administrativos lesivos, reco-
nhecido no art. 268.º, n.º 4, da CRP, não há dúvida de que ele foi satisfeito, pois foi apreciada jurisdi-
cionalmente a impugnação apresentada pelo ora Reclamante.

Por isso, não ocorre violação do direito de acesso aos tribunais.
Termos em que acordam em indeferir a presente Reclamação.
Custas pelo Reclamante com taxa de justiça de 15 UC.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Pimenta do 
Vale.

(1) Este último inclui mesmo na sua epígrafe a expressão «Regras gerais». 

 Acórdão de 14 de Julho de 2008.

Assunto:

Nulidade de decisão judicial. Resposta da parte contrária. Decisão imediata.

Sumário:

O conhecimento da nulidade arguida de decisão judicial, por omissão de pronúncia 
devida, segue logo à resposta da parte contrária, sem notificação desta resposta à 
parte arguente – de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 670.º do Código de 
Processo Civil [na redacção do Decreto -Lei n.º 180/90, de 25 de Setembro].
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Processo n.º 773-07 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino

1.1 “CRUZ & COMPANHIA, LDA” «notificada do douto acórdão de 28.05.2008, vem expor e 
requerer o seguinte».

1.2 A ora exponente -requerente, na parte interessante, diz que «Não tendo sido notificada da res-
posta da parte contrária, ao contrário do que deveria, por aí terem sido feitas imputações susceptíveis 
de contraditório, vem arguir a nulidade do processado desde então, na conformidade com o disposto 
no artigo 201.º do Código de Processo Civil, com as consequências legais».

1.3 A parte contrária (o IFAP, sucessor do INGA), «notificada do requerimento de arguição de 
nulidades apresentado pela requerente», vem dizer, no essencial, «que não pode ser deferida a arguição 
de nulidades apresentada pela requerente».

E termina, ao que diz, «como dizia Cícero, “Quousque tandem Catalina…”» (sic).
1.4 Cumpre decidir, em conferência.
2. Nestes autos de “Recurso de Actos do Chefe da Repartição de Finanças” em processo de execução 

fiscal, instaurado em 31 -7 -2002, além de outras decisões jurisdicionais, foi proferido por esta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, o acórdão de 14 de Novembro de 2007, «em que se acorda negar 
provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida na parte impugnada»; depois, o acórdão de 23 
de Janeiro de 2008, «em que se acorda indeferir o pedido de aclaração»; depois ainda, o acórdão de 28 
de Maio de 2008, «em que se acorda indeferir o requerimento de nulidade apresentado».

É deste acórdão de 28 de Maio de 2008, mencionado em último lugar, que a recorrente, ora 
requerente, «vem arguir a nulidade do processado desde então, na conformidade com o disposto no 
artigo 201.º do Código de Processo Civil, com as consequências legais», por causa de não ter sido 
«notificada da resposta da parte contrária, ao contrário do que deveria, por aí terem sido feitas im-
putações susceptíveis de contraditório».

Estamos em presença do acórdão de 28 de Maio de 2008, que deliberou «indeferir o requerimento 
de nulidade apresentado» por alegada omissão de pronúncia devida.

Este acórdão, em si, não vem questionado.
Mas ocorre a «nulidade do processado desde então»: desde que a ora requerente não foi, como ela 

entende que devia ser, notificada «da resposta da parte contrária» – alega a ora requerente.
E a ora requerente entende que devia ser «notificada da resposta da parte contrária (…), por aí 

terem sido feitas imputações susceptíveis de contraditório».
No entanto, ficamos sem saber que «imputações susceptíveis de contraditório» terão sido feitas 

na «resposta da parte contrária» – uma vez que a ora requerente, a respeito desse ponto para si tão 
importante, em absoluto nada diz ao Tribunal.

No entender da requerente, tal nulidade verificar -se -ia «na conformidade com o disposto no ar-
tigo 201.º do Código de Processo Civil».

Sob o título “Regras gerais sobre a nulidade dos actos”, o invocado artigo 201.º do Código de 
Processo Civil, no seu n.º 1, preceitua que «(…) a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei 
prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa 
influir no exame ou na decisão da causa».

Ora, acontece que a aqui requerente, não indica a norma em «que a lei prescreva» que ela devesse 
no caso ter sido «notificada da resposta da parte contrária».

E, depois, mesmo que houvesse lei a prescrever a falada notificação (e não há), necessário seria 
ainda que a requerente, ao menos, se propusesse demonstrar que a apontada falta de notificação «da 
resposta da parte contrária», tinha virtualidade para, nos termos da lei, «influir no exame ou na decisão 
da causa» – e o que vemos é que a ora requerente não se afadiga a demonstrar tanto.

Estamos, deste modo, a concluir que não ocorre a invocada nulidade da falta de notificação à ora 
requerente da resposta da parte contrária.

E, assim, havemos de convir que o conhecimento da nulidade arguida de decisão judicial, por 
omissão de pronúncia devida, segue logo à resposta da parte contrária, sem notificação desta resposta 
à parte arguente – de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 670.º do Código de Processo Civil 
[na redacção do Decreto -Lei n.º 180/90, de 25 de Setembro].

3. Termos em que se acorda indeferir o presente requerimento de nulidade.
Custas pela requerente, com a taxa de justiça de 15 unidades de conta.

Lisboa, 14 de Julho de 2008. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau. 
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 Acórdão de 30 de Julho de 2008.

Assunto:

Compensação. Constitucionalidade do artigo 89.º do CPPT.

Sumário:

O artigo 89.º, n.º 1 do CPPT não afronta os princípios fundamentais da igualdade, do 
acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretado no sentido 
de que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração 
Tributária, pode ser efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, 
apesar de ainda não se encontrar esgotado o prazo para o exercício do direito de 
impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida.

Processo n.º 133/08 -30.
Recorrente: Gestamp Aveiro — Indústria de Acessórios de Automóveis, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I — Gestamp Aveiro — Indústria de Acessórios de Automóveis, SA, com os sinais dos autos, 
não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que negou provimento à recla-
mação por si interposta do despacho do órgão da Administração Fiscal que decidiu a compensação 
n.º 2007.0000000113693, efectuada a coberto do preceituado no artigo 89.º do CPPT e realizada através 
da afectação de um reembolso de IVA no montante de € 180.700,53, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A. A Gestamp foi citada para a execução fiscal em 2.11.2007 e, logo em 8.11.2007, foi notificada 
da compensação da dívida exequenda com créditos que dispunha sobre a Administração Fiscal.

B. No momento em que a Administração Fiscal compensou a dívida, ainda decorria o prazo de 
30 dias para a Gestamp exercer qualquer uma das faculdades conferidas pela lei ao executado, a saber: 
proceder ao pagamento da dívida, requerer o pagamento em prestações, requerer a dação em pagamento, 
prestar garantia e deduzir oposição.

C. Paralelamente, estava ainda a correr prazo para a Gestamp impugnar judicialmente a liquidação 
que deu causa ao processo executivo  - prazo que só se completava em 23.12.2007.

D. Ao contrário do que sustenta o Tribunal a quo, a compensação prevista no artigo 89.º do CPPT 
configura -se, no nosso ordenamento jurídico, como um mecanismo verdadeiramente excepcional, o que 
se justifica pelo facto de conflituar com um interesse legítimo do contribuinte: o direito a um crédito 
sobre o Estado.

E. Em face dessa natureza excepcional, dispõe o artigo 169.º do CPPT que a compensação não poderá 
ser efectuada 1) se a alegada dívida estiver a ser contestada e 2) tiver sido prestada garantia idónea.

F. A ratio dos dois pressupostos supra referidos inviabiliza a possibilidade de a Administração 
Fiscal lançar mão da compensação antes de terminar o prazo para contestar a dívida exequenda e 2) 
sem que tenham sido asseguradas ao executado as condições efectivas para prestar garantia.

G. No caso dos autos, corria ainda o prazo para a Gestamp impugnar judicialmente a liquidação 
e não lhe foi conferida a possibilidade real de apresentar uma garantia.

H. Decorre da lei que a prestação da garantia está condicionada à citação do executado para o pro-
cesso executivo, pelo que, conforme resulta dos autos, ao invés de um prazo de 30 dias, a Gestamp dispôs 
apenas de 3 dias úteis para negociar e apresentar uma garantia no valor aproximado de 750.000,00 € - o 
que equivale a dizer que viu coarctada uma faculdade que a lei expressamente lhe conferia.

I. Ao contrário do que afirma o Tribunal a quo não basta, para obstar à compensação, a prestação 
de garantia, pois cumulativamente é ainda necessário contestar a dívida exequenda.

J. Interpretar -se o artigo 89.º do CPPT nos termos em que o fez o Tribunal a quo equivale a afir-
mar que a Administração Fiscal  - ao compensar a dívida e, as mais das vezes, considerar o processo 
como findo  - tem, no domínio da sua discricionariedade, a possibilidade de derrogar as demais normas 
que constituem o leque de possibilidades conferidas ao contribuinte confrontado com um processo 
de execução fiscal, o que, em determinados casos, equivale a sonegar ao contribuinte todo e qualquer 
meio de defesa no processo.

K. Com efeito, nas situações em que o contribuinte apenas pretende discutir a inexigibilidade da 
dívida exequenda  - como acontece, por exemplo, quando a dívida já está prescrita  -, a compensação 
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antes do decurso do prazo de oposição impede  - de facto e irremediavelmente  - o acesso à justiça pois, 
ao promover a compensação de créditos, a Administração Fiscal extingue o processo por pagamento e 
deixa de ser possível deduzir oposição à execução.

L. Em suma, a ratio e o contexto em que deve ser analisado o artigo 89.º, n.º l, do CPPT, deter-
minam que o mesmo não pode ser interpretado nos termos em que o fez a Administração Fiscal e, a 
final, o Tribunal a quo, nomeadamente, permitindo -se a compensação da dívida exequenda antes de 
transcorrido o prazo legal para recorrer, reclamar ou apresentar impugnação judicial e, ainda, antes de 
ser assegurado ao contribuinte a possibilidade de apresentar garantia idónea.

M. Paralelamente, ao compensar de imediato a dívida exequenda, a Administração Fiscal violou 
uma das mais elementares garantias do contribuinte  - o direito ao prazo legalmente consagrado para 
deduzir a competente reclamação ou impugnação judicial, o que configura um cerceamento das garantias 
consagradas no n. 4 do artigo 268.º da CRP.

N. Conferir -se à Administração Fiscal a discricionariedade de compensar a dívida exequenda 
antes ou depois dos prazos legalmente previstos traduz -se numa flagrante violação do princípio cons-
titucional da igualdade e da justiça material, pois que conduz a um tratamento inevitavelmente desigual 
dos contribuintes.

O. No presente caso, a Administração Fiscal ao antecipar -se e, assim, desrespeitar os prazos con-
feridos legalmente à Recorrente para praticar os actos que lhe permitiam suspender a execução fiscal 
e obstar à compensação, defraudou a confiança da A... na lei e  - sobretudo  - na actuação dos órgãos e 
agentes da Administração Fiscal, circunstância que impõe e legitima a anulação do acto impugnado 
por se traduzir numa violação flagrante do princípio constitucional da confiança.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de ser confirmado o 

julgado, negando -se, por isso, provimento ao recurso.
Com dispensa de vistos, foi acordado, em conferência desta Secção, em 23/4/2008, conceder 

provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, e, em consequência, julgada procedente a 
reclamação deduzida e anulada a compensação reclamada.

Fundamentou -se o assim decidido na inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por 
iniciativa da AT antes de esgotado o prazo de impugnação judicial, sob pena de violação dos princípios 
constitucionais da igualdade e do acesso ao direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º 
e 268.º, n.º 4 da CRP).

Interposto recurso desta decisão pela Exma. Representante da FP para o Tribunal Constitucional 
decidiu este conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogar o julgamento de inconstitu-
cionalidade proferido nos autos (v. fls. 137 a 150 dos autos).

Cumpre, pois, agora decidir em conformidade com tal orientação.
II — Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A) A ora Reclamante, Gestamp Aveiro — Indústria de Acessórios de Automóveis, SA, foi noti-

ficada em 29 -08 -2007 de uma liquidação adicional de IRC, no montante de € 630.783,15, relativa ao 
exercício de 2004, com prazo de pagamento até ao dia 24 -09 -2007, a qual integra, no fundamental, a 
dívida cuja cobrança coerciva é objecto da execução referida em B)  - vide docs. de fls. 14 a 16 aqui 
dados por reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais documentos infra referidos.

B) A execução n.º 3751100701010611 em que é executada Gestamp Aveiro — Indústria de Aces-
sórios de Automóveis, SA, foi instaurada em 16 -10 -2007 e citada à Reclamante em 02 -11 -2007  - cfr. 
capa e folha 5 da referida execução apensa a estes autos e ainda docs. de fls. 17 e 27 destes autos.

C) A Reclamante foi notificada em 08 -11 -2007 da compensação n.º 2007 0000000113693, efectuada 
a coberto do preceituado no artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT); 
compensação realizada em 31 -10 -2007, através da afectação de um reembolso de IVA entretanto soli-
citado pela Reclamante, no montante de € 180 700,53  - vide docs. de fls. 18 a 20 destes autos e fls. 5 
dos autos de execução apensos.

D) Na Reclamação que deu origem aos presentes autos, apresentada a 15 -11 -2007, a Reclamante 
para fundamentar a subida e conhecimento imediato da mesma alegou para além do mais, que irá 
apresentar impugnação judicial da liquidação originadora da execução, dispondo para o efeito de prazo 
até ao dia 23 de Dezembro de 2007; a compensação não deveria ter ocorrido até ao findar do prazo de 
apresentação de impugnação judicial de liquidação; a compensação operada implica uma natural difi-
culdade de tesouraria e pretende solicitar a suspensão do processo executivo mediante a apresentação 
de uma garantia bancária  - cfr. carimbo aposto na primeira folha da Petição inicial, folhas 4 destes autos 
e artigos 31 e segs. da referida petição.

E) A Impugnação vinda de aludir foi apresentada em 20 -12 -2007, neste Tribunal, originando o 
processo n.º 1770/07.OB  - vide certidão de fls. 40 e segs..

F) Dela, da parte final, consta “Mais declara que a impugnante pretende vir a suspender o pro-
cesso de execução fiscal n.º 3751100701010611, instaurado pelo Serviço de Finanças de Oliveira de 
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Azeméis, através da apresentação de uma garantia bancária, após notificação para o efeito”  - idem 
anterior, mormente fls. 68.

III — Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que considerou 
não se verificarem fundamentos de facto ou legais para afastar a admissibilidade da compensação de 
dívidas de tributos por parte da AT antes de esgotado o prazo para a reclamante deduzir impugnação 
judicial ou prestar a garantia devida.

Por acórdão desta Secção, proferido em 23/4/2008 (v. fls. 118 a 122), concluiu -se, pelo contrário, 
pela inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por iniciativa da AT antes de esgotado 
o prazo de impugnação judicial, sob pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do 
acesso ao direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).

Porém, por decisão sumária do TC n.º 360/08, de 3/7/2008, proferida a fls. 137 a 150 dos presentes 
autos, veio este Tribunal reforçar o entendimento já expresso no Acórdão n.º 386/2005, publicado no 
DR, II Série, de 18/10/2005, sobre a dimensão do artigo 89.º, n.º 1 do CPPT que surge questionada 
nos autos.

Julgou -se, então, e confirma -se agora, que esta norma não afronta os princípios fundamentais da 
igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretada no sentido de que 
a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser efec-
tuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado o 
prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta — ainda — não ter sido deduzida, sem que 
isso implique qualquer cerceamento das possibilidades de defesa do contribuinte que deva considerar-
-se irrazoável, desproporcionado ou intolerável.

Como se diz no aresto citado, “o contribuinte continua a ter a possibilidade de recorrer a esse meio 
de tutela jurisdicional para discutir a legalidade da liquidação sofrida e, por essa via, obter a anulação do 
acto tributário com as consequências que legalmente daí advêm — designadamente, com a restituição 
do indevidamente compensado, acrescido do pagamento dos legais juros indemnizatórios”.

E certo que o contribuinte pode, numa situação destas, ver o seu património afectado ao paga-
mento de uma dívida que, apesar de se ter por certa, líquida e exigível, ainda pode sofrer as vicissitudes 
inerentes a uma eventual ilegalidade da liquidação a apurar em sede de impugnação.

Contudo, “tal resultado apenas seria constitucionalmente ilegítimo se, à luz dos pertinentes pa-
râmetros jusfundamentais, fosse intolerável, perante a existência de uma dívida fiscal certa, líquida e 
exigível, a realização de diligências tendentes à efectivação da cobrança coerciva dessa mesma dívida, 
apesar de deduzida — recte, de poder ser ainda deduzida — impugnação judicial, o que, decerto, 
ocorreria se o contribuinte visse, por esse motivo, frustrada a possibilidade de discutir a legalidade da 
dívida ou não se admitisse que a decisão judicial relativa à legalidade da liquidação pudesse repercutir-
-se sobre a cobrança da dívida”.

Por outro lado, conforme se assinala no referido acórdão, “não se vê qualquer razão para dife-
renciar, neste ponto específico, o regime de compensação dos créditos fiscais com o regime civilístico 
onde o instituto opera mediante simples declaração de uma das partes à outra (artigo 848.º, n.º 1, do 
Código Civil), sendo que, por maioria de razão, a natureza da dívida em questão e a sua vinculação 
à satisfação imediata dos interesses públicos, sempre autorizaria um regime menos restritivo daquele 
que vigorasse no estrito plano juscivilístico …”.

Por último, “… mesmo considerando o facto da compensação operar num momento em que ainda 
decorre o prazo para deduzir impugnação fiscal — e atendendo a que a possibilidade de se obter a 
suspensão da execução mediante prestação de garantia, nos termos do artigo 169.º do CPPT, pressupõe 
um meio de defesa impugnatório, só se efectivando após a mobilização concreta e efectiva de tal ins-
trumento de defesa — e que, por isso, a execução pode ser extinta, por cobrança coerciva — mediante 
compensação — ainda antes do sujeito passivo ter oportunidade para obter a sua suspensão mediante 
a prestação de garantia e de assim obstar ao pagamento imediato da dívida fiscal (na medida em que a 
dívida se encontra coercivamente paga num momento em que ainda era possível discutir a legalidade do 
acto que a originou), sempre se terá de concluir que o artigo 20.º da Constituição, ressalvada que esteja 
a possibilidade de discutir a legalidade da dívida e de obter uma reparação dos prejuízos causados pela 
actuação administrativa, não impede que aquele pagamento se efectue, ainda que, consequentemente, o 
contribuinte não tenha possibilidade de ver a execução suspensa a título cautelar até à decisão do tribu-
nal sobre a liquidação em causa, uma vez que, nessas circunstâncias, sempre continuará a ser possível 
ao contribuinte impugnar, no prazo legal, a respectiva liquidação, além de que, apurado que fique, em 
função do que aí se decidir, o pagamento indevido do imposto, ele sempre terá direito a ser ressarcido 
dos prejuízos sofridos mediante o pagamento de juros indemnizatórios ex vi o disposto no artigo 61.º 
do CPPT, não ficando assim precludidas, com a compensação realizada, pela administração fiscal, as 
garantias de defesa do Recorrente, tanto mais que, como deflui das considerações previamente tecidas, 
a compensação não importa uma perda definitiva do valor do crédito”.

E, assim sendo, tendo a compensação em causa sido efectuada no respeito das regras estabelecidas 
no artigo 89.º do CPPT, não pode também a recorrente alegar que a actuação da AT se tenha traduzido 
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na violação do princípio constitucional da confiança, como de nenhum dos outros anteriormente as-
sinalados.

Improcedem, desta forma, as alegações do recurso, impondo -se, por via disso, a confirmação do 
julgado.

IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário, 
em negar provimento ao recurso, confirmando, em consequência, a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 30 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Freitas Carvalho — Edmundo 
Moscoso. 

 Acórdão de 30 de Julho de 2007.

Assunto:

Reclamação das decisões do órgão da execução fiscal. Despachos de reversão e que 
ordena a venda. Intempestividade. Meio processual mais adequado. Convolação. 
Omissão de pronúncia. Nulidade da citação.

Sumário:

 I — 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 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.º 660.
º, n.º 2 daquele primeiro diploma legal  -, de resolver todas as questões que tive-
rem 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.

 II — Embora o tribunal tenha também dever de pronúncia sobre questões de conhe-
cimento oficioso, ainda que não suscitadas pelas partes (parte final do n.º 2 do 
artigo 660.º CPC), a omissão de tal dever não constituirá, a nosso ver, nulidade, 
mas sim erro de julgamento.

 III — A nulidade da citação decorrente da falta de observação das formalidades previstas 
na lei (artigo 198.º, n.º 1 do CPC) é distinta da nulidade resultante da falta de citação, 
só podendo ser conhecida na sequência de arguição dos interessados que, em sintonia 
com o preceituado no n.º 2 do citado artigo 198.º CPC, deve ser feita no prazo que 
tiver sido indicado para deduzir oposição, equivalente à contestação em processo 
declarativo, ou, nos casos de citação edital ou quando não tiver sido indicado prazo 
para deduzir oposição, na primeira intervenção do citado no processo.

 IV — Ora, tendo os reclamantes apenas arguido tal nulidade em sede de alegações do 
recurso jurisdicional, deve a mesma, por isso, considerar -se sanada (artigos 198.
º, n.º 2 e 202.º do CPC).

 V — Ainda que, de acordo com a jurisprudência deste STA (v., entre muitos, os acórdãos 
de 29/6/2005, e, mais recentemente, de 4/6/2008 e 25/6/2008, proferidos neste 
sentido nos recursos n.ºs 501/05, 76/08 e 123/08, respectivamente), o meio mais 
adequado para os revertidos impugnarem a legalidade do despacho que ordena 
a reversão seja a oposição à execução fiscal, que não a reclamação prevista no 
artigo 276.º CPPT e usada pelos recorrentes neste caso, o certo é que nem a 
convolação para esse meio processual obstaria à sua apresentação em tempo na 
medida em que o prazo legal para deduzir a oposição à execução fiscal, embora 
sendo de 30 dias, nos termos do artigo 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, também já 
se mostrava esgotado em 20/12/2007, data em que a reclamação foi apresentada, 
pois os recorrentes foram citados para a execução, como vimos, em 11/5/2007.

Processo n.º 355/08 -30.
Recorrente: José Maria Solino Cardoso e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1 — José Maria Solino Cardoso e Maria da Glória de Jesus Teixeira, com os sinais dos autos, não 
se conformando com os despachos do Chefe de Finanças de Amarante que ordenou a reversão contra 
si do processo de execução fiscal n.º 1759 - 2005/01027530 e apensos, instaurado inicialmente contra 
a sociedade Cardomarante — Construções, Lda., e a venda dos bens imóveis penhorados, deles vie-
ram reclamar, invocando a nulidade da citação efectuada, por falta de fundamentação do despacho de 
reversão e falta de pressupostos para o exercício do direito de reversão, uma vez que não foi excutido 
o património da executada originária, e pedindo a sua anulação.

Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel foi julgada procedente a excepção da caducidade 
do direito de deduzir a reclamação, absolvendo -se, assim, a Fazenda Pública da instância.

Inconformados com tal decisão, dela vêm agora os reclamantes interpor recurso para este Tribunal 
formulando as seguintes conclusões:

I. A douta sentença considerou intempestiva a reclamação contenciosa,
II. deixando de apreciar questões de “conhecimento oficioso”,
III. não se conformando o recorrente/executado/revertido recorre da decisão por omissão de pro-

núncia prevista no art.º 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC,
IV. quanto à falta de citação pessoal do executado/revertido,
V. violação das normas do n.º 3 dos art.ºs 191.º e 192.º do CPPT e 232.º, n.º 2 do CPC.
VI. Assim, o douto despacho recorrido violou, nomeadamente, as normas contidas nos 

art.ºs 203.º, n.º 1, alínea a) e 192.º, n.º 1, ambos do CPPT, e no art.º 232.º, n.º 2, do CPC.
VII. Relativo à falta de fundamentação da reversão, foram inobservadas e violadas as normas e 

formalidades previstas nos art.ºs 22.º, n.º 4, e 23.º, n.º 4 da LGT,
VIII. pois, as citações das reversões não continham os elementos essenciais da liquidação desses 

impostos, designadamente a sua fundamentação, nem continha a declaração fundamentada dos pres-
supostos da reversão e da sua extensão,

IX. as previstas no art.º 23.º, n.º 4, da LGT (que estipula que a citação deve incluir a declaração 
fundamentada dos pressupostos e da extensão da reversão), logo, a falta cometida prejudica a defesa 
do citado e,

X. quanto ao n.º 4 do art.º 22.º da LGT, segundo o qual «As pessoas solidária ou subsidiaria-
mente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída 
nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os 
elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais».

XI. Estas irregularidades são susceptíveis de determinar a nulidade da citação, em harmonia com 
o regime previsto no art.º 198.º do Código de Processo Civil (aplicável ex vi do art.º 2.º, alínea e) do 
CPPT), nulidade que pode ser conhecida na sequência de arguição do interessado, desde que possam 
prejudicar a sua defesa.

XII. Na verdade, o artigo 198.º do CPC estabelece o seguinte: a) Sem prejuízo do disposto no 
artigo 195.º, é nula a citação quando não hajam sido, na sua realização, observadas as formalidades 
prescritas na lei.

XIII. Deste modo, deve ser atendida a arguição de nulidade à face do n.º 4 do art.º 198.º do CPC 
por falta de cumprimento do disposto no n.º 4 do art.º 22.º da LGT.

XIV. Acrescendo, às anteriores, estamos também perante a falta de citação ao cônjuge do executado,
XV. nos termos do n.º 1 do artigo 239.º do CPPT, «Feita a penhora e junta a certidão de ónus, serão 

citados os credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados, e o cônjuge do executado no 
caso previsto no artigo 220.º ou quando a penhora incida dobre bens imóveis ou bens móveis sujeitos 
a registo, sem o que a execução não prosseguirá».

XVI. E, falta da excussão prévia do património da devedora originária,
XVII. em violação do n.º 2 do art.º 23.º da LGT.
XVIII. De facto, nos termos do art.º 23.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, “a reversão contra o 

responsável subsidiário depende de fundada insuficiência dos bens penhoráveis ao devedor principal 
e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício de excussão”.

XIX. Os autos revelam que assim não foi, à devedora originária foram penhorados 8 (oito) veículos 
automóveis de valor considerável e a AF não procedeu à sua venda.

XX. Os art.ºs 23.º, n.º 2, e 24.º da Lei Geral Tributária só permitem a reversão da execução fiscal 
contra o responsável subsidiário após estar excutido o património da originária executada.

XXI. O recorrente fez -se valer da reclamação contenciosa, invocando prejuízos irreparáveis,
XXII. única via de fazer valer os seus direitos e interesses legítimos, quando a lei prevê a obriga-

toriedade de assegurar a possibilidade de reclamar de todos os actos lesivos (art.ºs 268.º, n.º 4, da CRP 
e 95.º, n.ºs 1 e 2, alínea j) e 103.º, n.º 2 da LGT).
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XXIII. Com efeito, enquanto a própria Constituição garante no seu art.º 268.º, n.º 4, o direito à 
tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo (em 
que se engloba o tributário).

XXIV. Esta é, aliás, a posição sustentada pelo Exmo. Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado”.

XXV. As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e,
XXVI. Podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão como preceitua o n.º4 do 

art.º 165.º do CPPT.
Não foram apresentadas contra -alegações.
A Mma. Juíza “a quo” sustenta a decisão recorrida, mantendo -a por considerar nela não se verificar 

a alegada omissão de pronúncia.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
Cumpre decidir.
II — É do seguinte teor, na parte que releva, a decisão recorrida:
«Questão prévia.
Intempestividade da apresentação da reclamação.
A presente reclamação foi apresentada pela reclamante ao abrigo do estipulado nos artigos 276.º 

e seguintes do CPPT, apresentando -se como um processo de natureza urgente.
Nos termos do art.º 276.º do CPPT, as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras 

autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e os interesses legítimos do 
executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o Tribunal Tributário de 1ª Instância.

De acordo com o art.º 277.º do referido diploma legal, a reclamação será apresentada no prazo de 
dez dias após a notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos e conclusões.

Nos termos do art.º 103.º da LGT, é garantido aos interessados o direito de reclamação para o 
Juiz de execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária no âmbito do processo de execução fiscal.

Em matéria de contagem do prazo há que atender ao disposto no n.º 2 do art.º 20.º do CPPT, 
remissivo para o artigo 144.º do CPC.

Os despachos de reversão foram proferidos no dia 3 de Maio de 2007— cfr. doc. de fls. 173 e 
seguintes dos autos.

Os ora reclamantes foram dos mesmos notificados no dia 11 de Maio de 2007.
O edital das vendas foi afixado no dia 2 de Novembro de 2007.
Os reclamantes foram notificados do despacho correspondente ao referido edital no dia 30 de 

Outubro de 2007— cfr. fls. 229.
Pelo que, tendo a presente reclamação sido apresentada em 20.12.2007, nessa data, o prazo legal 

para apresentação da reclamação já havia terminado.
Assim, estamos perante a excepção peremptória da caducidade do direito de deduzir a reclamação.
Não se registam outras excepções ou questões prévias que cumpra conhecer. Fica prejudicado o 

conhecimento das demais questões.
III  - DECISÃO
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente a
excepção da caducidade do direito, com as legais consequências, absolvendo -se a Fazenda 

Pública da instância.
Custas pelos reclamantes.
Notifique e registe.».
III — 1. Não se conformando com a sentença recorrida que julgou procedente a excepção peremp-

tória da caducidade do direito de deduzir a reclamação apresentada contra os despachos de reversão 
e da venda dos bens imóveis penhorados, vêm os recorrentes imputar àquela decisão omissão de pro-
núncia por ela ter deixado de apreciar questões de conhecimento oficioso, tais como a falta de citação 
pessoal do executado, a falta de fundamentação da reversão, a falta de declaração fundamentada dos 
pressupostos da reversão e da sua extensão e dos elementos essenciais da liquidação dos impostos a 
acompanhar as citações das reversões, irregularidades susceptíveis de determinar a nulidade da citação, 
bem como a falta da excussão prévia do património da devedora originária.

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 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.º 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 
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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).

Embora o tribunal tenha também dever de pronúncia sobre questões de conhecimento oficioso, 
ainda que não suscitadas pelas partes (parte final do n.º 2 do artigo 660.º CPC), a omissão de tal dever 
não constituirá, a nosso ver, nulidade, mas sim erro de julgamento (v. Jorge Sousa, in CPPT, anotado e 
comentado, vol. 1, p. 914, em anotação 11 ao artigo 125.º, e jurisprudência deste STA aí citada).

No caso em apreço, e conforme assinala a Mma. Juíza “a quo” no seu despacho de sustentação da 
decisão recorrida, os reclamantes nunca arguíram no processo executivo, nem na reclamação apresen-
tada, a falta de citação pessoal do executado ou sequer do seu cônjuge (v. fls. 4 a 27 dos autos), tendo 
a reclamação como únicos fundamentos a falta de fundamentação do despacho de reversão e a falta de 
excussão prévia do património da devedora originária.

De resto, como consta da informação de fls. 295 dos autos, os reclamantes foram citados pesso-
almente como executados revertidos em 11/5/2007.

Assim, desde logo não se verifica a nulidade invocada decorrente da falta de citação do despacho 
de reversão nem a alegada omissão de pronúncia mesmo quanto à falta de citação do cônjuge do exe-
cutado, visto tais questões não terem sido suscitadas na reclamação deduzida.

Por outro lado, o não conhecimento na sentença recorrida de questões como a falta de funda-
mentação do despacho de reversão e a falta de excussão prévia da devedora originária mostra -se 
justificado porquanto o seu conhecimento ficou prejudicado pela decisão sobre a intempestividade da 
reclamação.

Suscitam ainda os recorrentes a nulidade da citação decorrente da falta de observação das forma-
lidades previstas na lei (artigo 198.º, n.º 1 do CPC).

Tal nulidade é, porém, distinta da nulidade resultante da falta de citação, só podendo ser conhe-
cida na sequência de arguição dos interessados que, em sintonia com o preceituado no n.º 2 do citado 
artigo 198.º CPC, deve ser feita no prazo que tiver sido indicado para deduzir oposição, equivalente à 
contestação em processo declarativo, ou, nos casos de citação edital ou quando não tiver sido indicado 
prazo para deduzir oposição, na primeira intervenção do citado no processo.

Ora, tendo os reclamantes apenas arguido tal nulidade em sede de alegações do recurso jurisdi-
cional, deve a mesma, por isso, considerar -se sanada (artigos 198.º, n.º 2 e 202.º do CPC).

Improcede, desta forma, a arguida nulidade da sentença recorrida por omissão de pronúncia.
2. Quanto à questão da intempestividade da reclamação apresentada pelos recorrentes dos despa-

chos do chefe do Serviço de Finanças de Amarante, se, por um lado, os recorrentes nas suas alegações 
de recurso não chegam a questionar sequer a fundamentação determinante de tal decisão, o que, julgada 
não verificada a alegada omissão de pronúncia, só por si determinaria a manutenção do julgado, por 
outro lado, também nenhum reparo se lhe pode apontar quanto ao decidido.

Com efeito, dirigindo -se a reclamação em causa contra os despachos que ordenou a reversão da 
execução contra os ora recorrentes e a venda dos bens imóveis penhorados, constata -se efectivamente 
que, sendo aquele datado de 3/5/2007 e este de 25/10/2007, e tendo os mesmos sido notificados àqueles 
em 11/5/2007 e 30/10/2007, respectivamente, à data em a reclamação foi apresentada (20/12/2007, já 
o prazo legal para deles se reclamar, ao abrigo do disposto nos artigos 276.º e 277.º do CPPT (dez dias 
a contar da sua notificação), havia expirado (v. informação de fls. 295 dos autos).

Ainda que, de acordo com a jurisprudência deste STA (v., entre muitos, os acórdãos de 
29/6/2005, e, mais recentemente, de 4/6/2008 e 25/6/2008, proferidos neste sentido nos recursos 
n.ºs 501/05, 76/08 e 123/08, respectivamente), o meio mais adequado para os revertidos impugna-
rem a legalidade do despacho que ordena a reversão seja a oposição à execução fiscal, que não a 
reclamação prevista no artigo 276.º CPPT e usada pelos recorrentes neste caso, o certo é que nem 
a convolação para esse meio processual obstaria à sua apresentação em tempo na medida em que 
o prazo legal para deduzir a oposição à execução fiscal, embora sendo de 30 dias, nos termos do 
artigo 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, também já se mostrava esgotado em 20/12/2007, data em 
que a reclamação foi apresentada, pois os recorrentes foram citados para a execução, como vimos, 
em 11/5/2007.

E, assim sendo, é evidente que o recurso não pode proceder.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, a decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 30 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Freitas Carvalho — Edmundo 
Moscoso. 



887

 Acórdão de 30 de Julho de 2008.

Assunto:

Reclamação de acto de órgão da execução fiscal. Acto contenciosamente recorrível.

Sumário

 I — Nos termos dos artigos 268.º, 4, da CRP, 95.º, n.º 1, e 103.º, n.º 2, da LGT, é reco-
nhecido, de facto, um direito global de os particulares solicitarem a intervenção 
do juiz no processo, através da reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, 
relativamente a quaisquer actos praticados no processo de execução fiscal pela 
administração tributária que tenham potencialidade lesiva.

 II — Só devem considerar -se imediatamente lesivos, e, por isso, impugnáveis conten-
ciosamente, os actos que tenham repercussão negativa imediata na esfera jurídica 
dos seus destinatários e a sua lesividade não puder ser diferida por meios admi-
nistrativos de impugnação.

 III — As diligências preparatórias da penhora não afectam só por si a esfera jurídica 
da executada, a qual só poderá ser atingida pela penhora, contra a qual sempre 
aquela poderá reagir, pelo que, não sendo tais diligências um acto lesivo, não são 
as mesmas imediatamente impugnáveis ao abrigo do disposto no artigo 276.º do 
CPPT.

Processo n.º 553/08 -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 Adminis-
trativo:

I — Cruz & Companhia, S. A., com os sinais dos autos, não se conformando com a sentença da 
Mma. Juíza do TAF de Viseu que lhe indeferiu a reclamação apresentada, ao abrigo do artigo 276.º do 
CPPT, em 2/1/2008, das diligências efectuadas pelo Serviço de Finanças de Tondela na determinação dos 
activos existentes no seu património, identificando e seleccionando os bens ou direitos que vão ser ob-
jecto de penhora, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 — As disposições conjugadas do n.º 1 e n.º 2, alínea j) do art.º 95.º e art.º 103.º da LGT com o 
art.º 276.º do CPPT consagram o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal de todos os actos 
lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos do executado;

2 — O processo de execução fiscal tem natureza judicial mesmo na fase que corre perante as au-
toridades administrativas, motivo pelo qual se impõe que sejam reforçadas e garantidas como condições 
de efectividade o controlo jurisdicional dos actos praticados pela Administração, sob pena de violação 
de um direito constitucionalmente garantido;

3 — O n.º 4 do art.º 268.º da Constituição da República Portuguesa consagra aos administrados o 
direito à tutela jurisdicional efectiva, procurando assegurar que todo e qualquer acto de autoridade que 
tenha efeitos externos seja passível de ser sindicado judicialmente com fundamento na sua ilegalidade, 
cabendo a primeira palavra à administração, e aos tribunais a última e definitiva palavra;

4 — As diligências efectuadas no sentido da determinação dos activos existentes no património da 
recorrente e objecto do presente processo são diligências de efectivação de penhora e consubstanciam 
um acto lesivo e violador dos direitos e interesses que legalmente assistem à ora recorrente;

5 — Pelo que, e independentemente da sua forma, o mencionado acto é susceptível de reclamação 
nos termos do art.º 276.º do CPPT, motivo pelo qual o processo de execução fiscal só poderia ter pros-
seguido os seus ulteriores trâmites legais na hipótese de não ser atribuído carácter urgente por decisão 
transitada em julgado, o que não foi o caso;

6 — Ao decidir de forma diferente (não considerando o acto como passível de reclamação ao 
abrigo do disposto nos art.ºs 276.º e seguintes do CPPT), a douta sentença recorrida violou as disposi-
ções conjugadas do n.º 1 e n.º 2, alínea j) do art.º 95.º e art.º 103.º da LGT com o art.º 276.º do CPPT, 
bem como ainda o n.º 4 do art.º 268.º da Constituição da República Portuguesa.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
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Cumpre decidir.
II — Com relevância para a decisão da causa, mostra -se assente na sentença recorrida a seguinte 

factualidade:
A) Corre no Serviço de Finanças de Tondela o processo de execução fiscal n.º 2704200701014625, 

instaurado para pagamento de dívidas respeitantes a subsídios do Instituto de Financiamento da Agri-
cultura e Pescas, IFAP -IP — cf. fls. 1, 3 e artigo 5.º da petição inicial, a fls. 4;

B) Em 18/12/2007, a Reclamante foi notificada de que o senhor Chefe do Serviço de Finanças 
de Tondela decidiu proceder à determinação dos activos existentes no património da Reclamante, 
encontrando -se já identificados e seleccionados os bens ou direitos que vão ser objecto de penhora, 
para cobrança da dívida do processo de execução fiscal, referido em A), por ter já decorrido “... o prazo 
de 30 dias após a citação para apresentação de oposição ou pedido de pagamento em prestações ou 
nomear bens à penhora, mantendo -se a situação de incumprimento do dever de pagamento.

A penhora realizar -se -á de forma automática, imediatamente após a conclusão das diligências 
de concretização em curso, e fará incorrer — a Reclamante — em custos adicionais no processo, para 
além dos restantes incómodos” — cf. fls. 17 e 18, cujo teor integral dou aqui por reproduzido;

C) Da citação de instauração do processo de execução fiscal, referido em A), a Reclamante apre-
sentou em 07/12/2007 oposição nos termos do artigo 203.º e seguintes do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário — cf. fls. 19 a 26;

D) Da citação de instauração do processo de execução fiscal, referido em A), a Reclamante apre-
sentou em 07/12/2007 reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, nos termos do artigo 276.
º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que corre neste Tribunal sob o 
n.º 1588/07.OBEVIS, aonde solicitou a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 278.º 
daquele código — cf. fls. 27 a 37 e artigo 6.º da petição inicial, a fls. 4 e 5;

E) Em 25/02/2008, foi proferida sentença neste Tribunal no processo TAF
n.º 1588/07.OBEVIS, referido em D), que decidiu baixar os autos ao Serviço de Finanças, a fim 

de o processo de execução fiscal prosseguir os seus termos.
F) Em 02/01/2008, a presente reclamação deu entrada nos Serviços de Finanças de Tondela— 

cf. fls. 2 a 12.
III — A questão que se coloca é a de saber se o acto reclamado é ou não imediatamente recorrí-

vel.
Não há dúvida que, nos termos do n.º 4 do artigo 268.º da CRP, é constitucionalmente garantido 

a qualquer pessoa o direito de impugnação contenciosa de quaisquer actos da administração que lesem 
os seus direitos ou interesses legítimos.

E que o artigo 276.º do CPPT prevê a possibilidade de impugnação de quaisquer decisões do 
órgão da execução fiscal ou de outras autoridades da administração tributária que afectem os direitos 
ou interesses legítimos do executado ou de terceiro.

E também esse o alcance dos artigos 95.º, n.º 1 e 103.º, n.º 2 da LGT.
E, como diz Jorge Sousa, in CPPT anotado e comentado, II volume, pág. 647, em anotação 4 ao 

artigo 276.º, embora o texto deste normativo refira «decisões» do órgão da execução fiscal e outros 
órgãos da administração tributária como possíveis objectos de reclamação, porque o artigo 103.º, n.º 2 
da LGT faz referência a «actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária», face à supremacia da LGT, reconhecida no artigo 1.º do CPPT, deve ser reconhecido o di-
reito global de os interessados reclamarem para o juiz de todos os actos que os lesem, tenham ou não 
a configuração ou a designação de «decisões».

Aliás, como acrescenta o citado autor, o próprio CPPT refere entre os meios contenciosos o «re-
curso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal» [(artigo 97.º, n.º 1, alínea n)], e 
no artigo 278.º, n.º 3, vem confirmar a correcção desta interpretação, ao prever que sejam objecto de 
reclamação actos que não configuram ou são independentes de qualquer decisão em sentido formal, 
mas são meros actos de execução que afectam os direitos do interessado, designadamente actos que 
concretizam a penhora («inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da 
extensão com que foi realizada»).

Só serão insusceptíveis, pois, de reclamação, por sua natureza, os despachos de mero expediente 
e os proferidos no uso legal de um poder discricionário (artigo 679.º do CPC), entendendo -se como 
despachos de mero expediente os que se destinam a prover ao andamento regular do processo, sem 
interferir no conflito de interesses entre as partes e proferidos no uso legal de um poder discricionário 
os despachos que decidam matérias confiadas ao prudente arbítrio da entidade que dirige o processo 
(artigo 156.º, n.º 4 do CPC) — v. autor e obra citada, a pág. 650.

Assim, tem de concluir -se que é reconhecido, de facto, um direito global de os particulares so-
licitarem a intervenção do juiz no processo, através da reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, 
relativamente a quaisquer actos praticados no processo de execução fiscal pela administração tributária 
que tenham potencialidade lesiva.
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Ora, nessa medida, só devem considerar -se imediatamente lesivos, e, por isso, impugnáveis conten-
ciosamente, os actos que tenham repercussão negativa imediata na esfera jurídica dos seus destinatários 
e a sua lesividade não puder ser diferida por meios administrativos de impugnação (v. Ac. deste STA 
de 6/10/2004, no recurso 1999/03).

O que não sucede manifestamente no acto concreto de que o recorrente reclama.
Com efeito, como se acentua na decisão recorrida, as diligências preparatórias da penhora não 

afectam só por si a esfera jurídica da executada, a qual só poderá ser atingida pela penhora.
A notificação que a ora recorrente recebeu, efectuada no exercício do dever de colaboração, limitou-

-se a dar -lhe conhecimento das diligências efectuadas no processo de execução fiscal na determinação 
dos activos existentes no património da reclamante, identificando e seleccionando os bens ou direitos 
que poderiam ser objecto de penhora.

Tais diligências em nada contendem com direitos ou interesses legítimos da reclamante, na medida 
em que nem se sabe se a penhora se irá concretizar, sobre que bens ou qual a sua extensão.

Sendo certo que do acto de penhora, a efectivar -se, sempre a reclamante poderá reagir.
Por último, a eventual relevância de anterior reclamação que poderia ordenar a suspensão da execução 

em curso mostra -se também ultrapassada, pois, como consta do probatório fixado, já foi proferida decisão 
mandando prosseguir o processo de execução fiscal os seus ulteriores termos, ainda que a realização de tais 
diligências antes ou depois de tal decisão em nada tenham alterado ou afectado a situação da recorrente.

Daí que, não configurando o acto reclamado um acto lesivo e, como tal, imediatamente impugnável 
ao abrigo do disposto no artigo 276.º CPPT, se imponha a improcedência do presente recurso, com a 
consequente confirmação da decisão recorrida.

IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 30 de Julho de 2008. — António Calhau (relator) — Freitas de Carvalho — Edmundo 
Moscoso. 

 Acórdão de 6 de Agosto de 2008.

Assunto:

Execução Fiscal. Suspensão da Execução. Prestação da Garantia. Penhora de Ven-
cimentos.

Sumário:

Não sendo prestada garantia para suspensão da execução, em virtude de oposição à 
execução fiscal, é legal a penhora de vencimentos do executado opoente, sendo as 
quantias depositadas à ordem do Chefe do Serviço de Finanças, juntas as respectivas 
guias ao processo e mantendo -se aquelas indisponíveis até ao trânsito em julgado 
da mesma oposição.

Processo n.º: 626/08 -30.
Recorrente: Ricardo Manuel Marques da Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Ricardo Manuel Marques da Costa vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu, que julgou improcedente a reclamação que aquele deduziu “da decisão do Chefe do Serviço de 
Finanças de Aveiro 1, de 28 de Junho de 2008, que determinou a penhora de um sexto do seu vencimento 
mensal, até ao total pagamento da quantia exequenda e acrescido, no montante de € 47.637,97.

Fundamentou -se a decisão em que a penhora efectuada, nos termos dos artigos 227.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário e 861.º, n.º 1, e 824.º do Código de Processo Civil, pode 
funcionar como garantia destinada a suspender o processo de execução fiscal, no ponto em que “as 
quantias depositadas são indisponíveis, ou seja, não poderão ser utilizadas para realizar sucessivos 
pagamentos parciais, até à decisão [com] trânsito em julgado da oposição”.
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O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. A penhora de vencimentos não é susceptível de penhora para efeitos de garantia para fins de 

suspensão à execução fiscal.
2. O solicitador de execução actua num regime legal, criado com vista à sua actuação e regulador 

da sua actividade.
3. Um Chefe de Serviço de Finanças não é um solicitador de execução, não lhe podendo ser 

aplicado as normas que regulam as penhoras de vencimentos, nomeadamente o de receber montantes 
nos termos do art. 861.º do CPC.

4. Do leque das garantias a prestar para efeitos de suspensão de uma execução fiscal, não consta 
a entrega de parte do vencimento, mesmo a título provisório, em nome do Chefe de Serviço de Finanças.

5. Também tal não é possível, em face do Regime de Tesouraria do Estado, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho.

6. Este regime legal apenas regula uma relação de pagamento, nunca uma relação de garantia.
7. A sentença de que se recorre viola, entre outros, os artigos 169.º, 199.º e 277.º do CPPT, ar-

tigos 824.º e 861.º, n.º 2, do CPC, o regime do DL 191/99, de 5 de Junho, com as consequências do 
art. 668.º, n.º 1, alíneas b), c), d) e e) do CPC.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do 

recurso já que, não tendo o opoente reagido contra a decisão tácita de indeferimento da reclamação, 
a penhora efectuada não configura garantia visando a suspensão do processo de execução fiscal na 
sequência da deduzida oposição, constituindo, antes, um acto processual praticado em consequência 
do prosseguimento imperativo da execução, com fundamento legal nos artigos 227.º do CPPT e 861.º, 
n.º 1, do CPC, tendo sido ordenado o depósito dos descontos, em operações de tesouraria, à ordem do 
órgão da execução fiscal  - alínea b) daquele primeiro normativo.

Sem vistos, dada a sua urgência, vem o processo à conferência.
Em sede factual, vem apurado que:
A) O reclamante foi citado no processo de execução fiscal n.º 0051200201046438, a correr termos 

no Serviço de Finanças de Aveiro  - 1, para cobrança da firma Ormari Logística e Representações, 
Lda.”, na qualidade de responsável subsidiário (fls. 40 dos autos);

B) O reclamante, na qualidade de revertido, apresentou oposição à execução, identificada em A), 
que deu entrada no Serviço de Finanças de Aveiro  - 1 em 23 de Dezembro de 2005, com fundamento 
em ilegitimidade (fls. 76 a 81 dos autos);

C) Em 21 de Fevereiro de 2007, o Reclamante dirigiu ao Serviço de Finanças de Aveiro  - 1, 
pedido de dispensa de reforço de garantia, para suspender o processo de execução fiscal referido em 
A) (fls. 97 dos autos);

D) Sobre o pedido referido em C) recaiu o seguinte despacho: “Vista a presente petição, notifique-
-se para que seja dado cumprimento ao n.º 3 do artigo 170.º do CPPT. Aveiro, 10/04/2007. O Chefe 
de Serviço de Finanças. As.)  - António Mário Soares da Costa”, no prazo de 30 dias (fls. 103 dos 
autos);

E) Por despacho de 28 de Junho de 2008, o Chefe do Serviço de Finanças de Aveiro  - 1 determinou 
a penhora de um sexto do vencimento mensal ilíquido do Reclamante com vista a garantir o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido do processo de execução fiscal n.º 0051200201046438, a correr no 
Serviço de Finanças de Aveiro  - 1, no montante de €47.637,97 (fls. 79 dos autos);

F) Em 10 de Julho de 2006, no Serviço de Finanças de Aveiro  - 1, deu entrada a presente petição 
de reclamação.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber da legalidade da penhora do vencimento como garantia, em 

termos de suspensão da execução fiscal.
O artigo 52.º da Lei Geral Tributária determina que a cobrança da prestação tributária se suspende, 

no processo de execução fiscal, em virtude, nomeadamente, de oposição à execução, como é o caso 
dos autos  - n.º 1  -, dependendo “da prestação de garantia idónea, nos termos das leis tributárias”  - n.º 2.

E, de acordo com o artigo 169.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tal 
garantia é a constituída nos termos do artigo 195.º ou a prestada nos termos do artigo 199.º, situação a 
que é assimilada a penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.

Assim,  - n.º 2  - “se não houver garantia constituída ou prestada, nem penhora, ou os bens penho-
rados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, será ordenada a notificação do executado para 
prestar a garantia referida no número anterior dentro do prazo de 15 dias”, procedendo -se de imediato 
à penhora, se o não for  - n.º 3.

Nos autos, a garantia não foi prestada pelo que foi ordenada a penhora de 1/6 do vencimento do 
executado, pretendendo este que ela é ilegal, por não poder funcionar como garantia.

Tal penhora é regulada pelo artigo 227.º do CPPT, solicitando -se os descontos à entidade encar-
regada de processar as respectivas folhas, sendo aqueles, à medida que forem feitos, depositados em 
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operações de tesouraria à ordem do órgão de execução fiscal e devendo a respectiva entidade enviar 
um duplicado da respectiva guia para ser junto ao processo.

O dito artigo 195.º refere -se à hipoteca ou penhor constituídos pelo órgão de execução fiscal, assim 
dando execução ao disposto no artigo 50.º, n.º 2, alínea b), da Lei Geral Tributária, e relativamente a 
quaisquer bens que possam ser abrangidos pela diligência.

Nomeadamente, o penhor pode ser constituído sobre imóveis, valores ou direitos não susceptí-
veis de hipoteca  - artigo 666.º, n.º 1, do Código Civil  -, assim e nomeadamente sobre créditos  - cfr. 
artigo 685.º.

A garantia prestada poderá ser bancária, por caução, seguro -caução ou qualquer outro meio sus-
ceptível de assegurar os créditos do exequente, incluindo os preditos penhor ou hipoteca voluntária.

Assim, a garantia pode ser constituída por qualquer meio que assegure os créditos do exequente, 
nomeadamente depósito de dinheiro.

Temos, deste modo, que a garantia pode ser prestada por depósito de dinheiro ou por penhor 
sobre créditos.

E, assim sendo, não se vê razão por que o não possa ser igualmente a penhora que como tal fun-
cione. Nomeadamente, por penhora de vencimentos, como é o caso.

A tal modo de ver, objecta o recorrente que o artigo 861.º, n.º 2, do CPC, prevê o depósito de sa-
lários penhorados mas à ordem do solicitador de execução, figura criada pelo Decreto -Lei n.º 38/03, de 
8 de Março, mas que não pode ser comparado, no caso concreto, a um Chefe de Serviço de Finanças.

Mas não é assim.
Desde logo, aquele normativo permite que, à míngua da existência do solicitador, as quantias 

fiquem à ordem da secretaria.
Depois, e fundamentalmente, quanto ao processo de execução fiscal, o conteúdo funcional da-

quelas duas entidades é muito parecido, senão idêntica e perfeitamente equiparável, vindo, aliás, as 
duas figuras a ser sucessivamente aproximadas em termos das alterações que vêm sendo efectuadas no 
processo de execução fiscal e das que se anunciam para próxima publicação.

Basta, para o efeito, referir que, no CPPT, a competência dos serviços estende -se, desde logo, à 
própria extracção das certidões de dívida  - artigo 88.º  - e à instauração dos processos de execução fiscal 
e à realização dos actos a estes respeitantes  - artigo 10.º, n.º 1, alíneas a) e f), só intervindo o tribunal 
em matérias de natureza jurisdicional propriamente dita  - artigo 151.º  - e em sede de reclamação dos 
actos praticados pelo órgão de execução fiscal  - artigo 276.º.

E as mesmas tarefas competem ao solicitador de execução, e também na dependência funcional 
do juiz  - Decreto -Lei n.º 38/03.

Reduziu -se a intervenção do juiz, competindo -lhe, no entanto e sempre, controlar a actividade 
do agente de execução e decidir todas as questões que lhe forem suscitadas pelas partes, inseridas na 
reserva constitucional da jurisdição.

Poder -se -á, até, dizer que o Decreto -Lei n.º 38/03 recebeu muitas das soluções consagradas nos 
diplomas tributários e, como se disse, a tendência é, cada vez mais, no sentido da aproximação, no 
ponto, das duas figuras.

Claro que, em tais circunstâncias, como o pagamento não é definitivo, mas provisório, não se 
aplica o regime de tesouraria do Estado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 191/99, de 5 de Junho.

A anotação, a tal propósito, do SENHOR CONSELHEIRO JORGE DE SOUSA  - aliás, incorrec-
tamente situada pois que, na 6.ª edição do Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado, 
(a mencionada pelo recorrente) se encontra, antes, a fls. 467 do 2.º volume, nota 3  - e nem se conhece 
outra edição de 2006  - apenas tem em vista pagamentos definitivos, que não penhoras em termos de 
mera garantida que nunca é aí referida.

Nos termos do predito artigo 861.º, n.º 2, do CPC, o depósito apenas significa a “indisponibilidade 
das quantias depositadas”, até ao trânsito em julgado da decisão a proferir sobre a oposição.

No caso de procedência da oposição, tais quantias serão restituídas ao executado, com indemni-
zação pelos prejuízos sofridos  - artigo 171.º do CPPT.

A penhora de vencimentos, em termos de garantia para suspensão da execução tem, pois, natureza 
semelhante à da prestação de caução por depósito de dinheiro, nos aludidos termos. Também aí, é ape-
nas a respectiva disponibilidade que é retirada ao executado, não constitui um pagamento definitivo, 
verdadeiro e próprio, apenas concretiza uma garantia em ordem à sua futura satisfação, se for o caso.

Parece, aliás, não ter sentido a não efectivação da penhora, dada a posse de bens  - dinheiro  - pelo 
executado, situação de todo não equiparável à não existência de bens em que não é possível penhora, 
tendo então, não obstante, a oposição de prosseguir em termos de concretização da tutela jurisdicional 
plena e efectiva, constitucionalmente prevista.

Refira -se finalmente que a sentença perfilhou inteiramente a presente visão das coisas, referindo 
que os descontos não constituem pagamento definitivo, antes expressando a sua indisponibilidade, 
salientando que as quantias depositadas não poderão sequer ser utilizadas “para realizar sucessivos 
pagamentos parciais até à decisão do trânsito em julgado da oposição”.
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E quando refere que elas “ficam à ordem do órgão da execução fiscal, no caso concreto à ordem 
do Exmo. Chefe do Serviço de Finanças de Aveiro 1”, apenas se quis concretizar o referido órgão.

A referência, pelo recorrente, de uma “conta pessoal” (do mesmo Chefe de Finanças) só por inércia 
discursiva se pode compreender.

E o mesmo se diga, mutatis mutandis, às “garantias de não movimento da mesma”.
É claro que as aludidas e respectivas guias de desconto são juntas ao processo de execução e as res-

pectivas quantias ficam “indisponíveis”, como vem decidido e já aqui exuberantemente se assinalou.
Termos em que se nega provimento ao recurso, confirmando -se a sentença.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 6 de Agosto de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Adérito Santos — Políbio Hen-
riques. 

 Acórdão de 6 de Agosto de 2008.

Assunto:

Princípio do Contraditório. Matéria de Excepção. Nulidade Processual. Conhecimento 
de meritis pelo STA.

Sumário:

 1 — Nos precisos termos do disposto nos artigos 121.º, n.º 2, do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, e 3º, n.º 3, do Código de Processo Civil, o juiz 
deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do con-
traditório.

 2 — Assim, suscitada na instância, em parecer do Ministério Público, a extemporanei-
dade da petição, devem as partes ser convidadas a pronunciar -se sobre tal matéria 
de excepção.

 3 — Tal omissão constitui irregularidade anulatória da decisão  - artigo 201.º, nºs 1 
e 2, do CPC, com impossibilidade de o STA se pronunciar de meritis, atento o 
disposto nas disposições combinadas dos artigos 715.º, n.º 1, e 726.º do mesmo 
diploma legal.

Processo n.º 684/08 -30.
Recorrente: Henriqueta Ah Ying.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Henriqueta Ah Ying vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria que se absteve de conhecer do pedido e absolveu a Fazenda Pública da instância.

Fundamentou -se a decisão na extemporaneidade da reclamação pois que, tendo a ora recorrente 
tido conhecimento do despacho reclamado em 4 de Maio de 2006, só a apresentou em 4 de Março 
de 2008, sendo o respectivo prazo de dez dias, não sendo aplicável, ao caso dos autos, o disposto no 
artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
a) O Magistrado do Ministério Público, no parecer final, invocou a existência da excepção pe-

remptória de caducidade e pediu expressamente que a Administração Tributária fosse absolvida do 
pedido ou então que fosse julgada improcedente a acção.

b) A Recorrente não foi notificada para se pronunciar sobre a existência e validade da excepção 
peremptória de caducidade, invocada pelo Digno Magistrado do Ministério Público, o que constituí 
uma violação do princípio do contraditório e da igualdade das partes previsto no artigo 6.º do CPTA 
e 3.º do CPC.

c) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a quo, quando profere despacho saneador para conhecer de todas as 
questões que obstem ao conhecimento do processo, deve ouvir, previamente o Autor, no prazo de 10 
dias, sobre as excepções invocadas para permitir que seja exercido o direito ao contraditório, nos 
termos do disposto no artigo 87.º do CPTA,
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d) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a quo não cumpriu o dever enunciado nos artigos 87.º do CPTA e 3º do 
CPC, inquinando, assim, a validade e legalidade da sentença recorrida, uma vez que impediu a Re-
corrente de se pronunciar sobre uma alegada excepção peremptória da caducidade, a qual constitui 
o único fundamento da decisão.

e) A falta de audição da Reclamante, ora Recorrente, após a invocação da excepção da caducidade 
e previamente à prolação do despacho saneador/sentença constitui uma nulidade processual, uma vez 
que a alegada caducidade constituí o único fundamento da decisão recorrida e influiu directamente 
no exame da causa, nos termos do disposto no artigo 201.º CPC.

f) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a quo defende que no âmbito do processo de execução fiscal não é apli-
cável a norma prevista no artigo 37.º do CPPT, porquanto, não está em causa levar ao conhecimento 
da reclamante qualquer acto tributário de liquidação de um qualquer imposto e que, por essa razão, 
a notificação efectuada no dia 4 de Maio de 2006 é válida e é a partir desta data que deve contar -se 
o prazo de reclamação de 10 dias previsto no artigo 277.º do CPPT, o qual em 3 de Março de 2008 se 
encontra largamente ultrapassado.

g) Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 2.º do CPPT, as regras das notificações e citações 
enunciadas nos artigos nos artigos 35º a 43º do CPPT são aplicáveis aos processos judiciais.

h) Resulta do primeiro ponto da matéria assente por provada que, em 4 de Maio de 2006, a Re-
corrente foi notificada na qualidade de responsável subsidiária por reversão de Confexal  - Confecções 
Têxteis do Bombarral, Lda. da penhora de um imóvel de que comproprietária.

i) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei Geral Tributária a reversão contra o 
responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal 
e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão. E nos termos do disposto no 
n.º 4 do supra citado preceito legal a reversão é precedida de audição do responsável subsidiário nos 
termos da Lei Geral Tributária e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a 
incluir na citação.

j) A decisão de reversão deve obedecer ao princípio geral de fundamentação das decisões da 
administração tributária, nos termos do disposto no artigo 77.º da Lei Geral Tributária.

k) A decisão levada ao conhecimento da Recorrente em 4 de Maio de 2006 não continha qualquer 
fundamentação sobre a decisão de reversão, o que constitui causa de nulidade da citação/notificação, 
nos termos do disposto no artigo 198.º do CPC.

1) É legítimo ao executado por reversão requerer a notificação da fundamentação em falta, nos 
termos do disposto no artigo 37º do CPPT, sob pena de não se poder defender por não conhecer os 
fundamentos da reversão.

m) O artigo 37º do CPPT contempla no seu âmbito o pedido de fundamentação dos pressupostos 
e extensão da reversão do processo de execução fiscal contra os responsáveis subsidiários.

n) A Recorrente impugnou a legalidade da notificação efectuada no dia 4 de Maio de 2006 e 
arguiu expressamente a nulidade da mesma perante o órgão de execução fiscal, nos termos do disposto 
no artigo 37º do CPPT.

o) Resulta claro da expressão “ou outro meio judicial” referida no n.º 2 do artigo 37º do CPPT 
que o legislador não pretendeu restringir o pedido de fundamentação apenas aos casos em que das 
decisões tributárias cabe reclamação, recurso ou impugnação.

p) O prazo da reclamação no âmbito do processo de execução fiscal constitui um desses outros 
meios judiciais a que o legislador se quis referir e, nessa medida, conta -se a partir da notificação ou 
da entrega da certidão que tenha sido requerida.

q) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a QUO não tomou na devida consideração que, no dia 21 de Fevereiro 
de 2008 a Recorrente foi notificada, oficiosamente, com hora certa pela Administração Tributária, 
nos termos do disposto no artigo 240.º do Código de Processo Civil  - cfr. ponto 4 da matéria assente 
da sentença recorrida.

r) A Administração Tributária ao notificar oficiosamente a Recorrente no dia 21 de Fevereiro de 
2008 reconheceu a ilegalidade da notificação efectuada no dia 4 de Maio de 2006 e praticou um acto 
susceptível de reclamação.

s) A reclamação apresentada pela Recorrente visou impugnar ilegalidade do acto notificado em 
21 de Fevereiro de 2008.

t) Na notificação efectuada no dia 21 de Fevereiro de 2008 pela Administração Tributária é ex-
pressamente mencionado que a Recorrente podia reclamar para o Tribunal Administrativo e Fiscal no 
prazo de 10 dias a contar da referida notificação, nos termos do disposto no artigo 276.º do CPPT.

u) A existir qualquer erro da Administração Tributária, dir -se -á que, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 161.º do Código de Processo Civil, os erros e omissões dos actos praticados pela secretaria 
(neste caso, Administração Tributária), não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes.

v) E se a Administração Tributária efectua uma nova notificação e concede um novo prazo para 
apresentação da defesa ou reclamação, esse acto produz todos os efeitos legais na esfera da reclamante, 
conforme previsto no n.º 3 do art. 198º do CPC.
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w) Quer -se com isto dizer que a Administração Tributária ao repetir a notificação à Recorrente, 
no dia 21 de Fevereiro de 2008, concedeu -lhe a oportunidade de deduzir, querendo, reclamação, nos 
termos do disposto no artigo 276.º do CPPT.

x) A Recorrente fez uso do direito e reclamou do acto da penhora, notificado em 21 de Fevereiro 
de 2008 através da reclamação apresentada, por via postal, ao Serviço de Finanças de Amadora 3 no 
dia 3 de Março de 2008.

y) O prazo para reclamar do acto da Administração Tributária deve ser contado a partir da data 
da notificação efectuada em 21 de Fevereiro de 2008 e não a partir da data indicada pelo Exmo. Sr. 
Dr. Juiz a quo.

z) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a quo errou ao considerar extemporânea a reclamação apresentada pela 
Recorrente no dia 3 de Março de 2008 e, por conseguinte, errou na interpretação e aplicação dos 
artigos 37º, 276.º e 277.º do CPPT.

aa) A Reclamante, na reclamação apresentada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 
arguiu expressamente que não foi notificada de decisões judiciais anteriores proferidas pelo Tribunal 
Tributário de 1.a instância, nem da interposição de um recurso para o Tribunal Constitucional, o 
que nos termos do disposto na alínea h) do artigo 76.º do CPCI, diploma aplicável à data dos factos, 
constituía uma nulidade absoluta.

bb) Nos termos do § 3 do artigo 76.º do CPCI as nulidades absolutas eram de conhecimento 
oficioso e podiam ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final. Sendo certo que igual 
previsão consta, actualmente, da alínea c) do n.º / e 2 do artigo 98.º do CPPT e dos artigos 193.º e 
195.º do CPC.

cc) O Exmo. Sr. Dr. Juiz a quo deveria ter -se pronunciado sobre a verificação de eventuais nulidades 
de conhecimento oficioso e, em conformidade, decretado a anulação de todos os actos praticados desde 
a data da interposição, pela Caixa Geral de Depósitos, do recurso para o Tribunal Constitucional.

dd) Ao abster -se de conhecer da existência das referidas nulidades o Exmo. Sr. Dr. Juiz a QUO 
violou o disposto no artigo 98.º do CPPT e a sentença recorrida é nula, nos termos do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
Ao entender que a presente reclamação foi apresentada quando já havia expirado, há muito, o 

prazo a que se refere o artigo 277.º do CPPT e 144.º do CPC (prazo esse de natureza substantiva, 
peremptório, de caducidade e de conhecimento oficioso, cujo decurso leva à extinção do direito de 
praticar o acto em causa), a arguição das nulidades não procede, por o conhecimento da questão se 
encontrar prejudicado pela solução encontrada (artigo 660.º, n.º 2, do CPC).

O julgado deve ser confirmado por nele se ter feito boa interpretação e aplicação da lei.
Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provimento.
Em sede factual, vem apurado que:
1. A reclamante tomou conhecimento em 4 de Maio de 2006, na qualidade de responsável subsidi-

ária por reversão de “Confexal  - Confecções Têxteis do Bombarral, Lda.”, da pendência do processo 
de execução fiscal por dívidas à Caixa Geral de Depósitos no valor de € 239.583,36 e da penhora 
da fracção autónoma designada pela letra “N” do prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial da Amadora sob o n.º 00783/140591, conforme refere na petição inicial  - acto não 
contestado.

2. Em 26 de Maio de 2006 a agora reclamante vem junto do Chefe do 3º Serviço de Finanças 
do Concelho da Amadora, arguir a omissão de requisitos na notificação de penhora de bens e de fiel 
depositário e solicita a notificação dos requisitos omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, 
isenta de qualquer pagamento  - tudo conforme fls. 98 e 99 dos autos que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos.

3. Em 19 de Junho de 2007, o Serviço de Finanças do Bombarral remete ao Serviço de Finanças 
de Amadora 3 a carta precatória n.º 3611200407000928 “com vista à reactivação processual”  - cfr. 
fls. 127 dos autos.

4. Em 21 de Fevereiro de 2008, a aqui reclamante teve conhecimento através de “Notificação/
Certidão com hora certa da penhora da fracção autónoma identificada com a letra “N” do prédio 
urbano inscrito na matriz sob o n.º 2089, tendo -lhe sido expressamente indicado que e cito “Caso 
não tenha sido anteriormente, deverá considerar -se citada no âmbito do processo executivo (...)“ - cfr. 
fls. 128 dos autos.

5. A presente reclamação foi apresentada em 4 de Março de 2008 no Serviço de Finanças de 
Amadora 3 conforme consta de fls. 2.

Vejamos, pois:
Vem, desde logo, arguida a nulidade da sentença, por inobservância do princípio do contraditório.
Efectivamente, o Ministério Público, na instância, havia suscitado, nomeadamente, a excepção 

peremptória da “intempestividade da acção”.
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Tese acolhida na sentença, aliás como seu único fundamento, nos referidos termos.
Todavia, não foi a ora recorrente convidada a pronunciar -se sobre tal matéria.
Como seria mister, face ao disposto no artigo 3º, n.º 3, do Código de Processo Civil, nos termos 

do qual “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, 
não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, 
mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se 
pronunciarem”.

E no artigo 121.º, n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário: “Se o Ministério 
Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, serão ouvidos o impugnante e o repre-
sentante da Fazenda Pública”.

Cometeu -se, assim, irregularidade susceptível de influir no exame ou decisão da causa  - artigo 201.º, 
n.º 1, do CPC  - com consequência anulatória dos termos subsequentes a tal omissão dela absolutamente 
dependentes  - n.º 2.

Tanto mais que o fundamento da extemporaneidade invocado prende -se com a aplicabilidade, 
nos autos, do disposto no artigo 37º do CPPT  - comunicação ou notificação insuficiente de decisão em 
matéria tributária  -, questão que não é, inteiramente líquida, antes sendo susceptível de controvérsia.

Tal nulidade impede, no tribunal de revista, o conhecimento de meritis, nos precisos termos das 
disposições combinadas dos artigos 715.º, n.º 1, e 726.º, ambos do CPC.

Termos em que se acorda anular a sentença, assim se provendo o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 6 de Agosto de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Adérito Santos — Políbio Hen-
riques. 

 Acórdão de 13 de Agosto de 2008.

Assunto:

Subida da Reclamação das Decisões do Órgão de Execução Fiscal. Ineptidão da 
Petição Inicial.

Sumário:

 I — No caso de penhora de quantias pecuniárias, não há lugar a venda pelo que, 
deduzida reclamação de decisão do órgão da execução fiscal, esta deve subir ao 
tribunal tributário de primeira instância depois de realizada a penhora.

 II — É inepta, por ininteligível, dada a sua insanável obscuridade e contradição, a 
petição inicial que não distingue a causa de pedir do pedido.

Processo n.º 530/08 -30.
Recorrente: Pedro Miguel Correia Simões.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Pedro Miguel Correia Simões vem recorrer do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Lisboa, que indeferiu liminarmente a petição de reclamação que aquele deduzira contra “a decisão do 
órgão de execução fiscal de proceder às penhoras (...) ordenadas e realizadas no âmbito do processo 
de execução n.º 3492199901033999”.

Fundamentou -se a decisão na ineptidão da petição inicial, por falta de causa de pedir, uma vez que 
aquela “não identifica o facto concreto que serve de fundamento à reclamação” e o reclamante “não 
identifica claramente qual a decisão efectuada no âmbito do processo de execução fiscal (...) que visa 
impugnar”, isto é, “o reclamante não identifica claramente qual a decisão do órgão de execução fiscal 
que, concreta e alegadamente, afecta os seus direitos e interesses legítimos”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) O recorrente, na reclamação que, oportunamente, apresentou, identificou claramente a deci-

são do órgão de execução fiscal objecto dessa reclamação e que é a decisão de proceder às penhoras 
realizadas;
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B) O recorrente identificou claramente o facto que serve de fundamentação à reclamação e que 
é a nulidade da decisão do órgão de execução fiscal de proceder às penhoras;

C) O recorrente indicou ainda, claramente, na alínea c) do pedido formulado na reclamação, 
qual o efeito jurídico pretendido com essa peça, concretamente, a declaração de nulidade da decisão 
do órgão de execução fiscal de proceder às penhoras;

D) Constando da p.i. de forma clara, expressa e inequívoca, como consta, a decisão reclamada, 
o fundamento que serve de base a essa reclamação e o efeito jurídico que se pretende atingir com a 
mesma, forçoso é concluir que a p.i. identifica a causa de pedir e o pedido, nos termos exigidos pelo 
artigo 193.º, n.º 2, alínea a), do CPC;

E) Pelo que, ao entender de forma diversa, o Tribunal a quo violou, por erro de interpretação, o 
preceituado nesse art. 193.º, n.º 2, alínea a), do CPC.

Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
“O reclamante -recorrente não alegou, sequer, nenhuma das circunstâncias referidas no artigo 278.º, 

n.º 3, do CPPT ou outro prejuízo irreparável; como assim, a reclamação haveria de subir a final (n.º 1 
daquele preceito).

Se, porém, assim se não entender, o julgado deve ser confirmado, por nele se ter feito boa apli-
cação da lei.

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provimento.”
Sem vistos, dada a sua natureza urgente, vem o processo à conferência.
Vejamos, pois:
Em 4 de Fevereiro de 2008, deu entrada no Serviço de Finanças de Loures 4  - Sacavém, uma 

reclamação apresentada pelo recorrente “nos termos dos artigos 276.º e 277.º do CPPT”  - cfr. fls. 22.
Tal reclamação foi deduzida após a recepção, em 22 de Janeiro de 2008, de “duas citações a darem 

conta da realização da penhora de dois créditos no âmbito do processo de execução n.º 3492199901033999 
e apensos”  - cfr. artigo 1.º da petição.

O reclamante, ora recorrente, terminava pedindo  - cfr. fls. 32  - “a extinção dos processos de 
execução (...) pendentes”, “o levantamento das penhoras realizadas” e a declaração de “nulidade das 
liquidações oficiosas”.

Por despacho de 26 de Março de 2008  - a fls. 70  -, o tribunal a quo, entendendo que o reclamante 
“não identific [ou] claramente qual a decisão efectuada no âmbito do processo de execução fiscal (...) 
que visa impugnar”, convidou -o a, “no prazo de dez dias, juntar nova petição inicial, devidamente 
aperfeiçoada, na qual identifi [casse]correctamente a decisão do órgão de execução fiscal (...) [e, bem 
assim,] os vícios de que a mesma, alegadamente, padece [sse]”.

O que foi concretizado a 10 de Abril, com o envio de uma petição inicial aperfeiçoada contra 
 - artigo 1.º  - “a decisão do órgão de execução fiscal de proceder às penhoras que chegaram ao seu 
conhecimento por via das duas citações que recebeu, em 22/01/2008, penhoras essas ordenadas e rea-
lizadas no âmbito do processo de execução”, pelo facto  - artigo 2.º  - “dessa decisão ter sido proferida 
no âmbito dos referidos processos de execução que estão feridos de nulidade insanável, razão pela qual 
é também nula a decisão de que se reclama”.

Terminou  - fls. 87  - pedindo a declaração de “nulidade insanável das liquidações oficiosas de 
IVA, relativas aos anos de 1999, 2000 e 2001, porque nunca as mesmas foram susceptíveis de produzir 
qualquer efeito”, “dos processos de execução que se encontram pendentes (...) porque dependem dessas 
liquidações” e, ainda, a declaração de nulidade “da decisão do órgão de execução fiscal de proceder às 
penhoras (...) porquanto estando as liquidações que deram origem a esses processos de execução eiva-
das de nulidade insanável, essa nulidade afecta com o mesmo vício tais processos e todas as decisões 
administrativas proferidas no seu âmbito”.

E foi em face desta nova petição que o tribunal a quo proferiu o despacho de indeferimento liminar, 
nos termos supra enunciados, ora em crise.

A questão dos autos é, pois, a de saber se tal petição, já corrigida, é, ou não, inepta.
Mas, antes, há que decidir a questão da subida da reclamação, suscitada pelo Exmo. Magistrado 

do Ministério Público no seu parecer.
Quanto a esta, o recorrente, notificado para, querendo, se pronunciar, veio dizer que, tendo a 

penhora por objecto quantias pecuniárias, insusceptíveis, pois, de venda judicial, a reclamação “subiu 
no momento processual adequado”, pois que após a realização da penhora, nos termos da melhor in-
terpretação do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

ASSIM, QUANTO À SUBIDA DA RECLAMAÇÃO:
“As decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal (...) que no processo afectem os direitos e 

interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário 
de 1.ª instância”  - artigo 276.º do CPPT.
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Esta reclamação deve ser apresentada no órgão da execução fiscal no prazo de 10 dias após a 
notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos e conclusões  - artigo 277.º, n.ºs 1 e 2 
do mesmo diploma legal.

Todavia, nos termos do artigo 278.º, “o tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois 
de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final”  - n.º 1  -, não se aplicando esta 
norma “quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável”  - n.º 3.

Ora, pretendeu o legislador que, nos casos em que não é alegado prejuízo irreparável, dada esta 
inexistência, a subida da reclamação ocorresse a final.

Ou seja, à míngua daquele prejuízo irreparável, o órgão da execução fiscal deve dar continuidade 
ao processo executivo, apenas remetendo a reclamação ao tribunal tributário de 1.ª instância depois de 
realizada a penhora ou a venda.

Cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de Janeiro de 1997  - recurso 
n.º 21.028.

E, assim sendo, havendo “quantias penhoradas”, como se retira dos autos  - “Informação/Juntada” 
do Serviço de Finanças de Loures 4  - Sacavém, a fls. 59  -, a reclamação subiu após a realização da 
penhora.

No momento processual adequado, já que, na circunstância, não há lugar à venda.
QUANTO À INEPTIDÃO DA PETIÇÃO (JÁ CORRIGIDA):
Adiante -se, desde já, que esta é ininteligível.
Na verdade, o recorrente identifica, no artigo 1.º, o acto contra o qual reclama: “a decisão do ór-

gão de execução fiscal de proceder às penhoras que chegaram ao seu conhecimento por via das duas 
citações que recebeu, em 22/01/2008, penhoras essas ordenadas e realizadas”.

Os respectivos fundamentos, de facto e de direito, que enuncia  - e que constituem a causa de pedir 
(o facto ou factos que servem de fundamento ao efeito jurídico pretendido)  - concretizariam a caducidade 
do direito à liquidação, por falta de notificação validamente efectuada e a ilegalidade da liquidação.

Todavia, tal causa de pedir constitui igualmente o pedido  - alínea a): “ser reconhecida e declarada 
a nulidade insanável das liquidações oficiosas de IVA, relativas aos anos de 1999, 2000 e 2001, porque 
nunca as mesmas foram susceptíveis de produzir qualquer efeito, ordenando -se a sua anulação”.

E os pedidos constantes das alíneas b) e c)  - “ser reconhecida e declarada a nulidade insanável dos 
processos de execução que se encontram pendentes sob os n.ºs 3492200101015729, 349220201506722, 
3492200401008161, porque dependem dessas liquidações” e “ser reconhecida e declarada a nulidade 
da decisão do órgão de execução fiscal de proceder às penhoras, no âmbito dos identificados processos 
de execução, porquanto estando as liquidações que deram origem a esses processos de execução eiva-
das de nulidade insanável, essa nulidade afecta com o mesmo vício tais processos e todas as decisões 
administrativas proferidas no seu âmbito”  - são, no petitório, mera consequência do pedido formulado 
na dita alínea a): da “insanável nulidade das liquidações oficiosas do IVA” é que resultaria “a nulidade 
insanável do processo de execução” e, consequentemente, “a nulidade da decisão do órgão de execução 
fiscal de proceder às penhoras”.

Atente -se no que o próprio recorrente refere  - dita alínea c): “estando as liquidações que deram 
origem a esses processos de execução eivadas de nulidade insanável, essa nulidade afecta com o mesmo 
vício tais processos e todas as decisões administrativas proferidas no seu âmbito”.

Por outro lado, a situação não é remediável.
Pois só uma liquidação já definitivamente anulada, como caso julgado ou decidido, e no proce-

dimento gracioso ou processo judicial próprio, seria idónea a desencadear os efeitos pretendidos: a 
“nulidade” da execução e das consequentes penhoras.

Ora, não mostram os autos que assim seja: o que o recorrente pretende é que tais liquidações 
sejam anuladas na própria reclamação, o que é insustentável, logo formalmente: tais actos nem sequer 
foram praticados pelo órgão de execução de fiscal  - e são eles que constituem o objecto da reclamação 
 -, nem foram praticados na execução  - cfr. artigo 276.º do CPPT  - e o meio processual próprio para 
serem postos em causa é a impugnação judicial  - artigos 97º, n.º 1, alínea a) e 99º.

A petição é, pois, inepta, por ininteligível, dada a sua insanável obscuridade e contradição  - cfr. 
ALBERTO DOS REIS, Comentário, vol. II, p. 362 e ss.

Termos em que se nega provimento ao recurso, confirmando -se o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 13 de Agosto de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Maria Angelina Domingues — Mi-
randa de Pacheco. 
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 Acórdão de 13 de Agosto de 2008.

Assunto:

Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal. Ineptidão da Petição.

Sumário:

Não é inepta a petição, por inexistência ou ininteligibilidade da causa de pedir, no caso 
de substituição do acto reclamado indicado na petição inicial, se lhe são referíveis 
as ilegalidades ali invocadas.

Processo n.º: 662/08 -30.
Recorrente: ACTIVAC  - Instalações Electromecânicas, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmo Sr. Cons.º Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Activac  - Instalações Electromecânicas, Lda., vem recorrer do despacho do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Sintra, que, nos autos de reclamação da decisão do órgão da execução fiscal proferida 
no processo de execução n.º 3549200601113267 e apensos, absolveu a Fazenda Pública da instância, 
anulando todo o processo, por ineptidão da petição.

Fundamentou -se a decisão em que “inexiste, ou resulta ininteligível, a causa de pedir que sustenta 
o pedido formulado” pois que, reclamando -se do acto de indeferimento proferido em 15 de Novembro 
de 2007, sustenta -se o mesmo pedido “nos vícios assacados ao acto de indeferimento proferido em 4 
de Março de 2007, de falta de fundamentação e de audição”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1  - A ora reclamante, tempestivamente reclamou judicialmente contra o indeferimento do seu 

requerimento de dação em pagamento, contra o indeferimento do requerimento de dação em pagamento 
por si formulado, tempestivamente, no âmbito dos processos de execução fiscal 354200601113267.

II  - Os vícios assacados ao indeferimento praticado são a falta de audição prévia e a falta de 
fundamentação do acto de indeferimento praticado.

III  - A causa de pedir e o pedido formulados são inteligíveis e compreensíveis por uma pessoa 
de normal diligência.

IV  - Não se verifica qualquer outra causa que determine a ineptidão da petição inicial.
V  - Razão pela qual não deve ser a AT absolvida da instância, como o foi, devendo o processo bai-

xar de novo ao tribunal a quo a fim de ser proferida sentença que conheça do mérito do processo.
Não houve contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer no sentido de que “o julgado 

deve ser confirmado por nele se ter feito boa interpretação e aplicação da lei, no seguimento do parecer 
do MP” pelo que “o recurso não merece provimento”.

Sem vistos, dada a sua urgência, vem o processo à conferência.
Vejamos, pois:
A ora recorrente refere  - artigo 2.º da petição  - ter apresentado tempestivamente “requerimentos 

de dação em pagamento, nos termos e efeitos do artigo 201.º do CPPT.
E, bem assim  - artigo 8.º: “A AT veio, em 30/03/2007, indeferir tal requerimento com os seguin-

tes fundamentos: «foi indeferido por despacho de 04/03/07, do Subdirector Geral da área da justiça 
tributária, emitido no uso de competências delegadas, com fundamento no risco de incobrabilidade dos 
créditos oferecidos que por se manterem controvertidos comportam manifesto desinteresse do credor 
na dação conforme se encontra previsto no artigo 201.º do CPPT.»”

A petição não é infelizmente nenhum modelo de inteligibilidade mas cremos dever interpretar -se 
significando que a referência à data de 30 de Março de 2007 tem a ver com a notificação do despacho 
de indeferimento de 4 de Março do mesmo ano.

Este é, assim, inicialmente, o acto reclamado.
Todavia, como dele não houvesse rasto no processo e após a pertinente indagação, veio a concluir -se 

terem sido efectuados dois requerimentos de dação em pagamento e consequentemente dois despachos 
 - de indeferimento: respectivamente 11 de Outubro e 12 de Novembro de 2007; e 18 de Outubro e 15 
de Novembro de 2007.

Despachos, pois, de 12 e de 15 de Novembro de 2007.
Convidado o reclamante ao aperfeiçoamento da petição veio, por um lado, formular conclusões 

 - fls. 83  - e, por outro, indicar como acto reclamado aquele último  - fls. 91.
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Ao que o despacho ora sub judice considerou que “inexiste, ou resulta ininteligível a causa de 
pedir”, nos sobreditos termos pois que, reclamado o despacho de 15 de Novembro de 2007, os vícios 
invocados são assacados ao acto de 4 de Março do mesmo ano.

Mas não é assim.
Ao vir dizer, a convite do tribunal, que o “acto em questão”  - entenda -se, o acto reclamado  -, era 

“o despacho de indeferimento datado de 15/11/2007”, o recorrente substitui na sua petição, conclusões 
incluídas, o acto de que pretendia reclamar.

Aliás, na petição, havia uma única referência  - a predita  - ao acto reclamado, então ao depois 
substituído pelo de 15 de Novembro de 2007.

Pelo que os vícios ou ilegalidades invocados  - falta de audição prévia e de fundamentação  - pas-
saram a ser referíveis àquele último acto.

E, se quanto ao primeiro vício, a situação é indiscutível, também o será quanto ao último.
Na verdade, a fundamentação deste expressa -se na “natureza controvertida dos créditos ofereci-

dos”, que levou ao indeferimento da solicitada dação em pagamento.
O que, para o recorrente, não constituirá fundamentação suficiente pois seria necessário, a seu 

ver, que se explicitasse a razão de tal carácter ou natureza, interrogando -se se “a AT chegou a notificar 
os credores cujos créditos foram oferecidos e o que terão dito os devedores”.

Temos, pois, que o acto efectivamente reclamado é o despacho de indeferimento da referida dação 
em pagamento, proferido em 15 de Novembro de 2007, e que as ilegalidades que lhe são assacadas são 
a falta de audição e de fundamentação.

A petição não é, pois, inepta, não constituindo a tese exposta mais do que a aplicação dos princípios 
anti -formalista, pro actione e pro favoritate instantiae (favorecimento do processo).

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se o despacho recorrido 
para ser substituído por outro que não seja de absolvição da Instância pelos fundamentos invocados.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Agosto de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Angelina Domingues — Miranda 
de Pacheco. 

 Acórdão de 20 de Agosto de 2008.

Assunto:

Sigilo bancário. Sigilo profissional. Derrogação.

Sumário:

Ainda que verificados os pressupostos da derrogação administrativa do sigilo bancário 
prevista no artigo 63.º -B da LGT, uma vez deduzida oposição por parte do contri-
buinte no acesso às suas contas bancárias com fundamento em sigilo profissional, 
a administração tributária só poderá aceder a tal informação após autorização 
judicial concedida no termos do n.º 5 do artigo 61º da LGT.

Recurso n.º 715/08 -30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: João Miguel Mendonça Baptista Bagarrão.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - O Director -Geral dos Impostos vem recorrer da sentença do Tribunal Fiscal e Administrativo 
de Loulé, a fls. 233 e seguintes, que concedeu provimento ao recurso interposto do despacho pelo 
mesmo proferido em 01/04/08, nos termos do qual foi autorizado que funcionários da Inspecção Tri-
butária, devidamente credenciados, acedessem directamente a todas as contas e documentos bancários 
existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou instituições de crédito portuguesas, 
relativamente às contas de seja titular o ora recorrido João Miguel Mendonça Baptista Bagarrão, con-
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tribuinte n.º 156890984, no referente aos anos de 2.004, 2005 e 2006, tendo formulado as seguintes 
conclusões:

1  -A decisão do Director -Geral dos Impostos que autorizou a derrogação de sigilo bancário teve 
por base legal, com referência ao ano de 2004, a alínea a) do nº2 do artigo 63º -B da LGT, com a re-
dacção em vigor ao tempo, e, com referência aos anos de 2005 e 2006, a alínea b) do nº1 e alínea a) 
do nº3 do mesmo normativo.

2  -Foi decidida nesses termos porque estavam preenchidos os pressupostos legais para a derrogação 
do sigilo bancário previstos nesses normativos.

3 -Isso, nomeadamente, porque existiam indícios fundados da impossibilidade da comprovação e 
quantificação directa e exacta da matéria tributável que impunham o recurso a métodos indirectos: como 
sejam a omissão na contabilidade das contas bancárias utilizadas na actividade e a existência de custos 
registados na contabilidade do sujeito passivo e relacionados com serviços prestados por colaboradores 
e por si próprio, em relação aos quais não foi emitida facturação ao cliente.

4  -E, ainda, porque se verificava o pressuposto legal para aplicação do procedimento regulado 
no normativo citado que se traduz na recusa, pelo contribuinte, da autorização para a consulta dos 
documentos bancários solicitada.

5 -O procedimento aplicável (e aplicado) no caso em apreço era esse procedimento de derrogação do 
sigilo bancário, nos termos em que o mesmo é regulado no artigo 63.º -B da LGT e já não, contrariamente 
ao decidido na douta sentença recorrida, o procedimento previsto no nº5 do artigo 63º da LGT.

6  - Salvo o devido respeito, que é muito, o entendimento expresso na sentença recorrida corresponde 
a um erro de julgamento em matéria de direito, resultante de uma incorrecta interpretação e aplicação 
daquele nº5 do artigo 63º da LGT, bem como do nº2 e da alínea b) do nº4 da mesma disposição legal, 
em conjugação com o artigo 63º -B do mesmo diploma.

7 -É verdade que se o contribuinte está sujeito a um dever de colaboração com a Administração 
Tributária na concretização das diligências previstas no nº1 do artigo 63º da LGT, tal dever cessa nas 
circunstâncias previstas no nº4 do mesmo artigo;

8 - Porém, o legislador ressalvou, expressamente, dos casos aí indicados como susceptíveis de 
legitimarem a falta de colaboração pelo contribuinte, os casos de derrogação do dever de sigilo bancário 
pela administração tributária legalmente admitidos, ou seja, os casos que são expressamente referidos 
na “lei” que especialmente regula a matéria, nomeadamente números 1 a 3 do artigo 63º -B da LGT.

9  - Dado que tais casos se verificavam na situação sub judice, não se impunha aí seguir o proce-
dimento de autorização judicial previsto no nº5 do artigo 63º da LGT

10  - A desnecessidade de autorização judicial resulta, também, dos termos do nº2 do artigo 63º da 
LGT, pois que este, se determina que o acesso à informação protegida pelo sigilo profissional, bancário 
ou qualquer outro dever de sigilo legalmente regulado depende de autorização judicial, excepciona, 
expressamente, desse regime os casos em que a lei admite a derrogação do dever de sigilo bancário 
pela administração tributária sem dependência daquela autorização, onde estão abrangidos os casos 
previstos nos números 1 a 3 do artigo 63º -B da LGT.

11  - A inaplicabilidade à situação em apreço do procedimento de autorização judicial previsto 
no nº5 do artigo 63º da LGT, decorre, ainda, dos termos do nº6 do artigo 63º da LGT, que estabelece 
como a Administração deve instruir os pedidos de elementos às instituições financeiras nos casos de 
“acesso directo” aos elementos bancários.

12 - Além do referido, importa considerar que o bem fundado da decisão da Administração e do 
procedimento por esta adoptado, decorre do facto de ser manifesta a falta de sustentação da questão 
do segredo profissional levantada pelo contribuinte, pois que o solicitado pela administração fiscal 
se limitava à consulta dos extractos bancários e dos documentos que os suportam, os quais não são 
susceptíveis de revelar qualquer informação sigilosa relativamente ao negócio do cliente, podendo, 
apenas, revelar o nome do cliente (nome do cliente que é um elemento que consta, designadamente, 
dos recibos emitidos pelos advogados pelos serviços que prestam e a que a inspecção tributária tem, 
necessariamente, acesso legal).

13 -Assim, a questão do pedido de levantamento do segredo profissional dos advogados no caso 
não se punha, pois que os documentos pretendidos, não referenciando o assunto tratado pelo advogado, 
não identificavam a substância do serviço prestado.

14 -No caso sub judice apenas estava em causa o acesso a documentos que permitissem fiscalizar 
os honorários recebidos e as despesas realizadas pelo ora A. no desempenho da respectiva actividade.

15 -Pelo que se confirma estar o despacho do Director -Geral dos Impostos que determinou a der-
rogação do sigilo bancário de acordo com a legalidade vigente.

16  - Ao entender ser necessária a autorização judicial prevista no nº5 do artigo 63º da LGT, a 
douta sentença apresenta -se desconforme com os acima mencionados nº2, nº4 - alínea b) e nº5 desse 
artigo 63º, bem como com o artigo 63º -B do mesmo diploma.

17  - E não se apresentando conforme à legalidade vigente, a sentença recorrida é ilegal e, em 
consequência, não merece ser confirmada.
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2 - O recorrido João Miguel Mendonça Baptista Barragão contra alegou nos termos que constam 
de fls. 271 e seguintes, concluindo do seguinte modo:

A) A douta sentença recorrida andou bem relativamente à matéria que considerou provada e fez 
boa aplicação da lei;

B) O despacho recorrido pronunciava -se pela autorização para aceder a todas as contas e docu-
mentos bancários de que o sujeito passivo era titular em instituições bancárias ou outras similares;

C) Foi este despacho que foi objecto da douta sentença recorrida que se pronunciou pela proce-
dência do recurso com fundamento na aplicação do n.º 5 do artigo 63º da Lei Geral Tributária por se ter 
verificado a legítima oposição do sujeito passivo fundada no dever de sigilo profissional, nos termos 
da alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo;

D) E é inquestionável face à prova produzida nos autos que o aqui recorrido opôs -se ao acesso à 
informação e documentos bancários com fundamento no seu dever de sigilo profissional.

E) Pronunciando -se pela procedência do pedido com fundamento no disposto no artigo 63º da 
LGT que por si só bastava para a anulação do despacho recorrido, a douta sentença recorrida não se 
pronunciou sobre as restantes matérias alegadas no recurso judicial.

F) No restante, o alegado pelo Senhor Director -Geral dos Impostos não respeita à matéria passível 
do objecto do recurso jurisdicional ou, por outro lado, tratam -se de alegações de factos novos que não 
constam do despacho recorrido, nem das alegações produzidas em sede de recurso judicial, nem tão 
pouco da douta sentença recorrida;

G) De resto, mesmo na hipótese de vir a ser revogada a douta sentença recorrida quanto à matéria 
em que se pronuncia, sempre teria que ser repetido o julgamento em primeira instância para decidir 
da restante matéria de facto e de direito alegada em sede de recurso judicial, já que é esta a sede pró-
pria para decidir de tal matéria e não em sede de recurso jurisdicional como parece querer -se fazer no 
presente recurso;

H) Por outro lado, não é legítimo dizer -se, como se faz no recurso interposto, que a matéria a 
que a Administração Tributária pretendia ter acesso não contém informação sigilosa, já que cabe ao 
visado, no caso em apreço, um advogado, avaliar se tal informação está ou não sujeita ao dever de si-
gilo profissional e se, em caso afirmativo, deve o não deixar cair tal dever de sigilo, pois, para além do 
compromisso que o advogado tem para com os seus clientes, a violação do dever de sigilo profissional 
é sancionada disciplinarmente pelo Estatuto da Ordem dos Advogados como falta grave.

I) A sujeição a uma apreciação judicial nesta matéria, como preceitua o n.º 5 do artigo 63º da LGT, 
é que decidirá se a oposição fundada no dever de sigilo profissional é ou não legítima (e, consequente-
mente, pelo acesso ou não à informação bancária) e, caso não o seja, a Administração Tributária, para 
além de ter o acesso à informação bancária, tem ao seu dispor o procedimento sancionatório que ao 
caso couber, nos termos do n.º 2 do artigo 59º do RCPIT, como, aliás, de consignou na douta sentença 
recorrida;

J) Nas alegações promovidas pelo Exmo. Senhor Director -Geral dos Impostos, entende -se que o 
n.º 5 do artigo 63º da LGT não é aplicável ao caso em apreço já que, quer o n.º 2, quer a alínea b) do 
nº4 do mesmo artigo, ressalvam os casos em que à Administração Tributária é legalmente admitida a 
derrogação do dever de sigilo bancário;

K) Ora, tal entendimento implicaria que o artigo 63º nunca seria aplicável nos casos de acesso 
à informação bancária previstos no artigo 63º -B da LGT, ainda que ocorresse oposição legítima com 
fundamento no dever se sigilo profissional, o que, salvo melhor opinião, não parece estar na letra nem 
no espírito da lei;

L) Com efeito, o n.º 2 e a alínea b) do n.º 4 do artigo 63º da LGT referem -se a informações ou 
documentos abrangidos pelo dever de sigilo profissional, dever de sigilo bancário e outros deveres de 
sigilo legalmente regulados, sendo que o dever de sigilo bancário apenas obriga a instituições bancá-
rias e outras de natureza similar, pelo que quando aqueles normativos ressalvam os casos em que é 
legalmente admitida a derrogação do sigilo bancário estarão certamente a visar o correspondente dever 
de sigilo bancário;

M) E o aqui recorrido apenas está obrigado ao dever de sigilo profissional e foi neste dever que 
fundou a sua não colaboração com a Administração Tributária;

N) Ora, quando o legislador, nos citados normativos, ressalva os casos em que a derrogação do 
dever de sigilo bancário é legalmente admitida, não está certamente a referir -se ao artigo 63º -B, cuja 
epígrafe é “Acesso a informações e documentos bancários”, até porque ambos os artigos, 63º e 63º -B, 
têm redacções introduzidas pela Lei n.º 55 -B/2004 e, a pretender -se tal remissão, esta teria sido efectuada 
de forma directa, de molde a excluir da aplicação do artigo 63º os casos a que se refere o artigo 63º -B;

O) A entender -se de outra forma, sempre que se tratasse de um caso de acesso a informação 
bancária nos termos do artigo 63º -B, o visado nunca poderia opor -se com base no seu dever de sigilo 
profissional nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 63º e nunca tal situação cairia na alçada da apre-
ciação e autorização judicial a que se refere o n.º 5 do mesmo artigo;
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P) Ora, salvo melhor opinião, não é isso que resulta da letra da lei, uma vez que a prevalência do 
dever de sigilo profissional ou da necessidade de acesso à informação bancária deverá ser judicialmente 
avaliada, ponderadas as razões invocadas pelas partes;

Q) Nas suas alegações de recurso jurisdicional, a Administração Tributária pretende que o acesso 
a informações e documentos bancários previsto no artigo 63º -B, ainda que exista oposição fundada 
no dever de sigilo profissional, fique absolutamente excluído de qualquer apreciação judicial, o que 
implicaria a inaplicabilidade a estes casos do disposto no artigo 63º, sendo certo que, salvo melhor 
opinião, em lado algum se vislumbra donde se possa tirar tal conclusão jurídica.

R) Pelo que bem andou a douta sentença recorrida quando deu provimento ao recurso judicial de-
duzido, pronunciando -se pela anulação do despacho do Exmo. Senhor Director -Geral dos Impostos.

3 -O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
do provimento do recurso.

4 - Sem vistos dos Ex.mos Adjuntos, cumpre decidir em conferencia.
5 - A sentença fixou a seguinte matéria de facto:
A)  - Em 21/01/2008, tem em vista a derrogação do dever de sigilo bancário, a Administração 

Fiscal elaborou a seguinte informação (fls. 92 a 97 do processo administrativo apenso):
«INFORMAÇÃO
1. Derrogação do dever de sigilo bancário, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 (Redacção do Decreto-

-Lei 320 -A/2002, de 30 de Dezembro), ano de 2004, e alínea b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 3 (Redacção 
dada pela Lei 55 -B/2004, de 30 de Dezembro), ano de 2005, todos do artigo 83º -B e da Lei Geral 
Tributária.

No âmbito da acção de recolha de informação com vista a comprovar a situação tributária em 
sede de IVA e de IRS, dos anos de 2004, 2005 e 2006, do sujeito passivo João Miguel Mendonça Bap-
tista Bagarrão, NIF 156 890 984, com domicilio fiscal na Rua de Santo António n.º 68  -6º esquerdo 
8000 -283 Faro, verificou -se que:

• Nos anos de 2004, 2005 e 2006 exerce a actividade de advogado, encontrando -se enquadrado 
em IVA no Regime normal com periodicidade trimestral e em IRS tem enquadramento no Regime da 
contabilidade organizada, por opção, a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 28.0 do CIRS.

• Da actividade de advogado, verificaram -se algumas omissões nos resultados declarados, con-
forme se demonstrará mais adiante.

• Nos anos de 2004, 2005 e 2006, de acordo com o sistema informático desta Direcção de Finan-
ças  - Visão do contribuinte  -, verificou -se que é também gerente / administrador de várias sociedades, 
tais como:

VNC Vila NCPJJ. Turísticos Lda, NIPC: 502237783
Fundação Spinoza, NIPC: 502385910
Cacela Golfe P.I.I. Turísticos Lda, NIPC: 502387025
São Brás Golfe C. Club soc, Urbanizadora Lda, NIPC: 503734047
Metro a metro têxteis bazar Lda, NIPC: 503787205
Colinas de Tavira G. C. C.S. U. Lda, NIPC: 505047250
Aliber SGPS Lda, NIPC: 505050846
Patriot Administração C. V.I.S. U. Lda, NIPC: 507154673
Colonna Administração C. V.I.S. U. Lda., NIPC: 507279387
Fuentes Administração C. V.I.S. U. Lda., NTPC: 507600606
Canogar Administração C. V.I.S. U. Lda., NIPC: 507922964
Ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006, no exercício da sua actividade de advogado, o sujeito 

passivo emitiu recibos modelo 8 (recibos verdes) referentes a serviços prestados a alguns dos seus 
clientes e também a algumas das sociedades descritas no ponto anterior de que é gerente/administrador 
ou seja, às sociedades Aliber Lda e VNC Lda.

Algumas destas empresas respeitam a três grandes grupos económicos ligados ao Golfe que inves-
tiram em propriedades dos Concelhos de Vila Real de Santo António, Tavira e São Brás de Alportel.

Os serviços prestados envolvem quer a compra de terrenos, negociação e aprovação de projectos 
de construção e estudos de impacto ambiental, cujo desenvolvimento tem levado vários anos e esteve 
sujeito a vários condicionantes.

Relativamente aos campos de golfe de Vila Real de Santo António (Monte Rei Golf & Country 
Club), os mesmos já se encontram em comercialização, têm uma área de 400 hectares e envolve um 
investimento superior a 600 milhões de euros, tendo o sujeito passivo acompanhado este investimento 
desde a fase de arranque, participando actualmente na comercialização (incluindo a participação nas 
escrituras de venda).

II. Factos relevantes
11.1. Actividade exercida
Este contribuinte exerce a actividade de advogado, emitindo recibos verdes às sociedades de que 

é administrador ou gerente, conforme referido no capítulo 1 e a outros contribuintes em particular.
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11.2. Rendimentos declarados
11.2.1. Este sujeito passivo declara como rendimentos, em 2004 o valor de € 208.544,22, em 

2005 o valor de €1 66.021, 71 e em 2006 o valor de € 129.572,31, respeitante a prestação de serviços 
da actividade de advogado, pelas quais emitiu um recibo modelo 6 (recibo verde).

Porém, tendo em conta os custos da actividade, o resultado líquido obtido na sua actividade de 
advogado apresenta o valor de € 89.578,51 para o ano de 2004, o valor de € 18.44,31 para o ano de 
2005 e o valor negativo de € 22.601,11 para o ano de 2006, havendo apenas lugar a IRS a pagar no 
ano de 2005 no valor de €4.839,65.

11.2.2. Tendo a DGCI, nas suas bases de dados, rácios relativos a valores declarados por todos 
os contribuintes declarantes, recorremos a essa base de dados para verificar que o sujeito passivo apre-
senta rentabilidades fiscais de 34,72%, 20,97% e  - 2,26%, respectivamente aos anos de 2004, 2005 e 
2006, rácios estes inferiores à media nacional dos valores declarados pelos contribuintes que exercem 
a mesma actividade, CAE: 6010.

11.3. Documentos bancários não revelados na contabilidade
O sujeito passivo possui contabilidade organizada, mas não existe na contabilidade quaisquer 

documentos bancários (extractos de conta corrente dos Bancos e outros documentos) que comprovem 
os recebimentos e os pagamentos, nem foi efectuada a reconciliação bancária.

O contribuinte foi notificado em 2007/11/08, por carta registada, para exibir no gabinete de conta-
bilidade, os documentos bancários relacionados com a sua actividade. Em resposta informou -nos que os 
mesmos se encontram em seu poder e que teriam que ser consultados no seu escritório de advogados e 
na sua presença, sugerindo que a Administração Fiscal lhe desse conhecimento das omissões detectadas 
para que o contribuinte as relacionasse com os movimentos financeiros.

11.4. Serviços prestados por colaboradores
Nos anos de 2004, 2005 e 2006, o sujeito passivo possui alguns colaboradores a trabalhar para 

si na sua actividade de advogado, emitindo estes ao sujeito passivo em análise, recibos verdes pelos 
serviços prestados, bem como notas de despesas dos serviços prestados a clientes do Dr. Bagarrão, que 
para os quais não foi emitido qualquer recibo, como se demonstra no capítulo III,

III. Apreciação dos factos
III.1. Perante a necessidade de averiguar a veracidade dos valores declarados pelo sujeito passivo, 

procedeu -se à recolha de informação com algumas entidades, tais como cartórios notariais, tribunais 
judiciais e conservatórias do registo predial, bem como a consulta no sistema informático Visão do 
contribuinte  - relação com outros “, tendo -se concluído a existência de serviços prestados a alguns 
clientes que, pelos quais não foi emitido qualquer recibo modelo 6 (recibo verde) e, obviamente, não 
foram declarados à Administração Fiscal.

Entre muitas das omissões, salienta -se os serviços prestados por um dos colaboradores do Dr. 
Bagarrão — Dr. Carlos das Neves referidos no ponto 11.4, em relação aos quais não se emitiu recibo, 
como se comprova pelo anexo 1 (cópia de uma notificação efectuada a esse colaborador e a respectiva 
resposta), onde o mesmo veio a afirmar que todos os serviços prestados por si, nos anos de 2004, 2005 
e 2006, respeitante à lista de clientes que se juntou em anexo à referida notificação, foram serviços 
efectuados a pedido do Dr. João Bagarrão e constantes nas respectivas notas de despesas apresentadas 
ao mesmo.

Consultado o anexo 1, constatou -se que a maioria dos serviços prestados não declarados se re-
ferem ao ano de 2004, conforme se pode comprovar pelas notas de despesas do referido colaborador 
constantes na contabilidade em contas de custos.

111.2. Recolhidos elementos junto da contabilidade de algumas empresas nos anos de 2004, 2005 
e 2006, em que o contribuinte é gerente e anteriormente referidas, nomeadamente na empresa VNC e 
a empresa Aliber, foi possível verificar, através da análise das Actas daquelas empresas e outros do-
cumentos contabilísticos, que o contribuinte faz parte do Conselho de gerência das mesmas mas que 
não aufere qualquer remuneração fixa de trabalho dependente, apenas emite recibos verdes àquela, 
não discriminando nestes qual o tipo de serviço prestado, data da sua realização ou empresa do grupo 
a que respeita, bem como se estes se referem a honorários ou a notas de despesas (na empresa Aliber 
encontram -se registadas notas de despesas que não fazem parte da contabilidade do contribuinte).

Junta -se em Anexo 2 cópia de um Auto de Declarações elaborado em 2008/01/16 onde o Dr. 
Bagarrão veio a esclarecer que os recibos emitidos contemplam honorários e despesas efectuadas por 
conta, admitindo ter recebido uma avença mensal de f 1.500,00 pelos serviços prestados sem quaisquer 
contratos escritos.

Verificou -se também, e a título de exemplo, que em 2008, o sujeito passivo apresenta à sociedade 
“Aliber” despesas muito elevadas relativamente aos valores de honorários efectivamente cobrados na-
quele ano, conforme extracto de conta -corrente que se encontra na contabilidade da referida sociedade, 
situação esta que não é normal nesta actividade e que indicia honorários por declarar.

Algumas das sociedades de que é gerente / administrador, o domicílio fiscal das mesmas coincide 
com o domicílio fiscal do sujeito passivo (localização do seu escritório de advogados) ou seja, na Rua 
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de Santo António n.º 680  - 60 esquerdo em Faro, indicando que utiliza aquelas instalações para tratar 
de assuntos relacionados com as referidas sociedades, tendo sido possível verificar, que, relativamente 
à sociedade Aliber, o sujeito passivo nas notas de despesas que emite à mesma inclui, entre outras, 
despesas de uma renda cobrada àquela pela utilização do seu escritório.

Há que referir ainda que, a consulta aos livros de Actas de algumas daquelas sociedades supra 
referidas (Aliber, VNC e outras) foi efectuada no escritório do advogado em causa por os mesmos se 
encontrarem disponíveis naquele local.

Verificou -se também que, relativamente a algumas das referidas sociedades, têm como accionistas, 
entre outras, empresas off -shores, verificou -se que o Dr. Bagarrão, para além de ser gerente das socieda-
des referidas rio capítulo 1, é também um dos representantes da sociedade off -shore “Arnen Ltd”, NIF: 
960095727, a qual é accionista das sociedades “Aliber” e “VNC”, conforme cópia de procuração que se 
junta em Anexo 3, onde se pode observar que todas as decisões destas sociedades que desenvolveram 
o projecto Monte Rei & Country Club referido no ponto 1 tiveram intervenção do Dr. Bagarrão.

IV. Conclusões / Propostas
Trata -se de um contribuinte que, para além de prestar serviços a vários clientes em particular, está 

também envolvido nas actividades das várias sociedades atrás referidas, tendo vindo ao longo dos anos 
a intervir no desenvolvimento de projectos para as mesmas, mas que, relativamente a algumas delas, 
nomeadamente “Cacela Golfe”, “São Brás Golfe” e “Colinas de Tavira “, ainda não emitiu qualquer 
recibo.

Os valores de honorários declarados relativamente às empresas “Aliber e VNC “não nos se afi-
gura estar de acordo com a realidade do negócio, uma vez que o negócio contempla, não só actos de 
administração (vide anexo 3) como prestação de serviços pontuais e despesas associadas que não se 
encontram discriminados directamente nos recibos contabilizados.

A falta de emissão de recibos relativo aos clientes referidos no Anexo 1 dos anos de 2004 a 2006, 
constitui omissões contabilísticas não declaradas e de impossível quantificação directa. Os factos an-
teriormente referidos constituem indícios da falta de veracidade do declarado nos anos de 2004, 2005 
e 2006, que impossibilitam a comprovação e quantificação directa e exacta do rendimento tributável e 
implicam o recurso a uma avaliação indirecta para determinação daquele rendimento por insuficiência 
de elementos de contabilidade ou declaração, conforme está previsto na alínea b) do artigo 87º e na 
alínea a) do artigo 88º da Lei Geral Tributária

O contribuinte em causa recusou a autorização para se solicitar ao Banco de Portugal o acesso 
a todas as suas contas bancárias, ou seja, o contribuinte foi notificado, por via postal, em 2007/12/13, 
com o prazo de dez dias para conceder a referida autorização e em 2007/12/26 respondeu à notificação 
nada se pronunciando sobre o que se pretendia. Em anexo 4 junta -se cópia da notificação e da resposta 
do contribuinte.

Perante o exposto, consideram -se reunidos, para os anos de 2004, 2005 e 2006, os pressupostos 
mencionados no artigo 63º -B da Lei Geral Tributária.

Mais, o acesso a documentos bancários torna -se premente no apuramento da realidade da situação 
tributária deste sujeito passivo.

Assim sendo, na procura da verdade material e face à recusa do contribuinte, proponho que seja 
solicitado, junto de Sua Exa. o Sr. Director Geral dos Impostos:

• Para o ano de 2004, a derrogação do dever de sigilo bancário, nos termos da alinea a) do n.º 2 
do artigo 63.º -B da Lei Geral Tributária (Redacção dada pela Lei 30 -G de 2000 de 29/12/2000).

• Para os anos de 2005 e 2006, a derrogação do dever de sigilo bancário, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 63 -B da Lei Geral Tributária (Redacção dada pela Lei 55B de 2004 de 30/12/2004)

Direcção de Finanças de Faro, 21 de Janeiro de 2008.»
B)  - Em 21/01/2008, sobre a antecedente informação recaiu o seguinte parecer (fls. 89 do processo 

administrativo apenso):
«Concordo. Proponho que se remeta a presente informação, para o Senhor Director -Geral dos 

Impostos a fim de se pronunciar sobre o projecto de decisão de acesso a a informações bancárias nos 
termos do n.º 4 do art. 63.º -B da Lei Geral Tributária.

À consideração superior.»
C)  - Sobre o parecer a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 89 do pro-

cesso administrativo apenso):
«Concordo com os fundamentos expressos na presente informação e respectivo parecer, pelo que 

mando se proceda à remessa do presente processo ao Ex.mo Sr. Director -Geral dos Impostos, para os 
devidos efeitos. 2008/01/22»

D)  - Em 30/01/2008, foi proferido o projecto de decisão, tendo em vista o acesso directo a todas 
as contas e documentos bancários, de que o recorrente seja titular (processo administrativo apenso).

E)  - No exercício do direito de audição o Recorrente apresentou, em 22/02/2004, o requerimento 
que consta do processo administrativo apenso a fls. 47 e sgs., que aqui se dá por inteiramente repro-
duzido.
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F)  - A Administração Fiscal, na informação de 12/03/2008, procedeu à apreciação do requerimento 
apresentado pelo Recorrente no exercício do direito de audição, nos seguintes termos (fls. 16 a 23 do 
processo administrativo apenso):

V Direito de audição  - fundamentação
O sujeito passivo veio a exercer o direito de audição sobre o projecto de decisão relativo à der-

rogação do sigilo bancário com respeito aos anos de 2004, 2005 e 2006, nos termos do artigo 60º da 
Lei Geral Tributária.

Depois de lido e analisado o referido direito de audição, informa -se o seguinte:
A) Do projecto de decisão
1. O sujeito passivo vem alegar neste capítulo que a decisão não se encontra devidamente fun-

damentada por, não indicar expressamente os motivos concretos que a justificam, isto é, por não estar 
fundamentada com as razões de facto e de direito que a motivaram.

Porém, o n.º 4 do art.º 63.º -B da Lei Geral Tributária vem referir que as decisões da Administração 
Tributaria relativas ao acesso a informações de documentos bancários são da competência do Director 
Geral dos Impostos. Do enviado ao sujeito passivo consta o projecto de decisão do Sr. Director Geral 
dos Impostos que se encontra acompanhado de parecer e despachos concordantes relativos à informação 
da fiscalização, onde se encontram relatadas as situações de facto e de direito respeitantes ao pedido 
de acesso às contas bancárias do sujeito passivo, pelo que se conclui que foi respeitado o disposto no 
n.º 4 do diploma supra citado, bem como o n.º 1 do art.º 72º do mesmo diploma,

2. Do ponto 150 ao ponto 18º, o sujeito passivo alega que a informação dos serviços não faz re-
ferência ao disposto no n.º 3 do artº 63 -B da LGT que refere “.. a impossibilidade de comprovação da 
matéria tributária nos termos do art.º 88º da LGT, referência esta que já constava na redacção em vigor 
até 31/12/2004 na alínea a) do n.º 2 do artº63.º -B.

Temos a informar ainda que a forma de emissão dos recibos (falta de referência da natureza e data 
dos serviços prestados) e a existência de omissões são factos que se verificaram em todos os anos em 
análise, sendo aplicável a tributação indirecta nos termos do artº 88º da LGT.

A informação da Inspecção teve o cuidado de separar o ano de 2004 dos anos de 2005 e 2006 no 
que se refere à prova dos factos concretamente identificados indiciadores da falta de veracidade do 
declarado, uma vez que a redacção em 2004 não contemplava o disposto na actual redacção da alínea b) 
do n.º 1 do art.º 63.º -B da LGT, razão pela qual se procurou dar mais ênfase à fundamentação da falta de 
veracidade do declarado nesse ano. E claro que esta situação conduz à impossibilidade de quantificação 
da matéria colectável a que se refere o n.º 3 do art.º 63.º -B da LGT, conforme mencionado na nossa 
informação no capítulo IV 1º parágrafo da folha n.º 7, Embora a informação não invoque directamente 
esta disposição legal no capítulo IV, todo o conteúdo da informação fundamenta o descrito no n.º 3 do 
art.º 63.º -B da LGT. Consideramos assim, que quer a informação quer o projecto de decisão não são 
contraditórios como foi alegado no ponto 23º do direito de audição e a legislação invocada é suficiente 
para o pedido de derrogação do sigilo bancário.

B) Da fundamentação de facto
Do ponto 24º ao ponto 137º o sujeito passivo alega que não há uma expressa menção dos motivos 

concretos e que o constante da informação da inspecção não passa de meras suposições ou presunções. 
Veio a alegar também que apenas emitiu recibos aquando dos recebimentos.

1. Os factos referidos na informação da inspecção são factos concretos, ou seja:
• Existência de custos na contabilidade do sujeito passivo relacionados com a prestação de serviços 

de colaboradores, entre outros, em relação aos quais não foi emitido facturação ao cliente.
• Relativamente às empresas das quais o sujeito passivo se assume como sócio e emite recibos, 

estes não discriminam nem a data efectiva nem a natureza do serviço prestado. Os valores facturados 
encontram -se desproporcionados face às tarefas praticadas e nível de despesas debitado.

Não se compreende assim o alegado pelo contribuinte relativamente à falta de motivos concre-
tos.

2. Nos pontos 31º a 35º o sujeito passivo indicia que só há obrigação de facturação aquando do 
recebimento e que a Administração Fiscal não conseguiu provar a existência do mesmo. A contabilidade 
organizada obriga a que seja respeitada a especialização dos exercícios que leva a que caso em deter-
minado ano se contabilize custos dever -se -ia contabilizar os respectivos proveitos independentemente 
do recebimento ou não. Se houvesse certezas de todos os recebimentos efectuados não se justificaria 
solicitar a derrogação do sigilo bancário.

O não registo contabilístico dos movimentos financeiros relativos às contas bancárias da acti-
vidade comercial, impossibilita verificar se todos os recebimentos foram facturados e a data em que 
estes ocorreram.

Nos pontos 36º a 54º refere que os serviços prestados para as empresas identificadas no ponto 
36º se resumem unicamente aos recibos emitidos, desvalorizando a gerência efectiva e representação 
jurídica que vem exercendo desde a sua implementação, uma vez que o sujeito passivo assina cheques 
das empresas e disponibiliza o seu escritório para a celebração de reuniões e sendo utilizado este como 
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sede da maioria das empresas. Os recibos emitidos não discriminam directamente se as remunerações 
auferidas se referem a actos de gerência, avença mensal ou a prestações de serviços de advocacia de 
carácter pontual.

Das diligências efectuadas na empresa Aliber, verificou -se que os recibos emitidos encontram -se 
na sua quase totalidade suportados por notas de despesas relativas essencialmente a deslocações, co-
municações e rendas, ou seja, sendo a parte restante justificada pelo sujeito passivo como respeitante 
a uma avença mensal de €1500,00, de onde se conclui que não houve remuneração relativamente aos 
actos de gerência e serviços jurídicos de carácter pontual.

4.Relativamente aos pontos 55º a 65º, verifica -se pela consulta do sistema informático da DGCI 
que o contribuinte é gerente das referidas empresas, e que independentemente de se encontrarem ou não 
em actividade, todo o acompanhamento destas empresas passa por si. E normal neste tipo de sociedades 
delegarem um responsável que trate de diligências periódicas (declarações fiscais e pagamentos de 
impostos) ou pontuais (aberturas de contas bancárias, diligências junto de autarquias e outras entidades 
oficiais), parte das quais o contribuinte confirma nos anos objecto de inspecção.

No ponto 62º o contribuinte veio a alegar que todos os serviços prestados às referidas sociedades 
são prestados directamente pelos TOC’s e pagos a estes pelas empresas.

Relativamente à empresa Canogar verificou -se junto do TOC que o pagamento ao mesmo é feito 
directamente pelo sujeito passivo, assim como os restantes pagamentos de despesas desta empresa, 
conforme se pode verificar pela existência de conta -corrente credora onde se resumem esses movi-
mentos.

Relativamente às empresas Metro a Metro, Patriot e Fuentes, contrariamente ao referido no ponto 
62º, verificou -se que existe uma relação directa entre o sujeito passivo e o TOC destas empresas, uma 
vez que se verificou que os pagamentos dos serviços contabilísticos foram efectuados através de contas 
bancárias destas cujos cheques foram passados pelo contribuinte, indiciando que poderá ser responsável 
por outras operações relacionados com as empresas.

5. Do ponto 66º ao ponto 77º o contribuinte vem alegar que relativamente a estas empresas não 
praticou os actos constantes da procuração em anos anteriores, por esta ser de Maio de 2007. Porém, as 
referidas sociedades foram constituídas em anos anteriores sendo o contribuinte gerente destas conforme 
se comprova pela assinatura das actas das referidas sociedades e na qualidade de gerente veio assumir 
muitos dos actos referidos na procuração.

6. O valor da avença de € 1500,00 não se encontra descrito em nenhum dos recibos emitidos pelo 
contribuinte. Se à totalidade dos recibos emitidos em cada um dos anos expurgarmos os montantes de 
despesas descritas nas notas de honorários (registadas na Aliber), o referido diferencial nem sempre 
corresponde ao valor da avença mensal de € 1500,00.

Contrariamente ao referido no ponto 74º não se pode confundir pagamentos por conta, quer de 
aquisições ou impostos, com débitos de despesas de rendas, deslocações e estadias, comunicações, 
fotocópias, entre outros, que constam nas notas de honorários, débitos estes em relação aos quais não 
é possível estabelecer uma relação directa com os custos contabilizados na contabilidade do contri-
buinte.

Não se poderá assim aceitar a justificação referida pelo contribuinte.
7. Nos pontos 78º e 80º confirmamos que os rácios da rentabilidade fiscal apresentados pelo contri-

buinte são inferiores à média dos restantes contribuintes que exercem a mesma actividade profissional. 
Claro que os referidos rácios não incluem outros rendimentos para além da actividade profissional de 
advogado.

8. Nos pontos 83º a 99º, contrariamente ao argumentado pelo contribuinte, os documentos contabi-
lísticos relativos a informações financeiras, não foram objecto de contabilização, existindo apenas uma 
conta caixa e uma conta da classe capital do POC onde se encontram reflectidos os pagamentos e os 
recebimentos. Foi solicitado a algumas entidades prestadoras de serviços relativo a despesas registadas 
na contabilidade o comprovativo financeiro, de onde se concluiu que, para pagamento das referidas 
despesas, o contribuinte utilizou contas bancárias na sua actividade, de onde se conclui que pelo menos 
estas contas deveriam estar registadas na contabilidade e ter sido objecto de reconciliação bancária.

Para além do contribuinte não ter comunicado à contabilidade a existência daquelas contas 
bancárias, notificámo -lo para, no escritório de contabilidade, facultar todas as contas relativas à sua 
actividade profissional cujos movimentos financeiros estivessem directamente relacionados com os 
custos e proveitos contabilizados. O contribuinte informou -nos que tal consulta deveria ser feita no seu 
escritório. Os inspectores deslocaram -se ao seu escritório e o contribuinte tinha na sua posse extractos 
de contas bancárias que não conseguimos identificar uma vez que nunca nos foi entregue qualquer 
documento nem nos foi comunicado quais os números daquelas contas bancárias.

Posteriormente, foi efectuada uma nova notificação ao contribuinte, para o mesmo apresentar, 
não só as contas anteriormente referidas, como todas as suas contas bancárias. O contribuinte alegou 
que não poderia disponibilizar directamente as contas bancárias porque existiriam movimentos nas 
mesmas que estariam cobertas pelo sigilo profissional, necessitando assim de um prazo de 30 dias até 
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que obtivesse uma resposta da Ordem dos Advogados para conceder a referida autorização, prazo este 
que já decorreu.

Porém, nesta fase, o solicitado pela Administração Fiscal limitava -se apenas à consulta dos extractos 
bancários e os documentos que os suportam, os quais não revelam qualquer informação sigilosa relativa-
mente ao negócio do cliente, podendo apenas revelar o nome do cliente. A questão do sigilo profissional 
já foi objecto de estudo pelos nossos serviços conforme informação n.º 107 de 7/8/2007 proveniente da 
DSPCIT (Direcção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspecção tributária).

9. Nos pontos 100º ao 137º, o contribuinte vem afirmar que não existem omissões contabilísticas 
e que não há razão para a aplicação de métodos indirectos por todas as situações serem directamente 
quantificáveis.

9.1. Os seus colaboradores são advogados que, para além de prestarem serviços a este relativos a 
processos de clientes do Dr. Bagarrão, também prestam serviços a outros clientes, não havendo qualquer 
nível de dependência entre os colaboradores e o contribuinte, nem como compensação de utilização do 
escritório, debitando ao Dr. Bagarrão quer as notas das despesas quer os recibos de honorários, conforme 
documentos registados na contabilidade. As notas de despesas dos colaboradores identificam directamente 
os clientes a que os serviços foram prestados e como tal deveriam ter sido devidamente facturados pelo 
contribuinte ao referido cliente por se entender o descrito nessas notas como verdadeiro.

9.2. A identificação dos clientes referida na listagem, referem -se a diligências efectuadas pelos 
colaboradores junto de algumas entidades. Não se demonstrou ainda o comprovativo do recebimento 
quer, porque muitos deles serem clientes estrangeiros que são directamente representados pelo contri-
buinte e que não se encontram em Portugal, quer por se entender que na contabilidade do contribuinte, 
a prova do recebimento se deveria efectuar pela análise das contas bancárias do mesmo.

9.3. O sujeito passivo vem justificar parte significativa dos clientes da listagem, por entender que 
se tratam de clientes pró -bono (serviços sem cobrança), relativamente a oferta de serviços a pessoas 
com quem mantém um bom relacionamento pessoal. Referimos que estas pessoas são na sua maioria 
estrangeiros, algumas das quais são sociedades off -shores em relação às quais o contribuinte vem 
prestando pontualmente alguns serviços. Não se compreende que estes serviços não se enquadrem no 
âmbito de uma actividade profissional uma vez que os custos que lhes estão subjacentes constam na sua 
contabilidade. O artigo 40 do Código do IVA dispõe que todas as prestações de serviços são tributadas 
em sede de IVA, independentemente de serem cobradas ou não.

Se assim não fosse, o contribuinte encontrar -se -ia impossibilitado de poder deduzir o IVA de 
custos indirectos associados a estes serviços.

Nos pontos 119º e 120º, o próprio contribuinte assume a prestação de serviços e a representação 
fiscal dessas pessoas.

9.4. Relativamente ao cliente José & Oliver Lda. efectuamos diligências junto do mesmo, onde se 
concluiu que foram prestados e pagos serviços no ano de 2006, cujo recibo apenas foi emitido no ano 
de 2007, de onde se conclui que a realidade patrimonial do contribuinte nos referidos anos poderá não 
ser correcta por não ter sido respeitado o princípio da especialização dos exercícios.

Este caso concreto demonstra que se tratou de uma situação em que o serviço foi prestado e pago 
em ano anterior ao da emissão do recibo, que poderá indiciar a existência de outros recebimentos de 
difícil confirmação que ainda não tenham sido facturados.

C) DO DIREITO
1. Todas as situações anteriormente comentadas evidenciam a falta da veracidade do declarado 

(redacção à data a partir de 31/12/2004 da alínea b) do n.º 1 do art.º 63.º -B da LGT) e assentam em factos 
concretos de prestações de serviços efectivamente efectuadas e que não foi emitido o respectivo recibo, 
contrariamente ao referenciado pelo contribuinte nos pontos n.º 139º ao 142º da sua informação.

2. Conforme se encontra descrito na informação prestada pelos serviços, encontra -se devidamente 
demonstrada a impossibilidade de quantificação da matéria tributável, decorrente da falta de identi-
ficação da natureza e da data dos serviços prestados na facturação e ausência de registo dos meios 
financeiros que inviabiliza o controlo financeiro e o seu relacionamento com a facturação emitida. A 
impossibilidade de quantificação directa e exacta da matéria tributável anteriormente fundamentada, 
encontra -se referida no art.º 88º da LGT e é um dos motivos para aplicação da derrogação do sigilo 
bancário, conforme alínea a) do n.º 2 do art.º 63 -8 da LGT da redacção em vigor no ano de 2004, bem 
como na actual redacção da alínea a) do nº3 do mesmo artigo.

Direcção de Finanças de Faro, em 12 de Março de 2008»
G) - Em 21/01/2008, sobre a antecedente informação recaiu o seguinte parecer (fls. 10 do processo 

administrativo apenso):
«Concordo. O sujeito passivo exerceu o direito de audição sobre o projecto de decisão, que se 

encontra comentado no capítulo V, da informação.
Sou de opinião que não foram apresentados factos novos que não contrariem o referido relativo 

à falta de veracidade do declarado, bem como da impossibilidade de comprovação e quantificação 
directa da matéria tributável, sendo de manter o pedido de derrogação do sigilo bancário, ao abrigo da 
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alínea a) do n.º 2 do art.º 63.º -B, da Lei Geral Tributária (redacção da Lei 306/2000) em vigor até ao 
ano de 2004 e alínea b) do n.º 1 e a) do n.º 3, desse diploma.

Proponho se remeta a presente informação para o Senhor Director -Geral dos Impostos, para que 
se pronuncie sobre a audição prévia do Contribuinte, que se anexa.

Faro, 2008/03/12»
H)  - Sobre o parecer a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 10 do pro-

cesso administrativo apenso):
«Concordo. Remeta -se ao Gabinete do Ex.mo Sr. Director -Geral dos Impostos. 2008.03.13»
I)  - Em 01/04/08, foi proferida a decisão ora sob recurso do seguinte teor (fls. 7 do processo 

administrativo apenso):
«1. Nos termos e com os fundamentos constantes da presente Informação e da Informação dos 

Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Faro que suportou o projecto de decisão, 
bem como com os pareceres concordantes na mesma exarados, verificando -se os condicionalismos 
previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 63º -B da Lei Geral Tributária, na redacção ao tempo dos factos, 
com referência ao ano de 2004, e na alínea b) do n.º 1 do citado normativo (redacção da Lei n 55 -B/2004, 
de 30 -12), com referência aos anos de 2005 e 2006, e tendo ponderado, em sede de direito de audição, 
o alegado pelo contribuinte João Miguel Mendonça Batista Bagarrão, com o NIF 156890984, ao abrigo 
da competência que me é atribuída pelo n.º 4 e nos termos do n.º 5 do referido normativo, autorizo que 
funcionários da Inspecção Tributária, devidamente credenciados, possam aceder directamente a todas 
as contas e documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou 
instituições de crédito portuguesas, relativamente ás contas de que seja titular.

2. Devolva -se o processo à Direcção de Finanças de Faro para efeitos do prosseguimento proce-
dimento de levantamento do segredo bancário,

Em 08.04.0 1
O Director -Geral»
J)  - O Recorrente foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior, por carta registada 

com aviso de recepção, em 10 de Abril de 2008, cfr. fls. 2 a 5 do processo administrativo apenso.
L)  - A petição inicial do presente recurso foi apresentada em 21/04/2008, cfr. fls. 3 dos presentes 

autos.
6 - A sentença sob recurso, com fundamento em omissão de formalidade legalmente prescrita, 

concedeu provimento ao recurso interposto do despacho do Director -Geral dos Impostos, datado de 
01/04/08, nos termos do qual foi autorizado o acesso a funcionários da Inspecção Tributária a contas e 
documentos bancários existentes em instituições bancárias, em sociedades financeiras ou instituições 
de crédito portuguesas, tituladas pelo ora recorrido e referentes aos anos de 2.004, 2.005 e 2.006.

Para tanto, ponderou -se na decisão que tendo o ora recorrido se oposto às diligências de inspecção 
justificando a recusa com fundamento em segredo profissional (ponto 8 da informação a que se refere 
a alínea f) do probatório), as diligências em causa só poderiam ser realizadas mediante autorização 
concedida pelo tribunal da comarca competente com base em pedido fundamentado da administração 
tributária, consoante dispõe o n.º 5 do artigo 63.º da LGT, o que não fora respeitado.

Inconformado com essa decisão, o recorrente Director -Geral dos Impostos vem, em suma, defender 
na sua alegação de recurso que o procedimento previsto no n.º 5 do artigo 63.º da LGT não era aplicável 
na situação em apreço, uma vez que verificados os respectivos pressupostos legais a derrogação do 
sigilo bancário não dependeria de autorização judicial nas situações previstas nos números 1 e 3 do 
artigo 63.º -B da LGT, salientado ainda que, para além disso, no caso não se punha a questão do pedido 
de levantamento do segredo profissional dos advogados, pois que os documentos pretendidos, “não 
referenciando o assunto tratado pelo advogado, não identificavam a substância do serviço prestado” 
(conclusão 13.º).

Delineadas que se encontram as posições em confronto, comecemos por convocar os preceitos 
legais que conferem o enquadramento normativo da questão jurídica que importa apreciar e decidir.

Dispõem os n.º 2,4 e 5 do artigo 63.º da LGT:
“2  - O acesso à informação protegida pelo sigilo profissional, bancário ou qualquer outro dever de 

sigilo legalmente regulado depende de autorização judicial, nos termos da legislação aplicável, excepto 
nos casos em que a lei admite a derrogação do dever de sigilo bancário pela administração tributária 
sem dependência daquela autorização.

…………………………………………………………………………
4  - A falta de cooperação na realização das diligências previstas no n.º 1 só será legítima quando 

as mesmas impliquem:
a) O acesso à habitação do contribuinte;
b) A consulta de elementos abrangidos pelo segredo profissional, bancário ou qualquer outro dever 

de sigilo legalmente regulado, salvos os casos de consentimento do titular ou de derrogação do dever 
de sigilo bancário pela administração tributária legalmente admitidos; (1)

c) O acesso a factos da vida íntima dos cidadãos;
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d) A violação dos direitos de personalidade e outros direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
nos termos e limites previstos na Constituição e na lei.

5  - Em caso de oposição do contribuinte com fundamento nalgumas circunstâncias referidas no 
número anterior, a diligência só poderá ser realizada mediante autorização concedida pelo tribunal da 
comarca competente com base em pedido fundamentado da administração tributária.”

Por sua parte, sob a epígrafe “Acesso a informações e documentos bancários”, o artigo 63.º -B da 
LGT estabelece nas alíneas b) do n.º 1 e a) do n.º 3 o seguinte:

“1  - A administração tributária tem o poder de aceder a todas as informações ou documentos 
bancários sem dependência do consentimento do titular dos elementos protegidos:

……………………………………………………………
b) Quando existam factos concretamente identificados indiciadores da falta de veracidade do 

declarado.
V o n.º7.
…………………………………………………………….
3  - A administração tributária tem, ainda, 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:

a) Quando se verificar a impossibilidade de comprovação e qualificação directa e exacta da matéria 
tributável, nos termos do artigo 88.º, e, em geral, quando estejam verificados os pressupostos para o 
recurso a uma avaliação indirecta;”.

Da análise e cotejo dos normativos citados decorre, em nosso entender, um regime diferenciado 
quando o acesso à informação pretendida pela administração tributária esteja protegida pelo sigilo 
profissional ou qualquer outro dever de sigilo e quando apenas esteja em causa o sigilo bancário.

No primeiro caso a derrogação do sigilo por via judicial é obrigatória, mas já no caso da derrogação 
do sigilo bancário o recurso a essa via é facultativa, uma vez reunidos os pressupostos legais previstos no 
artigo 63.º -B da LGT que tem em vista apenas a derrogação desse sigilo bancário por forma a permitir 
o acesso da administração tributária a informações e documentos bancários.

Na verdade, ao invés do que defende o recorrente, a excepção ou ressalva consagradas nos n.ºs 2 
e 4, alínea b) do artigo 63.º da LGT quanto à desnecessidade de autorização judicial para a derrogação 
do sigilo apenas se reporta ao caso específico do sigilo bancário, como resulta, aliás, da sua própria 
literalidade, aí se não englobando o sigilo profissional ou outro dever de sigilo.

Certo é ainda que até às alterações introduzidas à LGT pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezem-
bro, a autorização judicial constituía o único procedimento legalmente prescrito para a derrogação, 
designadamente, dos sigilos bancário e profissional, sendo que essas alterações se limitaram a permitir 
a derrogação administrativa no caso excepcional do sigilo bancário, uma vez reunidos os pressupostos 
constantes do artigo 63 -B da LGT, continuando o regime regra a ser o da derrogação judicial  - cfr. 
Casalta Nabais in “Fiscalidade”, n.º 10, a fls. 21.

E bem se compreende que assim seja, nomeadamente no que tange ao segredo profissional dos 
advogados (artigo 81.º, n.º 4 do Estatuto da Ordem dos Advogados), como acontece na situação “sub 
judice”, em que na ponderação dos interesses envolvidos reveste uma especial importância e relevo 
a preservação da relação de confiança dos cidadãos na classe profissional dos advogados tendo em 
vista “o interesse da justiça na sua mais lata acepção” -cfr. Acórdão de 15/012/2004, rec. n.º 1862/03 
(secção administrativa).

Ora, tendo o ora recorrido alegado que não poderia disponibilizar as contas bancárias porque 
nas mesmas existiriam movimentos cobertos pelo sigilo profissional, não se revelaria admissível que 
a administração tributária, não especialmente vocacionada para a ponderação do complexo de valores 
e direitos envolvidos e arrancando duma análise necessariamente perfunctória, tivesse a possibilidade 
de derrogar administrativamente a protecção conferida por esse dever de sigilo sem prévia sindicância 
judicial.

Daí que, como reforça o disposto no n.º 5 do referido artigo 63.º da LGT, a oposição do contribuinte 
no acesso à informação pretendida, no caso exercendo a profissão de advogado, com fundamento em 
sigilo profissional exija para a sua derrogação um escrutínio judicial e não meramente administrativo, a 
concretizar pela via do recurso ao “tribunal da comarca competente com base em pedido fundamentado 
da administração tributária”.

Neste contexto, apresentam -se de todo irrelevantes as considerações vertidas pelo recorrente 
na conclusão 12.º quanto à pretensa falta de sustentação da questão do segredo profissional que fora 
levantado pelo recorrido, posto que tal juízo apenas em sede judicial deverá ter lugar.

Como assim, não sendo confundíveis e não se sobrepondo a protecção conferida pelo sigilo 
bancário à do sigilo profissional, este não deverá ficar indefeso no caso de uma eventual verificação 
dos pressupostos legais previstos no artigo 63.º -B da LGT e daí que uma vez deduzida oposição por 
parte do ora recorrido no acesso às suas contas bancárias com fundamento no sigilo profissional à ad-
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ministração tributária se impunha o recurso ao procedimento de autorização judicial previsto no n.º 5 
do artigo 63.º da LGT.

Ocorre, deste modo, urna preterição de urna formalidade legalmente prescrita, o que constitui 
causa determinante da anulabilidade do acto recorrido (artigo 135.º do CPA), como bem se entendeu 
na sentença recorrida.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando -se a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 20 de Agosto de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Madeira dos Santos — Costa 
Reis (vencido conforme declaração junta)

VOTO DE VENCIDO
Está em causa neste recurso a bondade da decisão do Sr. Director Geral dos Impostos que, nos 

termos do art.º 63.º  - B da LGT, autorizou que a Administração Tributária acedesse directamente aos 
documentos bancários do ora Recorrido, a qual foi motivada pela recusa deste em exibir os documentos 
necessários à fiscalização da sua actividade profissional ou em autorizar a sua consulta por forma a 
poder -se calcular a sua matéria tributável em sede de IRS.

Nos termos do citado normativo a Administração Tributária tem o direito de aceder directamente 
a informações e documentos bancários quando tal seja indispensável para fixar a matéria colectável do 
contribuinte e este se encontre sujeito a contabilidade organizada e se recuse a fornecer essas informa-
ções e a autorizar a consulta daqueles documentos [seu n.º 1, a)], sendo que a correspondente decisão 
de autorização deve ser devidamente fundamentada e é susceptível de recurso judicial (seus n.ºs 2 e 3).

Deste modo, a recusa do ora Recorrido em autorizar aquela consulta só poderia ser sufragada se 
a mesma se fundasse na falta de fundamentação da decisão autorizativa ou se, a coberto da consulta de 
documentação bancária, se pretendesse violar o segredo profissional.

Ora, in casu, manifestamente, não se está perante nenhuma dessas razões de oposição.
Com efeito, e desde logo, é absolutamente evidente que a decisão do Sr. Director Geral dos Impostos 

ora em causa foi fundamentada de forma exaustiva e rigorosa e que dela resulta, claramente, que se 
verificavam, os pressupostos legais  - quer os subjectivos, relativos ao ora Recorrido, quer os substan-
ciais, relativos à situação objectiva ora em causa  - que consentiam a prolação daquela decisão.

Como também é manifestamente evidente que a pretensão da Administração não abrangia a de-
vassa do segredo profissional visto que o que se visava esclarecer respeitava unicamente ao montante 
dos rendimentos obtidos pelo contribuinte na sua actividade profissional nos anos 2004, 2005 e 2006 
e não às relações estabelecidas entre este e os seus clientes. Ou seja, não estava em causa as relações 
sigilosas estabelecidas entre o profissional liberal e o cliente mas apenas e tão só o valor económico 
cobrado pelo Recorrido aos seus clientes.

Daí que nenhuma ilegalidade tivesse sido cometida pelo Sr. Director Geral dos Impostos ao pro-
ferir o despacho sob censura pelo que entendo que o recurso merecia provimento e a sentença recorrida 
deveria ser revogada.

Lisboa, 20 Agosto 2008. — Costa Reis. 

 Acórdão de 27 de Agosto de 2008.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Responsável subsidiário. Interrupção da prescrição. Citação 
do devedor originário e do devedor subsidiário e seus efeitos. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 3 do artigo 48.º da LGT, a interrupção da prescrição relativa-
mente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário 
se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano 
posterior ao da liquidação.

 II  — A solução do problema de aplicação da lei no tempo depende do momento em 
que ocorrer o facto interruptivo e não da eventualidade de, à face das regras do 
art.º 297.º do CC, ser aplicável o regime do CPT ou da LGT no que concerne à 
duração dos prazos de prescrição.
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 III  — O prazo de prescrição, à face da LGT, é de 8 anos, tanto em relação ao devedor 
originário como ao responsável subsidiário.

 IV  — É apenas a relevância das causas de interrupção que se verifiquem apenas em 
relação ao devedor originário (e o consequente diferimento do termo do prazo 
que delas deriva) que é afastada em relação ao responsável subsidiário, se a sua 
citação não ocorrer até ao 5.º ano posterior ao da liquidação.

 V  — Assim, no caso de a citação do responsável subsidiário ser posterior ao 5.º ano, 
se ele for citado até ao fim do 8.º ano a contar do início do prazo de prescrição 
(que, neste caso, é 1/1/99, por ser aplicável o novo prazo previsto na LGT), os 
efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem -se em relação 
a ele (e também em relação ao devedor originário, por força da regra do n.º 2 do 
art.º 48.º).

Processo n.º 719/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Rosa Rodrigues de Jesus Oliveira.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – O representante da Fazenda Pública junto do TAF de Viseu, não se conformando com a sen-
tença da Mma. Juíza daquele Tribunal que deferiu a reclamação apresentada por Maria Rosa Rodrigues 
de Jesus Oliveira, residente em Ílhavo, da decisão do órgão de execução fiscal do Serviço de Finanças 
de Ílhavo que julgou não prescritas as dívidas exequendas, dela vem interpor recurso para este STA, 
formulando as seguintes conclusões:

A. A Ilustre Julgadora deu como procedente o pedido formulado baseado na aplicação às dívidas 
datadas de IVA e IRC de uma norma que apenas entrou em vigor em 01/01/99, mais precisamente o 
seu art.º 48.º, n.º 3.

B. De facto, está -se em presença de uma reversão e também não restam dúvidas que a citação do 
revertido aconteceu para além do 5.º ano posterior à liquidação.

C. Ao darem -se como ineficazes os factos e os efeitos interruptivos ocorridos na vigência da anterior 
lei e, de uma forma linear, aplicando em bloco o regime da LGT, incorreu -se na aplicação retroactiva 
desta, concretamente do art.º 48.º, n.º 3, que por ser uma lei sem tradução legislativa anterior, isto é, 
completamente “ex novo”, nem sequer poderia ter qualquer natureza interpretativa.

D. Porque se está também no domínio substantivo, pois se conferem direitos que ampliam a esfera 
jurídica de alguém, que não de meros preceitos conducentes à realização de direitos, a sua vigência só 
poderá ser para futuro.

E. Com o devido respeito, a douta sentença não deu correcta interpretação ao dispositivo do ar-
tigo 48.º, n.º 3 da LGT, violando mesmo esta norma, na medida em que a remeteu para uma redução 
do prazo prescricional, quando ela se limita a suprimir, para os responsáveis subsidiários, os factos que 
foram interruptivos para o devedor originário.

Não foram apresentadas contra -alegações.
A Exma. Magistrada do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve 

ser julgado improcedente.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostram -se assentes os seguintes factos:
A) Em 01/08/2000, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 0108 -00/101977.5, a correr 

no Serviço de Finanças de Ílhavo 1, contra SOC. PANIFICAÇÃO LITORAL, LDA, NIF 500273510, 
tendo por base certidões por dívidas de IRC, dos anos de 1995, 1996 e 1997, no total de 39.542,88 € 
(7.927.635$00) – cfr. fls. 1;

B) Em 19/04/2001, a SOC. PANIFICAÇÃO LITORAL, LDA, foi citada, após penhora, de que 
contra ela corre o processo de execução fiscal, referido em A) – cfr. fls. 55;

C) Em 13/06/2001, foi junto ao processo executivo, identificado em A), um requerimento da 
SOC. PANIFICAÇÃO LITORAL, LDA, a “… requerer a suspensão da execução fiscal dado que foi 
deduzida reclamação” – cfr. fls. 56 e 57;

D) Por ofício de 11/11/2003, o Serviço de Finanças de Ílhavo solicitou à Direcção de Finanças de 
Aveiro, informação sobre o estado da reclamação referida em C) – cfr. fls. 58;

E) Em 26/04/2005, o processo de execução fiscal n.º 0108 -00/102288.1, a correr no Serviço de 
Finanças de Ílhavo 1, contra SOC. PANIFICAÇÃO LITORAL, LDA, NIF 500273510, tendo por base 
certidões de dívidas de IVA dos anos de 1995, 1996 e 1997, no total de 10.908, 62 € (2.186.981$00), 
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foi apensado ao processo de execução fiscal identificado em A), ficando com o n.º 0108 -00/101977.5 
e apensos – cfr. fls. 1 e 78 do processo de execução fiscal apensado;

F) Em 14/08/2006, foi proferido despacho de reversão, contra a ora Reclamante, no processo de 
execução fiscal referido em E) – cfr. fls. 218 a 220;

G) A Reclamante foi citada, por ofício de 24/08/2006, na qualidade de responsável subsidiária, 
para pagar, no prazo de trinta dias, a quantia exequenda de 50.451,49 €  - cfr. fls. 224 a 226;

H) Em 28/06/2007, a Reclamante foi notificada da penhora efectuada em 24/11/2006 de um bem 
no âmbito do processo de execução fiscal referido em E) – cfr. fls. 308;

I) A Reclamante apresentou, em 10/12/2007, requerimento a requerer ao Chefe do Serviço de 
Finanças de Ílhavo o reconhecimento da prescrição dos impostos revertidos – cfr. fls. 343 a 344;

J) Por ofício n.º 703, recebido em 31/01/2008, a Reclamante foi notificada do despacho de Chefe 
do Serviço de Finanças de Ílhavo, no sentido de que a prescrição das dívidas ainda não ocorreu  —  
cfr. artigo 2.º da petição a fls. 352 e fls. 367 a 373;

K) Em 11/02/2008, foram apresentados os presentes autos de reclamação – cfr. fls. 352 a 354;
III – Vem o presente recurso interposto pelo representante da Fazenda Pública da sentença proferida 

pela Mma. Juíza do TAF de Viseu que, deferindo a reclamação apresentada pela ora recorrida, julgou 
prescritas as dívidas exequendas, referentes a IRC e IVA dos anos de 1995, 1996 e 1997.

Questiona o recorrente o facto da Mma. Juíza “a quo” ter feito aplicação para o efeito do n.º 3 
do artigo 48.º da LGT, que apenas entrou em vigor em 1/1/1999, incorrendo, portanto, na aplicação 
retroactiva desta, quando não o poderia fazer por se tratar de uma lei nova que, por isso mesmo, só 
pode dispor para futuro, não se aplicando a factos ocorridos na vigência da anterior lei.

Vejamos. As dívidas em causa respeitantes a IRC e IVA dos anos de 1995, 1996 e 1997 foram 
liquidadas em 2000, como se extrai das certidões de dívida que estiveram na origem dos processos de 
execução fiscal instaurados nesse mesmo ano inicialmente contra a devedora originária e posteriormente 
mandados reverter, em 14/08/2006, contra a aqui recorrida.

Esta apenas foi citada no âmbito desses processos para pagar tais dívidas, na qualidade de res-
ponsável subsidiária, em 24/08/2006 (v. alínea G) do probatório).

Determina o n.º 3 do artigo 48.º da LGT que a interrupção da prescrição relativamente ao deve-
dor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de 
execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação.

No caso em apreço, e como o próprio recorrente reconhece, não há dúvida que a citação da res-
ponsável subsidiária aconteceu para além do 5.º ano posterior ao da liquidação.

O que o recorrente alega é que o regime previsto nesta norma não pode ter aplicação relativamente a 
factos ocorridos anteriormente à sua vigência, sob pena de se estar a fazer uma aplicação retroactiva desta.

Todavia, não é isso que sucede. Na verdade, o facto com efeito interruptivo em relação ao deve-
dor originário ocorreu já na vigência da LGT (a citação da devedora principal verificou -se apenas em 
19/4/2001 – v. alínea B) do probatório), pelo que a sua eficácia em relação ao responsável subsidiário 
fica subordinada à verificação da condição de que depende (e que é a respectiva citação vir a ocorrer 
até ao termo do 5.º ano posterior ao da liquidação) e prevista nesta mesma lei.

Como diz Jorge de Sousa, in Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição 
da obrigação tributária, “A nova lei é a competente para fixar os efeitos dos factos que ocorram na 
sua vigência (art.º 12.º, n.º 2, do CC), pelo que pode fixá -los nos termos que entender desde que não 
haja legítimas expectativas a respeitar. No caso do art.º 48.º, n.º 3, a lei nova vem, relativamente aos 
factos a que reconhece efeito interruptivo da prescrição que ocorram na sua vigência, subordinar a 
produção de efeitos em relação ao responsável subsidiário a uma condição que é a citação até ao 5.º 
ano a contar da liquidação.

Assim, também aqui, a solução do problema de aplicação da lei no tempo depende do momento 
em que ocorrer o facto interruptivo e não da eventualidade de, à face das regras do art.º 297.º do CC, 
ser aplicável o regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração dos prazos de prescrição”.

Daí que, independentemente de em relação às dívidas de 1995 ser aplicável o prazo de prescri-
ção previsto no CPT, e em relação às restantes ser aplicável o prazo previsto na LGT, o certo é que, 
relativamente a todas elas, uma vez que os respectivos processos de execução fiscal foram instaurados 
só em 2000, isto é, na vigência da LGT, que não reconhecia, ao contrário do CPT, efeito interruptivo 
à sua instauração, o facto interruptivo relevante da prescrição – a citação do responsável principal ou 
originário – ocorreu também ele já na vigência da LGT.

Mas como o responsável subsidiário foi citado para além do 5.º ano posterior à liquidação das 
dívidas, a interrupção da prescrição em relação ao devedor originário não produz efeitos em relação 
àquele, por força da aplicação do n.º 3 do artigo 48.º da LGT.

E, assim sendo, as dívidas de 1995 não lhe podem, por isso, ser exigidas, pois aquando da sua 
citação, em 24/08/2006, já haviam decorrido mais de dez anos contados a partir de 1/1/1996.

Mas já quanto às dívidas de 1996 e 1997, às quais se aplica o novo prazo de oito anos, previsto 
na LGT, por, face ao disposto no artigo 297.º do CC, não faltar menos tempo para o prazo anterior 
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se completar, o qual só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, verifica -se que a citação da 
responsável subsidiária ocorreu antes de se terem completado oito anos desde 1/1/1999, pelo que a sua 
citação produziu os efeitos próprios (inutilizou o prazo decorrido em relação ao responsável subsidiário 
e impede o decurso do prazo até ao termo do processo ou sua paragem por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte).

É que, como salienta Jorge de Sousa, na obra citada, “a subordinação do efeito das causas inter-
ruptivas em relação aos responsáveis subsidiários não é um prazo especial de prescrição em relação 
ao responsável subsidiário.

O prazo de prescrição, à face da LGT, é de 8 anos, tanto em relação ao devedor originário como 
ao responsável subsidiário. E o termo desse prazo pode ser diferido se ocorrerem causas de interrup-
ção e suspensão tanto em relação ao devedor originário como ao responsável subsidiário. É apenas a 
relevância das causas de interrupção que se verifiquem apenas em relação ao devedor originário (e o 
consequente diferimento do termo do prazo que delas deriva) que é afastada em relação ao responsável 
subsidiário, se a sua citação não ocorrer até ao 5.º ano posterior ao da liquidação. Mas, no caso de 
a citação do responsável subsidiário ser posterior ao 5.º ano, se ele for citado até ao fim do 8.º ano a 
contar do início do prazo de prescrição (que, neste caso, é 1/1/99, por ser aplicável o novo prazo pre-
visto na LGT), os efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem -se em relação 
a ele (e também em relação ao devedor originário, por força da regra do n.º 2 do art.º 48.º). O efeito 
daquele n.º 3 do art.º 48.º é apenas de tornar irrelevante em relação ao responsável subsidiário as 
causas de interrupção que se verifiquem em relação ao devedor originário”.

Razão por que as dívidas referentes aos anos de 1996 e 1997 se não mostram, por isso, prescritas.
A sentença recorrida que assim não entendeu não pode, pois, manter -se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder parcial provimento ao recurso, revogando, em consequência, a sentença recorrida no 
segmento em que esta julgou prescritas as dívidas de 1996 e 1997, que se confirma no restante, com 
a presente fundamentação, e, em consequência, manter nessa parte o despacho reclamado que assim 
não entendeu.

Custas pela Fazenda Pública na parte em decaiu, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 27 de Agosto de 2008.  — António Calhau (relator) — Jorge de Sousa — São Pedro. 

 Acórdão de 3 de Setembro de 2008.

Assunto: 

Reclamação para a conferência. Despacho do relator. Nulidades. Artº 201º do CPC. 
Inexistência de oposição de acórdãos.

Sumário:

 I — Admitido o recurso interposto por oposição de acórdãos, segue-se a fase de ale-
gações tendentes a demonstrar essa alegada oposição (art. 284º, 3, do CPPT). 

 II — Tendo o recorrido, nas suas contra-alegações, defendido que não existe tal 
oposição, e o MP emitido parecer em sentido idêntico ao recorrido, tal contra-
alegação e tal parecer não têm que ser notificados ao recorrente. 

 III — Assim, o Mm. Juiz relator (a quem compete pronunciar-se sobre a alegada 
oposição - art. 284º, 5, do CPPT) não comete qualquer nulidade ao julgar findo 
o recurso sem previamente dar conhecimento de tais peças processuais ao recor-
rente.

 IV — Não há violação do princípio do contraditório (art. 3º do CPC), nem ocorre a 
nulidade prevista no art. 201º, 1, do CPC.

 V — Se forem diversos os regimes jurídicos aplicáveis, em situações fácticas substan-
cialmente diversas, não há oposição de acórdãos, devendo o recurso ser julgado 
findo.

Processo nº: 154/08-30.
Recorrente: José António da Purificação Martins.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. JOSÉ ANTÓNIO DA PURIFICAÇÃO MARTINS, identificado nos autos, interpôs recurso, 
por oposição de acórdãos, para o Pleno desta Secção de Contencioso Tributário, do acórdão da Secção 
de 28/5/2008, que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal Tributário 
de Lisboa, que julgara improcedente a reclamação apresentada pelo reclamante contra o despacho que 
ordenou a penhora de um veículo automóvel em processo de execução fiscal.

O Mm. Juiz relator admitiu o recurso.
Veio então o recorrente, nos termos do n. 3 do art. 284º do CPPT, apresentar alegações tendentes 

a demonstrar a alegada oposição de acórdãos, de passo que juntou cópia do acórdão fundamento.
Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando que não ocorre a alegada oposição de acórdãos, 

por, no seu entender, não haver, entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento qualquer oposição.
O EPGA emitiu parecer final, defendendo também ele que “não há, parece, oposição de julgados 

relevantes, pelo que o recurso deve ser julgado findo”.
Conclusos os autos ao Mm. Juiz relator, de turno, lavrou ele despacho, em 25/7/2008, julgando 

findo o recurso, “por inexistência de soluções jurídicas opostas expressas”.
Notificado desta decisão veio o recorrente reclamar para a conferência do despacho do relator.
Imputa ao despacho recorrido duas nulidades, a saber: a não notificação do parecer do MP e da 

resposta da Fazenda Pública., violando-se assim desde logo o disposto nos artºs. 146º, 2, do CPTA, e o 
art. 229º,1, do CPC. Isto desde logo na medida em que as posições por ambos expressas pugnavam pela 
inexistência da oposição de julgados, tese que obteve acolhimento no despacho do Mm. Juiz relator.

Nulidades que, a seu ver, encontram tradução no art. 201º, n. 1, do CPC, com influência no exame 
e decisão da causa.

Vê ainda nas alegadas omissões do relator violação do princípio do contraditório, consagrado no 
art. 3º do CPC e art. 6º, n. 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Defende igualmente que o Mm. Juiz relator violou o disposto no art. 704º do CPC.
Finalmente, defende, em oposição à tese expressa pelo Mm. Juiz relator, que ocorre a alegada 

oposição de acórdãos.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2. Esquematizadas as questões, cumpre dar-lhes resposta.
2.1. Vejamos primeiro a alegada violação deste último dispositivo legal.
Dispõe o n. 1 do art. 704º que “quando o relator entender que não pode conhecer do objecto do 

recurso, o relator, antes de proferir decisão, ouvirá cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias”.
Porém, e manifestamente, esta não é a situação dos autos.
Vejamos.
Dispõe o n. 5 do art. 284º do CPPT:
“Caso o relator entenda não haver oposição, considera o recurso findo, devendo, caso contrário, 

notificar o recorrente e recorrido para alegar nos termos e no prazo referido no n. 3 do art. 282º”.
Ou seja, não está aqui em causa uma decisão prejudicial, prévia, que não permita conhecer do 

mérito da causa.
O que é competência do relator é dizer se há ou não oposição de acórdãos.
É isso que lhe é pedido e é sobre isso que o relator terá que proferir decisão.
Diremos assim que, diferentemente do que defende o recorrente, o Mm. Juiz relator conheceu 

do objecto do recurso, que nesta fase processual consistia apenas em dizer se havia ou não oposição 
de acórdãos.

Não há assim violação do disposto no citado art. 704º, 1, do CPC.
2.2. Já vimos também que o recorrente defende que foi violado o princípio do contraditório, ao 

não lhe ser dado conhecimento quer da posição expressa pelo MP, quer da posição da parte contrária 
(Fazenda Pública).

Na sua óptica foi violado o princípio do contraditório, pois não pôde opor os seus argumentos às 
teses apresentadas quer pelo MP, quer pela parte contrária (Fazenda Pública).

Mas não tem qualquer razão.
Nas verdade, e como já vimos, o Mm. Juiz relator conheceu, digamos assim, do “objecto do 

recurso”, na fase processual adequada.
Ora, tendo o recorrente apresentado as suas alegações, o contraditório aqui tinha que ser assegu-

rado, isso sim, à recorrida Fazenda Pública.
Ou seja, onde podia haver violação do princípio do contraditório era na eventual omissão da 

audição da Fazenda Pública no tocante à alegação apresentada pelo recorrente.
É que, já estamos a ver, à contra-alegação da Fazenda Pública não podia o recorrente apresentar 

qualquer outro articulado, por a lei o não permitir.
Não há assim, nesta dimensão, qualquer violação do princípio do contraditório.
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2.3. Ponto diverso é saber se a secretaria tinha que dar conhecimento das contra-alegações ao 
recorrente, ponto a que responderemos mais tarde, sendo certo que, como é óbvio, tal omissão, a ter 
ocorrido, não constituiria nunca nulidade com influência no exame ou decisão da causa.

2.4. E que dizer da alegada violação do disposto no art. 146º, 2, do CPTA?
Dispõe este normativo que “no caso de o Ministério Público exercer a faculdade que lhe é conferida 

no número anterior, as partes são notificadas para responder no prazo de 10 dias”.
Porém, este normativo não tem qualquer aplicação no caso dos autos.
Ainda se vê a possibilidade da aplicação de tal norma em processo tributário, mas apenas no caso 

de processos que não tenham a sua regulação prevista no CPPT, como é, por exemplo, o caso da acção 
administrativa especial (vide artºs. 46º e ss. do CPTA), que não têm o seu processamento regulado no 
CPTA, tendo então aplicação as normas supletivas do CPTA (art. 2º, d), do CPPT).

À semelhança aliás do que ocorria com o recurso contencioso, que tinha a sua tramitação na LPTA, 
aí se buscando todas as regras de natureza adjectiva.

Não assim com a reclamação (que à semelhança de outras acções: v. g., impugnações e oposições) 
vai beber as suas normas ao CPPT.

E aqui a intervenção do MP está plasmada nos artºs. 113º e 121º do CPPT, que dispõem respec-
tivamente o seguinte:

Art. 113º

“1. Junta a posição do representante da Fazenda Pública, ou decorrido o respectivo prazo, o juiz, 
após vista ao Ministério Público, conhecerá logo o pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo 
também de facto, o processo fornecer os elementos necessários.

“2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, se o representante da Fazenda Pública suscitar 
questão que obste ao conhecimento do pedido, será ouvido o impugnante”.

Art. 121º

“1. Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sentença, o juiz 
dará vista ao Ministério Público para, se pretender, se pronunciar expressamente sobre as questões de 
legalidade que tenham sido suscitadas.

“2. Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, serão ouvidos 
o impugnante e o representante da Fazenda Pública”.

Ora, não obstante a diversa redacção deve também entender-se que, também na hipótese do art. 113º 
do CPPT, suscitando o MP questão que obste ao conhecimento do pedido, também aí o impugnante 
deve necessariamente ser ouvido, sob pena de violação do princípio do contraditório, com assento 
constitucional e plasmado no já citado art. 3º do CPC.

Mas, apesar deste texto, e decorrente do que atrás dissemos, o impugnante não tinha que ser 
ouvido sobre o parecer do MP, por isso que não foi suscitada questão que obstava ao conhecimento 
do pedido.

O MP pronunciou-se sobre o próprio pedido, ou seja, a alegada oposição de acórdãos, defendida 
pelo impugnante, e a que o MP deu parecer desfavorável.

Mas não estando em causa manifestamente questão que obstava ao conhecimento do pedido, 
naquela asserção legal, daí que o parecer não devesse ser levado ao conhecimento do impugnante.

Daí decorre que não houve, também aqui, violação do princípio do contraditório.
2.5. Resta-nos apreciar a última questão: a alegada violação do disposto no art. 229º, 1, do CPC 

(única omissão que vem alegada, que não a do art. 229º-A do CPC).
Dispõe este normativo (sob a epígrafe “notificações oficiosas da secretaria):
“A notificação relativa a processo pendente deve considerar-se consequência necessária do des-

pacho que designa dia para qualquer acto em que devam comparecer determinadas pessoas ou a que as 
partes tenham o direito de assistir, devem também ser notificados, sem necessidade de ordem expressa, 
as sentenças e os despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes”.

Primeira e relevante constatação: é para nós evidente que tal omissão não causou qualquer prejuízo 
à parte, por isso que não podia ela responder a tal contra-alegação, de passo que, podendo, como podia, 
reclamar para a conferência, com competência para expressar a posição final do Tribunal, sempre teria 
necessariamente acesso atempado a tal peça processual, de modo que dessa omissão não lhe adviria 
qualquer prejuízo.

Daí que – e já o adiantamos – não se está perante qualquer nulidade que pudesse influir no exame 
ou decisão da causa, não gerando assim a anulação de qualquer processado. 

Mas cremos até que, no domínio do processo tributário, as contra-alegações não tenham neces-
sariamente que ser notificadas ao recorrente.

Isto face ao disposto no art. 282º, n. 3, do CPPT.
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Este Supremo Tribunal tem entendido que as alegações do recorrente não têm que ser notificadas 
ao recorrido (1).

E, neste entendimento, igual conclusão se deve retirar das contra-alegações do recorrido.
Mas mesmo que assim se não entendesse, certo é que tal omissão não influiu no exame e decisão 

da causa, razão por que não gera qualquer nulidade, porque a lei assim não o declara e essa apontada 
irregularidade não influiu manifestamente no exame ou decisão da causa – vide art. 201º, 1, do CPC.

Não ocorrem assim as nulidades arguidas pelo recorrente, ao menos com as consequências por 
si pretendidas.

3. Como já acima fizemos referência, o recorrente continua a defender que ocorre oposição de 
acórdãos.

Vejamos então.
Para decidir pela não oposição de acórdãos, o Mm. Juiz relator finalizou a sua argumentação do 

seguinte modo:
“… Enquanto nos dois arestos se decidiu pela não aplicação do regime previsto no n. 3 do art. 48º 

da LGT, e daí que relativamente a essa questão não haja também oposição de julgados, já quanto à 
relevância da citação do revertido na interrupção do prazo prescricional em curso o que se verifica é 
que  no acórdão recorrido, por força da aplicação do n. 1 do art. 49º da LGT, referida expressamente, se 
considerou  interrompido o prazo prescricional com a citação do revertido mas no acórdão fundamento, 
ainda que não se atenda a tal facto, não dando qualquer relevância jurídica para esse efeito ao mesmo, 
o certo é que não se faz  nele a mais leve referência àquele preceito legal (art. 49º, n. 1, da LGT).

Daí que, embora resulte na prática uma solução oposta, se não possa dizer que estamos em rigor 
perante uma oposição de julgados, uma vez que o acórdão fundamento embora não aplique o disposto 
no n. 1 do art. 49º da LGT, ao contrário do assumido pelo acórdão recorrido, não afasta expressamente 
a sua aplicação, isto é, não há uma pronúncia expressa sobre essa questão.

“E, na falta de decisão expressa, não vale, como supra se disse, qualquer decisão implícita para 
que se verifique a alegada oposição de julgados.

“Assim sendo, por inexistência de soluções jurídicas opostas expressas, relativamente à mesma 
questão de direito, falta um pressuposto susceptível de fundamentar o recurso apresentado, ao abrigo 
do art. 284º do CPPT”.

E daí que, na sequência, tenha julgado findo o recurso.
Que dizer?
Se bem que possamos entender que este é um modo de ver as coisas, julgamos antes que a solução 

há-de encontrar-se numa outra dimensão. 
O recorrente recorta a questão decidenda do seguinte modo: “a de saber se a citação do revertido 

tem alguma eficácia interruptiva em relação ao prazo prescricional das dívidas tributárias do devedor 
principal”.

E para encontrar a invocada oposição escreve expressamente:
“No âmbito dos dois processos estamos perante execuções fiscais instauradas com vista à cobrança 

coerciva de dívidas tributárias dos sujeitos passivos originariamente devedores (e executados) as quais, 
nos termos e por força dos despachos de reversão proferidos em cada uma delas, foram revertidas contra 
os supostos gerentes de cada uma das sociedades em causa na qualidade de responsáveis subsidiários 
das respectivas dívidas tributárias.

“Sucede que no acórdão recorrido decidiu-se que a citação do recorrente ocorrida em 12/7/2006 na 
qualidade de revertido na execução instaurada contra a sociedade … , por se considerar ser seu gerente, 
se traduziu num evento que interrompeu o prazo prescricional em curso que, sem aquela interrupção, 
terminava em 1 de Julho de 2007.

“E, como tal, a dívida tributária exequenda não se encontrava prescrita face ao revertido.
“Em sentido contrário, o citado acórdão fundamento julgou, com trânsito, prescrita uma dívida 

tributária de IVA da sociedade … cujo prazo prescricional se consumou em 8/10/03, não obstante a 
citação do oponente naqueles autos executivos, na qualidade de responsável subsidiário por deter a 
qualidade de gerente da primitiva executada, ter ocorrido em 4.02.02.

“…
“Temos assim que, nos dois processos, a citação do revertido ocorreu antes de verificado o termo 

do prazo prescricional considerado em curso.
“Sucede que no acórdão fundamento, ao inverso do que foi decidido no âmbito do acórdão 

recorrido, não se atribuiu qualquer eficácia interruptiva à citação do revertido no decurso dos prazos 
prescricionais em curso.

“Nele se considerando prescritas as dívidas tributárias que, na pendência daqueles autos, atingiram 
o termo do respectivo prazo prescricional.

“Sendo certo que, num e noutro caso, a citação dos revertidos ocorreu na vigência da redacção do 
art. 49º, n. 1, da LGT, com a alteração introduzida pela Lei n. 100/99, de 26 de Julho.
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“Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido perfilhou solução oposta à do acórdão fundamento 
relativamente à mesma questão de facto e de direito e na ausência de alteração substancial da regula-
mentação jurídica aplicável”.

A isto obtemperou a recorrida com a seguinte fundamentação:
“… O acórdão recorrido não está em oposição com o acórdão fundamento …
“De facto, no acórdão fundamento … estando em causa dívidas relativas a IVA de 1991, 1992 e 

1994 e a IRC de 1991 e 1992, aplicou-se o regime constante do CPT, relativamente não só ao prazo de 
prescrição, mas também às causas de suspensão e interrupção da prescrição …

“Assim, no acórdão fundamento, estava em causa determinar, aplicando-se o prazo de prescrição 
do CPT, de 10 anos, e as regras previstas no mesmo quanto às causas de interrupção e de suspensão da 
prescrição, se as dívidas acima mencionadas estavam prescritas.

“Pelo contrário, no acórdão recorrido, tendo sido tratada a questão da eventual prescrição da dívida 
tributária de IVA de 1996 … e tendo-se procedido ao mesmo exercício de aplicação do art. 279º do 
CC, com vista a determinar o prazo de prescrição aplicável à dívida em causa, chegou-se à conclusão 
que era de aplicar o prazo constante da LGT, de 8 anos e, assim, só foram tidos em conta os factos de 
interrupção da prescrição ocorridos após a entrada em vigor da LGT.

“Assim, sendo diferente o regime legal que foi aplicado à situação de facto subjacente ao acórdão 
recorrido e o que foi aplicado à situação apreciada no acórdão fundamento, isso determina que sejam 
também distintas as questões fundamentais de direito apreciadas em ambos os acórdãos”.

Quid juris?
É inequívoco, face ao teor de ambos os acórdãos (fundamento e recorrido) que num deles foi 

aplicado o CPT e noutro a LGT.
E os regimes legais são diferentes.
Na verdade, enquanto no domínio da LGT a citação interrompe a prescrição (art. 49º, 1, da LGT), 

no domínio do CPT não tem a citação esse efeito interruptivo (vide art. 34º, 3, do CPT).
Logo daqui é possível concluir que não estamos perante a mesma questão fundamental de di-

reito.
Poder-se-ia, é certo, pensar que, perante uma mesma situação fáctica, foram aplicados regimes 

jurídicos diversos. E ainda aqui se podia falar numa mesma questão fundamental de direito com so-
luções opostas.

Porém, no caso concreto, as situações fácticas são diversas ( no acórdão fundamento … estavam 
em causa dívidas relativas a IVA de 1991, 1992 e 1994 e a IRC de 1991 e 1992, aplicando-se assim o 
regime constante do CPT), ao contrário do acórdão recorrido onde estavam em causa dívidas de IVA 
de 1996.

Ora, não é possível saber se, colocados num mesmo plano fáctico, os acórdãos em causa não 
convergiam numa mesma direcção.

É que, face ao período temporal, um dos acórdão aplicou o CPT. Ao passo que o outro acórdão, 
perante um quadro factual diferente, aplicou um outro regime jurídico (o regime jurídico previsto na 
LGT).

E, é bom repisar este ponto, a sucessão de regimes – que obrigou à consideração do art. 297º do 
CC – pode em tese gerar a aplicação de regimes jurídicos diversos.

Vejamos porquê.
O acórdão recorrido considerou aplicável o regime da LGT, face à situação fáctica que se deixa 

de seguida expressa:
“Analisemos, por último, a questão da eventual prescrição da dívida tributária de IVA de 1996.
“…
“Impõe-se começar pela determinação de qual seja o regime aplicável ao prazo prescricional a 

atender.
“Com efeito, na situação em apreço, esse prazo prescricional começou a decorrer ainda na vigência 

do CPT, o qual no n. 1 do seu art. 34º dispunha que essas obrigações tributárias prescreviam no prazo 
de 10 anos…

“Todavia, com a entrada em vigor da LGT esse prazo foi encurtado para 8 anos…
“A resposta a essa questão passa pelo disposto no art. 297º do CC…
“…
“Comecemos, então, por apurar qual o prazo prescricional aplicável ao IVA de 1996 em causa 

nos autos.
“Tendo, o  respectivo processo executivo sido instaurado a 31/1/97 verifica-se que o prazo de 

prescrição de 10 anos com início a 1/1/97 se interrompeu naquela data (artigo 34º, nºs 1, 2 e 3 do CPT), 
só voltando a correr no caso de o processo estar parado por mais de um ano por motivo não imputável 
ao contribuinte. 

“Ora, o processo de execução fiscal esteve parado por motivo não imputável ao contribuinte entre 
7/11/97 e 11/2/2001.
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“Sendo assim, à luz do n. 3 do referido art. 34º, ao tempo que decorrer após esse período de um 
ano soma-se o  que tiver decorrido até à sua instauração, o que significa que até à entrada em vigor da 
LGT (1/1/99) apenas estavam decorridos 2 meses e 23 dias … dos citados 10 anos.

“Ou seja, em face do CPT faltava 9 anos, 9 meses e 7 dias para se completar o prazo de prescrição 
de 10 anos, quando é certo que esse prazo previsto na LGT é de 8 anos (art. 48º, n. 1).

“Daí que, nos termos do artigo 297º do CC, seja de aplicar o prazo de prescrição de 8 anos, a 
contar da entrada em vigor da LGT, sendo que só interessam os factos interruptivos ocorridos após essa 
data, acontecendo  que o único foi a citação do ora recorrente …”.

Vale isto por dizer que foram as circunstâncias temporais, conjugadas com a causa de interrupção 
prevista no CPT, que originou, face aos textos legais respectivos, que fosse aplicável a LGT e não o CPT.

Por sua vez, o acórdão fundamento considerou aplicável o CPT, com base nas seguintes conclu-
sões fácticas:

“Conforme resulta da matéria de facto vertida no elenco probatório, a execução fiscal em causa 
diz respeito a IVA de 1991, 1992 e 1994 e IRC de 1991 e 1992.

“Estava na altura em vigor o CPT. E dispunha o seu art. 34º, n. 1, que “a obrigação tributária 
prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei.

”Mas aí se estabelecia que a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da 
execução, interrompiam a prescrição…

“Entretanto, no passado dia 1/1/99, entrou em vigor a LGT, que encurtou para oito anos o prazo 
de prescrição.

“…
“Tendo em linha de conta tudo o que fica agora exposto e na hipótese vertente, não há qualquer 

dúvida de que o regime aqui aplicável há-de ser, necessariamente, o previsto no CPT.
“…
“… Vejamos se no caso dos autos, as dívidas tributárias estão ou não prescritas …
“Desde logo … tem de haver-se como consumado o prazo de prescrição do IVA relativo a 

1991.
“Com efeito, dizendo esta contribuição respeito a 1991, o prazo de prescrição iniciou-se, pelo 

menos, em 31/12/1991.
“Todavia e com a instauração da execução fiscal, em 9/1/96, contra o devedor originário … esse 

prazo interrompeu-se, tendo então decorridos 4 anos e 8 dias.
Acontece, porém, que a referida execução esteve parada por facto não imputável ao oponente 

desde 16/10/96 a 14/6/02.
“Sendo assim, computado e somado aquele prazo com o decorrido após 16/10/97, o prazo de 

10 anos consumou-se em 8/10/03.
“De igual modo se passam as coisas em relação ao IRC de 1991 e 1992.
“Aqui o prazo de prescrição iniciou-se em 1/1/92 e 1/1/93, respectivamente. Todavia e com a 

instauração da execução em 13/9/96, contra o devedor originário interrompeu-se o prazo de prescrição, 
tendo, até então, decorridos 4 anos, 8 meses e 12 dias e 3 anos, 8 meses e 12 dias, também respecti-
vamente.

“Tendo a execução estado parada desde 16/10/96 a 14/6/02 e computados e somados estes prazos 
com o que decorreu após 16/10/97, o prazo de 10 anos consumou-se em 3/2/03 e 3/2/04, respectiva-
mente..

“Pelo que nesta data, há muito que vão decorridos aqueles prazos de prescrição …
“De modo diferente se passam as coisas em relação ao IVA de 1992 e 1994, já que fazendo aqui 

aplicação das regras supra referidas, quanto a estas obrigações tributárias o referido prazo de 10 anos 
apenas se esgota em 7/10/04 e em 7/10/06”.

Ou seja: em função dos dados fácticos, o acórdão recorrido julgou aplicável a LGT, nada po-
dendo significar que, posto perante um quadro factual diferente – idêntico ao do acórdão fundamento 
– , tivesse enveredado por caminho diverso, ou seja, num sentido idêntico ao percorrido pelo acórdão 
fundamento.

É por isso que a diversidade de situações temporais fácticas tem aqui um relevo determinante.
Não estamos assim, patentemente, perante a mesma questão fundamental de direito, pelo que o 

recurso tem inexoravelmente que ser julgado findo.
4.Face ao exposto, e com a presente fundamentação, indefere-se a reclamação apresentada pelo 

recorrente, mantendo-se o despacho do Mm. Juiz relator, que julgou findo o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 99 (noventa e nove) euros.

Lisboa, 3 de Setembro de 2008. – Lúcio Barbosa (relator) – Brandão de Pinho – Santos Botelho.

(1) Vide, a título de exemplo, o acórdão deste STA de 11/5/2005, rec. N. 454/05) 
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 Acórdão de 3 de Setembro de 2008.

Assunto: 

Reclamação para a conferência. Despacho do relator. Nulidades. Art. 201º do CPC. 
Inexistência de oposição de acórdãos.

Sumário:

 I — Admitido o recurso interposto por oposição de acórdãos, segue-se a fase de ale-
gações tendentes a demonstrar essa alegada oposição (art. 284º, 3, do CPPT). 

 II — Tendo o recorrido, nas suas contra-alegações, defendido que não existe tal 
oposição, e o MP emitido parecer em sentido idêntico ao recorrido, tal contra-
alegação e tal parecer não têm que ser notificados ao recorrente. 

 III — Assim, o Mm. Juiz relator (a quem compete pronunciar-se sobre a alegada 
oposição – art. 284º, 5, do CPPT) não comete qualquer nulidade ao julgar findo 
o recurso sem previamente dar conhecimento de tais peças processuais ao recor-
rente.

 IV — Não há violação do princípio do contraditório (art. 3º do CPC), nem ocorre a 
nulidade prevista no art. 201º, 1, do CPC.

 V — Se forem diversos os regimes jurídicos aplicáveis, em situações fácticas substan-
cialmente diversas, não há oposição de acórdãos, devendo o recurso ser julgado 
findo.

Processo n: 293/08-30.
Recorrente: José António da Purificação Martins.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1.JOSÉ ANTÓNIO DA PURIFICAÇÃO MARTINS, identificado nos autos, interpôs recurso, 
por oposição de acórdãos, para o Pleno desta Secção de Contencioso Tributário, do acórdão da Secção 
de 21/5/2008, que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Lisboa, que julgara improcedente, por intempestiva, a reclamação apresentada pelo 
reclamante contra o despacho que indeferiu o requerimento, por aquele apresentado, que pretendia a 
declaração de nulidade da citação do despacho de reversão efectuada em 18 de Abril de 2007.

O Mm. Juiz relator admitiu o recurso.
Veio então o recorrente, nos termos do n. 3 do art. 284º do CPPT, apresentar alegações tendentes 

a demonstrar a alegada oposição de acórdãos, de passo que juntou cópia do acórdão fundamento.
Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando que não ocorre a alegada oposição de acórdãos, por, 

no seu entender, não haver, entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, qualquer oposição.
O EPGA emitiu parecer final, defendendo também ele que “não parece que haja oposição de 

julgados relevantes, pelo que o recurso deve ser julgado findo”.
Conclusos os autos ao Mm. Juiz relator, de turno, lavrou ele despacho, em 25/7/2008, julgando 

findo o recurso, “por inexistência de soluções jurídicas opostas expressas”.
Notificado desta decisão veio o recorrente reclamar para a conferência do despacho do relator.
Imputa ao despacho recorrido duas nulidades, a saber: a não notificação do parecer do MP e da 

resposta da Fazenda Pública, violando-se assim desde logo o disposto nos artºs. 146º, 2, do CPTA, e o 
art. 229º,1, do CPC. Isto desde logo na medida em que as posições por ambos expressas pugnavam pela 
inexistência da oposição de julgados, tese que obteve acolhimento no despacho do Mm. Juiz relator.

Nulidades que, a seu ver, encontram tradução no art. 201º, n. 1, do CPC, com influência no exame 
e decisão da causa.

Vê ainda nas alegadas omissões do relator violação do princípio do contraditório, consagrado no 
art. 3º do CPC e art. 6º, n. 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Defende igualmente que o Mm. Juiz relator violou o disposto no art. 704º do CPC.
Finalmente, defende, em oposição à tese expressa pelo Mm. Juiz relator, que ocorre a alegada 

oposição de acórdãos.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2.Esquematizadas as questões, cumpre dar-lhes resposta.
2.1.Vejamos primeiro a alegada violação deste último dispositivo legal.
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Dispõe o n. 1 do art. 704º que “quando o relator entender que não pode conhecer do objecto do 
recurso, o relator, antes de proferir decisão, ouvirá cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias”.

Porém, e manifestamente, esta não é a situação dos autos.
Vejamos.
Dispõe o n. 5 do art. 284º do CPPT:
“Caso o relator entenda não haver oposição, considera o recurso findo, devendo, caso contrário, 

notificar o recorrente e recorrido para alegar nos termos e no prazo referido no n. 3 do art. 282º”.
Ou seja, não está aqui em causa uma decisão prejudicial, prévia, que não permita conhecer do 

mérito da causa.
O que é competência do relator é dizer se há ou não oposição de acórdãos.
É isso que lhe é pedido e é sobre isso que o relator terá que proferir decisão.
Diremos assim que, diferentemente do que defende o recorrente, o Mm. Juiz relator conheceu 

do objecto do recurso, que nesta fase processual consistia apenas em dizer se havia ou não oposição 
de acórdãos.

Não há assim violação do disposto no citado art. 704º, 1, do CPC.
2.2.Já vimos também que o recorrente defende que foi violado o princípio do contraditório, ao 

não lhe ser dado conhecimento quer da posição expressa pelo MP, quer da posição da parte contrária 
(Fazenda Pública).

Na sua óptica foi violado o princípio do contraditório, pois não pôde opor os seus argumentos às 
teses apresentadas quer pelo MP, quer pela parte contrária (Fazenda Pública).

Mas não tem qualquer razão.
Nas verdade, e como já vimos, o Mm. Juiz relator conheceu, digamos assim, do “objecto do 

recurso”, na fase processual adequada.
Ora, tendo o recorrente apresentado as suas alegações, o contraditório aqui tinha que ser assegu-

rado, isso sim, à recorrida Fazenda Pública.
Ou seja, onde podia haver violação do princípio do contraditório era na eventual omissão da 

audição da Fazenda Pública no tocante à alegação apresentada pelo recorrente.
É que, já estamos a ver, à contra-alegação da Fazenda Pública não podia o recorrente apresentar 

qualquer outro articulado, por a lei o não permitir.
Não há assim, nesta dimensão, qualquer violação do princípio do contraditório.
2.3.Ponto diverso é saber se a secretaria tinha que dar conhecimento das contra-alegações ao 

recorrente, ponto a que responderemos mais tarde, sendo certo que, como é óbvio, tal omissão, a ter 
ocorrido, não constituiria nunca nulidade com influência no exame ou decisão da causa.

2.4.E que dizer da alegada violação do disposto no art. 146º, 2, do CPTA?
Dispõe este normativo que “no caso de o Ministério Público exercer a faculdade que lhe é conferida 

no número anterior, as partes são notificadas para responder no prazo de 10 dias”.
Porém, este normativo não tem qualquer aplicação no caso dos autos.
Ainda se vê a possibilidade da aplicação de tal norma em processo tributário, mas apenas no caso 

de processos que não tenham a sua regulação prevista no CPPT, como é, por exemplo, o caso da acção 
administrativa especial (vide artºs. 46º e ss. do CPTA), que não têm o seu processamento regulado no 
CPTA, tendo então aplicação as normas supletivas do CPTA (art. 2º, d), do CPPT).

À semelhança aliás do que ocorria com o recurso contencioso, que tinha a sua tramitação na LPTA, 
aí se buscando todas as regras de natureza adjectiva.

Não assim com a reclamação (que à semelhança de outras acções: v. g., impugnações e oposições) 
vai beber as suas normas ao CPPT.

E aqui a intervenção do MP está plasmada nos artºs. 113º e 121º do CPPT, que dispõem respec-
tivamente o seguinte:

Art. 113º

“1. Junta a posição do representante da Fazenda Pública, ou decorrido o respectivo prazo, o juiz, 
após vista ao Ministério Público, conhecerá logo o pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo 
também de facto, o processo fornecer os elementos necessários.

“2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, se o representante da Fazenda Pública suscitar 
questão que obste ao conhecimento do pedido, será ouvido o impugnante”.

Art. 121º. 

“1. Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sentença, o juiz 
dará vista ao Ministério Público para, se pretender, se pronunciar expressamente sobre as questões de 
legalidade que tenham sido suscitadas.

“2. Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, serão ouvidos 
o impugnante e o representante da Fazenda Pública”.
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Ora, não obstante a diversa redacção deve também entender-se que, também na hipótese do art. 113º 
do CPPT, suscitando o MP questão que obste ao conhecimento do pedido, também aí o impugnante 
deve necessariamente ser ouvido, sob pena de violação do princípio do contraditório, com assento 
constitucional e plasmado no já citado art. 3º do CPC.

Mas, apesar deste texto, e decorrente do que atrás dissemos, o impugnante não tinha que ser 
ouvido sobre o parecer do MP, por isso que não foi suscitada questão que obstava ao conhecimento 
do pedido.

O MP pronunciou-se sobre o próprio pedido, ou seja, a alegada oposição de acórdãos, defendida 
pelo impugnante, e a que o MP deu parecer desfavorável.

Mas não estando em causa manifestamente questão que obstava ao conhecimento do pedido, 
naquela asserção legal, daí que o parecer não devesse ser levado ao conhecimento do impugnante.

Daí decorre que não houve, também aqui, violação do princípio do contraditório.
2.5. Resta-nos apreciar a última questão: a alegada violação do disposto no art. 229º, 1, do CPC 

(única omissão que vem alegada, que não a do art. 229º-A do CPC).
Dispõe este normativo (sob a epígrafe “notificações oficiosas da secretaria):
“A notificação relativa a processo pendente deve considerar-se consequência necessária do despacho 

que designa dia para qualquer acto em que devam comparecer determinadas pessoas ou a que as partes 
tenham o direito de assistir, devem também ser notificados, sem necessidade de ordem expressa, as 
sentenças e os despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes”.

Primeira e relevante constatação: é para nós evidente que tal omissão não causou qualquer prejuízo 
à parte, por isso que não podia ela responder a tal contra-alegação, de passo que, podendo, como podia, 
reclamar para a conferência, com competência para expressar a posição final do Tribunal, sempre teria 
necessariamente acesso atempado a tal peça processual, de modo que dessa omissão não lhe adviria 
qualquer prejuízo.

Daí que – e já o adiantamos – não se está perante qualquer nulidade que pudesse influir no exame 
ou decisão da causa, não gerando assim a anulação de qualquer processado. 

Mas cremos até que, no domínio do processo tributário, as contra-alegações não tenham neces-
sariamente que ser notificadas ao recorrente.

Isto face ao disposto no art. 282º, n. 3, do CPPT.
Este Supremo Tribunal tem entendido que as alegações do recorrente não têm que ser notificadas 

ao recorrido (1).
E, neste entendimento, igual conclusão se deve retirar das contra-alegações do recorrido.
Mas mesmo que assim se não entendesse, certo é que tal omissão não influiu no exame e decisão 

da causa, razão por que não gera qualquer nulidade, porque a lei assim não o declara e essa apontada 
irregularidade não influiu manifestamente no exame ou decisão da causa – vide art. 201º, 1, do CPC.

Não ocorrem assim as nulidades arguidas pelo recorrente, ao menos com as consequências por 
si pretendidas.

3.Como já acima fizemos referência, o recorrente continua a defender que ocorre oposição de 
acórdãos.

Vejamos então.
Para decidir pela não oposição de acórdãos, o Mm. Juiz relator finalizou a sua argumentação do 

seguinte modo:
“… Enquanto nos dois arestos se decidiu pela não aplicação do regime previsto no n. 3 do art. 48º 

da LGT, e daí que relativamente a essa questão não haja também oposição de julgados, já quanto à 
relevância da citação do revertido na interrupção do prazo prescricional em curso o que se verifica é 
que no acórdão recorrido, por força da aplicação do n. 1 do art. 49º da LGT, referida expressamente, se 
considerou interrompido o prazo prescricional com a citação do revertido mas no acórdão fundamento, 
ainda que não se atenda a tal facto, não dando qualquer relevância jurídica para esse efeito ao mesmo, 
o certo é que não se faz nele a mais leve referência àquele preceito legal (art. 49º, n. 1, da LGT).

Daí que, embora resulte na prática uma solução oposta, se não possa dizer que estamos em rigor 
perante uma oposição de julgados, uma vez que o acórdão fundamento embora não aplique o disposto 
no n. 1 do art. 49º da LGT, ao contrário do assumido pelo acórdão recorrido, não afasta expressamente 
a sua aplicação, isto é, não há uma pronúncia expressa sobre essa questão.

“E, na falta de decisão expressa, não vale, como supra se disse, qualquer decisão implícita para 
que se verifique a alegada oposição de julgados.

“Assim sendo, por inexistência de soluções jurídicas opostas expressas, relativamente à mesma 
questão de direito, falta um pressuposto susceptível de fundamentar o recurso apresentado, ao abrigo 
do art. 284º do CPPT”.

E daí que, na sequência, tenha julgado findo o recurso.
Que dizer?
Se bem que possamos entender que este é um modo de ver as coisas, julgamos antes que a solução 

há-de encontrar-se numa outra dimensão. 
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O recorrente recorta a questão decidenda do seguinte modo: “a de saber se a citação do revertido 
tem alguma eficácia interruptiva em relação ao prazo prescricional das dívidas tributárias do devedor 
principal”.

E para encontrar a invocada oposição escreve expressamente:
“No âmbito dos dois processos estamos perante execuções fiscais instauradas com vista à cobrança 

coerciva de dívidas tributárias dos sujeitos passivos originariamente devedores (e executados) as quais, 
nos termos e por força dos despachos de reversão proferidos em cada uma delas, foram revertidas contra 
os supostos gerentes de cada uma das sociedades em causa na qualidade de responsáveis subsidiários 
das respectivas dívidas tributárias.

“Sucede que no acórdão recorrido decidiu-se que a citação do recorrente ocorrida em 12/7/2006 na 
qualidade de revertido na execução instaurada contra a sociedade … , por se considerar ser seu gerente, 
se traduziu num evento que interrompeu o prazo prescricional em curso que, sem aquela interrupção, 
terminava em 1 de Julho de 2007.

“E, como tal, a dívida tributária exequenda não se encontrava prescrita face ao revertido.
“Em sentido contrário, o citado acórdão fundamento julgou, com trânsito, prescrita uma dívida 

tributária de IVA da sociedade … cujo prazo prescricional se consumou em 8/10/03, não obstante a 
citação do oponente naqueles autos executivos, na qualidade de responsável subsidiário por deter a 
qualidade de gerente da primitiva executada, ter ocorrido em 4.02.02.

“…
“Temos assim que, nos dois processos, a citação do revertido ocorreu antes de verificado o termo 

do prazo prescricional considerado em curso.
“Sucede que no acórdão fundamento, ao inverso do que foi decidido no âmbito do acórdão 

recorrido, não se atribuiu qualquer eficácia interruptiva à citação do revertido no decurso dos prazos 
prescricionais em curso.

“Nele se considerando prescritas as dívidas tributárias que, na pendência daqueles autos, atingiram 
o termo do respectivo prazo prescricional.

“Sendo certo que, num e noutro caso, a citação dos revertidos ocorreu na vigência da redacção do 
art. 49º, n. 1, da LGT, com a alteração introduzida pela Lei n. 100/99, de 26 de Julho.

“Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido perfilhou solução oposta à do acórdão funda-
mento relativamente à mesma questão de facto e de direito e na ausência de alteração substancial da 
regulamentação jurídica aplicável”.

A isto obtemperou a recorrida com a seguinte fundamentação:
“… O acórdão recorrido não está em oposição com o acórdão fundamento …
“De facto, no acórdão fundamento … estando em causa dívidas relativas a IVA de 1991, 1992 e 

1994 e a IRC de 1991 e 1992, aplicou-se o regime constante do CPT, relativamente não só ao prazo de 
prescrição, mas também às causas de suspensão e interrupção da prescrição …

“Assim, no acórdão fundamento, estava em causa determinar, aplicando-se o prazo de prescrição 
do CPT, de 10 anos, e as regras previstas no mesmo quanto às causas de interrupção e de suspensão da 
prescrição, se as dívidas acima mencionadas estavam prescritas.

“Pelo contrário, no acórdão recorrido, tendo sido tratada a questão da eventual prescrição da dívida 
tributária de IVA de 1996 … e tendo-se procedido ao mesmo exercício de aplicação do art. 279º do 
CC, com vista a determinar o prazo de prescrição aplicável à dívida em causa, chegou-se à conclusão 
que era de aplicar o prazo constante da LGT, de 8 anos e, assim, só foram tidos em conta os factos de 
interrupção da prescrição ocorridos após a entrada em vigor da LGT.

“…
“Assim, sendo diferente o regime legal que foi aplicado à situação de facto subjacente ao acórdão 

recorrido e o que foi aplicado à situação apreciada no acórdão fundamento, isso determina que sejam 
também distintas as questões fundamentais de direito apreciadas em ambos os acórdãos”.

Quid juris?
É inequívoco, face ao teor de ambos os acórdãos (fundamento e recorrido) que num deles foi 

aplicado o CPT e noutro a LGT.
E os regimes legais são diferentes.
Na verdade, enquanto no domínio da LGT a citação interrompe a prescrição (art. 49º, 1, da LGT), 

no domínio do CPT não tem a citação esse efeito interruptivo (vide art. 34º, 3, do CPT).
Logo daqui é possível concluir que não estamos perante a mesma questão fundamental de di-

reito.
Poder-se-ia, é certo, pensar que, perante uma mesma situação fáctica, foram aplicados regimes 

jurídicos diversos. E ainda aqui se podia falar numa mesma questão fundamental de direito com so-
luções opostas.

Porém, no caso concreto, as situações fácticas são diversas (no acórdão fundamento … estavam 
em causa dívidas relativas a IVA de 1991, 1992 e 1994 e a IRC de 1991 e 1992, aplicando-se assim o 
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regime constante do CPT), ao contrário do acórdão recorrido onde estavam em causa dívidas de IVA 
de 1996.

Ora, não é possível saber se, colocados num mesmo plano fáctico, os acórdãos em causa não 
convergiam numa mesma direcção.

É que, face ao período temporal, um dos acórdãos aplicou o CPT. Ao passo que o outro acórdão, perante 
um quadro factual diferente, aplicou um outro regime jurídico (o regime jurídico previsto na LGT).

E, é bom repisar este ponto, a sucessão de regimes – que obrigou à consideração do art. 297º do 
CC – pode em tese gerar a aplicação de regimes jurídicos diversos.

Vejamos porquê:
O acórdão recorrido considerou aplicável o regime da LGT, face à situação fáctica que se deixa 

de seguida expressa:
“Estando em causa IVA de 1996, o prazo de prescrição começou a correr em 1 de Janeiro de 1997 

– art. 34º, n. 2, do Código de Processo Tributário.
“Em 31 de Janeiro de 1997, foi instaurada execução fiscal, interrompendo-se o prazo – seu n. 3.
“Sendo que o processo esteve parado desde 7 de Novembro de 1997 … até 11 de Dezembro de 

2001 … por facto não imputável ao contribuinte.
“Assim, o prazo relevante para a prescrição decorrido na vigência do CPT vai de 1 a 31 de Janeiro 

de 1997 e de 8 de Novembro a 31 de Dezembro de 1998.
“Decorrem, pois, na vigência do CPT, 2 meses e 23 dias.
“Pelo que é aplicável, nos autos, o prazo de 8 anos do art. 48º, n. 1, da Lei Geral Tributária, por 

mais curto – art. 297º do Código Civil – contado desde o início da vigência da lei nova.
“Esta não dá qualquer relevância interruptiva à instauração da execução nem à paragem do pro-

cesso executivo resultante da mesma instauração.
“Iniciado o prazo em 1 de Janeiro de 1999, decorreria até 1 de Janeiro de 2007, sem quaisquer 

interrupções ou suspensões.
“Já acima se viu, todavia, que o recorrente foi citado em 12 de Julho de 2006, acto que interrompeu 

a prescrição nos expressos termos do art. 49º, n. 1, da Lei Geral Tributária”. 
Vale isto por dizer que foram as circunstâncias temporais, conjugadas com as várias causas de 

interrupção previstas no CPT, que originaram, face aos textos legais respectivos, que fosse aplicável 
a LGT e não o CPT.

Por sua vez, o acórdão fundamento considerou aplicável o CPT, com base nas seguintes conclu-
sões fácticas:

“Conforme resulta da matéria de facto vertida no elenco probatório, a execução fiscal em causa 
diz respeito a IVA de 1991, 1992 e 1994 e IRC de 1991 e 1992.

“Estava na altura em vigor o CPT. E dispunha o seu art. 34º, n. 1, que “a obrigação tributária 
prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei.”

Mas aí se estabelecia que a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da 
execução, interrompiam a prescrição…

“Entretanto, no passado dia 1/1/99, entrou em vigor a LGT, que encurtou para oito anos o prazo 
de prescrição.

“…
“Tendo em linha de conta tudo o que fica agora exposto e na hipótese vertente, não há qualquer 

dúvida de que o regime aqui aplicável há-de ser, necessariamente, o previsto no CPT.
“…
“… Vejamos se no caso dos autos, as dívidas tributárias estão ou não prescritas …
“Desde logo … tem de haver-se como consumado o prazo de prescrição do IVA relativo a 

1991.
“Com efeito, dizendo esta contribuição respeito a 1991, o prazo de prescrição iniciou-se, pelo 

menos, em 31/12/1991.
“Todavia e com a instauração da execução fiscal, em 9/1/96, contra o devedor originário … esse 

prazo interrompeu-se, tendo então decorridos 4 anos e 8 dias.
Acontece, porém, que a referida execução esteve parada por facto não imputável ao oponente 

desde 16/10/96 a 14/6/02.
“Sendo assim, computado e somado aquele prazo com o decorrido após 16/10/97, o prazo de 

10 anos consumou-se em 8/10/03.
“De igual modo se passam as coisas em relação ao IRC de 1991 e 1992.
“Aqui o prazo de prescrição iniciou-se em 1/1/92 e 1/1/93, respectivamente. Todavia e com a 

instauração da execução em 13/9/96, contra o devedor originário interrompeu-se o prazo de prescrição, 
tendo, até então, decorridos 4 anos, 8 meses e 12 dias e 3 anos, 8 meses e 12 dias, também respecti-
vamente.

“Tendo a execução estado parada desde 16/10/96 a 14/6/02 e computados e somados estes prazos 
com o que decorreu após 16/10/97, o prazo de 10 anos consumou-se em 3/2/03 e 3/2/04, respectivamente.
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“Pelo que nesta data, há muito que vão decorridos aqueles prazos de prescrição …
“De modo diferente se passam as coisas em relação ao IVA de 1992 e 1994, já que fazendo aqui 

aplicação das regras supra referidas, quanto a estas obrigações tributárias o referido prazo de 10 anos 
apenas se esgota em 7/10/04 e em 7/10/06”

Ou seja: em função dos dados fácticos, o acórdão recorrido julgou aplicável a LGT, nada podendo 
significar que, posto perante um quadro factual diferente – idêntico ao do acórdão fundamento —, 
tivesse enveredado por caminho diverso, ou seja, num sentido idêntico ao percorrido pelo acórdão 
fundamento.

É por isso que a diversidade de situações temporais fácticas tem aqui um relevo determinante.
Não estamos assim, patentemente, perante a mesma questão fundamental de direito, pelo que o 

recurso tem inexoravelmente que ser julgado findo.
4.Face ao exposto, e com a presente fundamentação, indefere-se a reclamação apresentada pelo 

recorrente, mantendo-se o despacho do Mm. Juiz relator, que julgou findo o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 99€ (noventa e nove) euros.

Lisboa, 3 de Setembro de 2008. — Lúcio Barbosa (relator) — Brandão de Pinho — Santos 
Botelho.

(1)  Vide, a título de exemplo, o acórdão deste STA de 11/5/2005, rec. N. 454/05) 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Imposto Municipal sobre transmissão onerosa de imóveis, emolumentos e selo. Con-
centração de empresas. Benefícios fiscais. Deferimento tácito.

Sumário:

 I — A formação do acto tácito está dependente do preenchimento dos requisitos de 
deferimento tácito da pretensão: se estes não estiverem reunidos, não pode haver 
formação do acto tácito.

 II — Sendo assim, o prazo para a sua formação só se começa a contar a partir do 
momento em que estão preenchidos os requisitos de deferimento da pretensão.

 III — O pedido de isenção de IMI, emolumentos e imposto de selo com fundamento 
no disposto no Decreto -lei n.º 404/90 de 21/12, constituindo benefício fiscal, nele 
se integra o ónus previsto no artº 11º -A, n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF).

 IV — Assim, tendo os contribuintes entregue a declaração de que nada deviam à 
Segurança Social em 20/10/04 e 1/7/05, só a partir destas datas começa a correr 
os prazos para a formação do acto tácito de deferimento.

 V — Todavia, com a entrada em vigor da Lei n.º 55 -B/04 de 30/12 (1/1/05), que 
introduziu alterações ao predito Decreto -lei n.º 404/90, por força do seu artº 39º, 
n.º 11 deixou de existir essa possibilidade de formação de acto tácito de deferimento 
em relação aos documentos apresentados após aquela data.

 VI — Formado o acto tácito, ele é constitutivo de direitos, pelo que a sua revogação 
apenas pode ser levada a cabo nos termos do artº 140º, n.º 2 ou com fundamento 
em invalidade, no prazo de um ano, nos termos do artº 141º, n.º 1 ambos do CPA, 
conjugado com o artº 58º, n.º 2, alínea b) do CPTA, para o qual é feita a remissão 
do recurso contencioso, por força do disposto no artº 191º deste mesmo Código.

Processo n.º 171/08 -30.
Recorrente: Rodoviária de Lisboa, SA e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
A – RODOVIÁRIA DE LISBOA, SA
B – FROTIMO
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A…, melhor identificada nos autos e outros, não se conformando com o acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul que julgou improcedente a acção administrativa especial de impugnação do 
despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), datado de 2/3/06, que lhes indeferiu o 
pedido de isenção dos impostos municipais sobre as transmissões onerosas de imóveis, emolumentos 
e do selo, dele vêm interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A) Não se conformando com o mesmo, vêm as ora apelantes interpor recurso com vista à revo-
gação do Acórdão de fls...., proferido em 25 de Setembro do corrente que julgou improcedente a acção 
administrativa especial de impugnação do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, o qual indeferiu o pedido de isenção dos impostos municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis e do selo, bem como emolumentos e outros encargos legais, nos termos do Dec. 
-Lei n.º 404/90 de 21 de Dezembro.

B) Em 13 de Agosto de 2004, as apelantes requereram a concessão de benefícios fiscais ao abrigo 
do DL n.º 404/90 de 21 de Dezembro, decorrente de uma operação de entrada de activos, mediante a 
qual as sociedades apelantes A… e … transferiram, sem que fossem dissolvidas, o conjunto do ramo 
de actividades pelas mesmas desenvolvidas que compreendiam a gestão de um património imobiliário 
próprio para a sociedade B…, obtendo como contrapartida partes do capital social desta.

C) Até 7 de Outubro de 2004, a Administração Fiscal nada tinha feito, praticado ou solicitado 
quaisquer esclarecimentos sobre a operação de entrada de activos descrita no requerimento das ape-
lantes, tendo -se consolidado, nos termos do art. 4º, n.º 9 do DL 404/90, de 21 de Dezembro, na esfera 
jurídica das respectivas apelantes acto tácito de deferimento da sua pretensão.

D) Vem o Tribunal a quo refutar o entendimento das apelantes referindo que, nos termos do 
artigo 11º -A do EBF, a falta de entrega das certidões de regularização da situação contributiva perante 
a Segurança Social, na data da entrada do requerimento, obstou ao preenchimento do requisito formal, 
pelo que não se poderia formar qualquer acto tácito de deferimento.

E) Como bem refere o Exmo. Senhor Juiz Desembargador José Carlos Almeida Lucas Marfins, 
no seu voto vencido ao Acórdão em apreço, o artigo 11º -A do EBF, consubstancia requisitos de vali-
dade do direito ao benefício, não sendo exigível a respectiva demonstração no acto de apresentação do 
requerimento. Por consequência, tal não constitui obstáculo ao deferimento tácito.

F) Mais, à Administração Fiscal apenas restava, pelo procedimento próprio e no prazo legal, revogar 
de forma expressa o acto de deferimento tácito (sob pena de se confundir o simples não acatamento, 
ilegal, do deferimento, com uma revogação tácita).

G) Tendo sido criada a aparência do direito na esfera jurídica das apelantes, e não tendo ocorrido 
tal acto de revogação, consolidou -se o acto tácito de deferimento.

H) Vem ainda o Tribunal a quo denegar a pretensão das apelantes por alegada divergência dos 
imóveis identificados na petição e na escritura pública que titulou a operação e por alegado desrespeito 
do disposto no artigo 2º do Dec. -Lei n.º 404/90 de 21 de Dezembro por as sociedades transmitentes 
não terem cessado a actividade de administração e gestão de imóveis.

I) Não existe a divergência alegada no Acórdão pois na escritura pública transmitiu -se o prédio des-
crito na CRP de Loures sob o n.º 506 e inscrito na matriz predial urbana sob os nºs 373 e 3091. Todavia, 
por erro de escrita, no requerimento de concessão de benefícios, onde consta 573 deveria constar 373. 
Este lapso é demonstrado pela leitura da escritura pública e pelo documento ora junto como n.º 1.

J) Por outro lado, a administração e gestão de todos os prédios que constituíam o património 
imobiliário do grupo Barraqueiro (de que as apelantes fazem parte integrante) foram transmitidas para 
a apelante B…, resultando, assim, provada a transmissão total da exploração autónoma e tendo as 
sociedades transmitentes deixado de exercer tal actividade.

K) Para prova do alegado, juntaram as apelantes aos autos em apreço cópias de facturas de rendas 
emitidas pela B… no âmbito da administração dos referidos prédios, demonstrando claramente que as 
apelantes A… e … deixaram de exercer toda e qualquer actividade imobiliária.

L) Com efeito, pela simples leitura dos recibos das rendas emitidos pela apelante B…, facilmente se 
conclui que as mesmas se referem a todos os imóveis que constituíam o activo patrimonial das apelantes 
e que, por força da incorporação, passaram, de facto, a ser geridos pela apelante B…, verificando -se 
assim um patente vício de violação de lei por infracção do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 2º 
do Dec. -Lei n.º 404/90 de 21 de Dezembro.

M) Pelos motivos supra expostos, deve Acórdão sub judice ser revogado:
a) por errada interpretação e aplicação do art. 4º, n.º 9 do DL 404/90, de 21 de Dezembro e do 

artigo 11º -A do EBF e, em consequência, ser declarado válido o acto tácito de deferimento;
Ou, caso assim não se entenda
b) por errada interpretação e aplicação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 2º do Dec. - Lei 

n.º 404/90 de 21 de Dezembro
E, em consequência, ser ordenada a revogação do despacho impugnado.
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A entidade recorrida contra -alegou nos termos que constam de fls. 249 e seguintes, que se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir que o acórdão recorrido 
fez uma correcta aplicação e interpretação de todos os preceitos legais atendíveis, merecendo, por isso, 
ser confirmado.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “neste recurso não estão em 
causa direitos fundamentais, interesses públicos especialmente relevantes, nem nenhum dos valores e 
bens elencados no artº 9º n.º 2 do CPTA…(Artº 146º n.º 1 do CPTA).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - O tribunal recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
a) Por requerimento dirigido ao Exmo Ministro das Finanças, entrado no respectivo gabinete em 

13.8.2004, com vista a um projecto de reestruturação das respectivas actividades, as ora AA vieram 
requerer a isenção do pagamento do imposto do selo, emolumentos e outros encargos legais e do paga-
mento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, sobre os prédios a transmitir, 
tendo junto com tal requerimento os anexos que, a final, identificam, I a VI  - cfr. PA apenso;

b) Por ofício n.º 3333, de 7.10.2004, a Direcção de Serviços de dos Impostos do Selo e das 
Transmissões do Património solicitou à ora A. A… para que fosse remetida a declaração, atestando a 
observância dos requisitos do regime especial de neutralidade fiscal previsto na subsecção IV da secção 
VI do capítulo III do Código do IRC — mesmo PA;

c) Por ofício n.º 3332, da mesma data e entidade foi solicitada à mesma A. que lhe fosse remetida 
a declaração as Segurança Social de que as sociedades intervenientes na reestruturação tinham a sua 
situação regularizada – mesmo PA;

d) E por ofício da mesma entidade n.º 26 e datado de 6.1.2005, foi solicitado à mesma A. que 
informasse se as operações já se havia concretizado e em caso afirmativo, o envio da fotocópia da 
escritura — mesmo PA;

e) A cópia da referida escritura pública de aumento de capital e alteração de contrato foi remetida 
pela mesma A. àquela Direcção de Serviços, onde deu entrada em 22.2.2005 — mesmo PA;

f) Por parecer de 9.3.2005 da mesma Direcção de Serviços, foi proposto indeferir o pedido com 
os fundamentos de não haverem sido transmitidos todos os imóveis das sociedades cindidas, não tendo 
assim cessado as suas actividades, não haver sido pedido a isenção quanto ao prédio inscrito sobre o art.
º 2032 e porque as mesmas requerentes terem em dívida impostos sobre o rendimento e contribuições 
para a segurança social, parecer com o qual foi exercido o direito de audição prévia — mesmo PA;

g) Por parecer complementar de 7.10.2005, em análise à matéria invocada no direito de audição, 
foi mantido o anterior parecer de indeferimento do pedido, porque não são apresentados elementos 
novos — mesmo PA;

h) Por despacho do Exmo SEAF de 3.8.2006 – despacho n.º 951/2006 – XVII – aposto no mesmo 
parecer complementar foi mencionado o seguinte: Concordo. Indefira -se pela falta de verificação dos 
pressupostos exigidos pelo artº 11º -A do EBF e pela falta de enquadramento nas alíneas b) e c) do n.º 1 
do art.º 2º do DL 404/90 de 21 de Dezembro... - mesmo PA;

i) As ora AA apenas entregaram as certidões emitidas pela Segurança Social de que tinham perante 
ela a situação contributiva regularizada, em 20.10.2004 quanto à A… e em 1.7.2005, quanto às restantes 
duas outras — cfr. mesmo apenso;

j) A requerimento da ora A. B…, o Serviço de Finanças de Lisboa 8, declara em 15.11.2006, que a 
mesma tinha pago o IMI de € 22.515,41, mas tal pagamento não fora totalmente reflectido no Sistema 
de Gestão de Fluxos Financeiros o que originou a dívida de € 331,68, que veio a ser regularizada pelo 
Serviço de Finanças — docs. de fls 118 e 119 dos autos;

1) A descrição n.º 00572 da freguesia de Caneças, da Conservatória do Registo Predial de Odive-
las, abrange um prédio misto, em que a sua parte rústica se encontra inscrita no art.º 21º, Secção E e a 
parte urbana no art.º 603º  - doc. de fls 130 e segs;

m) E a descrição n.º 02201 da freguesia de Odivelas, da Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, abrange um prédio urbano, inscrito no art.º 628 e um logradouro inscrito no art.º 5.933º 
— doc. de fls 134 e segs.

3 – São duas as questões suscitadas com o presente recurso, a saber: se ocorreu a formação de 
acto tácito de deferimento do pedido de isenção de IMI, emolumentos e imposto de selo requeridos 
pelos recorrentes e, no caso negativo, se se verificam todos os pressupostos para que tal concessão dos 
benefícios requeridos fosse deferida.

Comecemos pela apreciação do acto tácito de deferimento.
Como vimos supra, alegam, em suma, os recorrentes que “em 13 de Agosto de 2004, as apelantes 

requereram a concessão de benefícios fiscais ao abrigo do DL n.º 404/90 de 21 de Dezembro, decorrente 
de uma operação de entrada de activos, mediante a qual as sociedades apelantes A… e … transferi-
ram, sem que fossem dissolvidas, o conjunto do ramo de actividades pelas mesmas desenvolvidas que 
compreendiam a gestão de um património imobiliário próprio para a sociedade B…, obtendo como 
contrapartida partes do capital social desta.
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Até 7 de Outubro de 2004, a Administração Fiscal nada tinha feito, praticado ou solicitado quais-
quer esclarecimentos sobre a operação de entrada de activos descrita no requerimento das apelantes, 
tendo -se consolidado, nos termos do art. 4º, n.º 9 do DL 404/90, de 21 de Dezembro, na esfera jurídica 
das respectivas apelantes acto tácito de deferimento da sua pretensão”.

Por sua vez, no aresto recorrido decidiu -se, em suma, que, nos termos do artº 11º -A do EBF, na 
redacção de então, a falta de entrega das certidões de regularização da situação contributiva perante a 
Segurança Social, na data da entrada do requerimento, obstou ao preenchimento do requisito formal, 
pelo que não se poderia ter formado qualquer acto tácito de deferimento.

Vejamos se lhe assiste razão.
Em 13/8/04, por requerimento dirigido ao Ministro das Finanças, os AA. vieram requerer a isenção 

do pagamento do imposto do selo, emolumentos e outros encargos legais e do pagamento do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, decorrentes de uma operação de entrada de 
activos, mediante a qual as sociedades recorrentes A… e … transferiram, sem que fossem dissolvidas, 
o conjunto do ramo de actividades pelas mesmas desenvolvidas que compreendiam a gestão de um 
património imobiliário próprio para a sociedade B…, obtendo como contrapartida partes do capital 
social desta.

Tal pedido de isenção teve como fundamento legal o Decreto -lei n.º 404/90 de 21/12, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -lei n.º 143/94 de 24/05, Lei n.º 92 -A/95 de 28/12, 
Lei n.º 52 -C/96 de 27/12, Lei n.º 87 -B/98 de 31/12, Lei n.º 32 -B/02 de 30/12, Lei n.º 107 -B/03 de 31/12 
e Lei n.º 55 -B/04 de 30/12.

O predito Decreto -lei n.º 404/90, na sua forma originária não previa a formação de acto tácito de 
deferimento ou indeferimento no caso de silêncio da administração face a tal pedido de isenção.

Contudo, com a Lei n.º 32 -B/02 de 30/12, foram aditados àquele diploma legal os artºs 4º e 5º, 
estabelecendo o n.º 9 daquele preceito legal que “se, no prazo de 30 dias seguintes à apresentação do 
requerimento previsto no n.º 3 do presente artigo, não tiver sido proferido o despacho previsto no nú-
mero anterior, formar -se -á acto tácito de deferimento”.

Assim e face ao disposto neste preceito legal, é de concluir que o prazo para a formação do acto 
tácito é de 30 dias.

Ora, no caso em apreço, a isenção concedida, constituindo um benefício fiscal, nos elementos 
previstos no artº 1º do predito Decreto -lei n.º 404/90, integra -se o ónus previsto no artº 11º -A, n.º 1 do 
EBF, na redacção de então.

E estabelece este normativo legal que “os benefícios fiscais dependentes de reconhecimento não 
poderão ser concedidos quando o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de qualquer 
imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e das contribuições relativas ao sistema da 
segurança social”.

Ou seja, o contribuinte tem de demonstrar que lhe pode ser concedido o benefício fiscal desde que 
apresente todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação 
visada.

4 – Posto isto e voltando ao caso dos autos, as recorrentes apresentaram, em 13/8/04 ao Ministro 
das Finanças requerimento a solicitar a referida isenção.

Sendo assim, tal pedido considerar -se -ia tacitamente deferido em 13/9/04, se tivessem sido for-
necidos todos os elementos previstos no referido artº 11º -A.

Acontece, contudo, que este pedido de isenção não foi instruído com todos os elementos neces-
sários ou convenientes, uma vez que e apesar de ter sido notificada para o efeito, por ofício datado de 
7/10/04, a recorrente A… não juntou a declaração da Segurança Social comprovativa de que as socie-
dades intervenientes na reestruturação tinham a sua situação regularizada (vide probatório).

Sendo assim, o prazo para a formação do acto tácito de deferimento da pretensão não começou 
a correr naquela data de 13/8/04, mas sim em 20/10/04, quanto à A… e em 1/7/05, quanto às duas 
restantes, já que foi nessas datas que as referidas declarações da Segurança Social foram entregues.

Com efeito e como tem vindo, esta Secção do STA a entender, a formação do acto tácito está 
dependente do preenchimento dos requisitos de deferimento da pretensão, já que se estes não estiverem 
reunidos, não pode haver formação de acto tácito.

E o prazo só começa a contar a partir do momento em que estão preenchidos tais requisitos.
Neste sentido, pode ver -se os Acórdãos de 5/7/06, in rec. n.º 142/06 e de 12/7/06, in rec. 

n.º 1.003/05.
Assim, tendo a A… entregue a declaração supra referida em 20/10/04, estão preenchidos os 

requisitos do deferimento tácito exigidos pela lei aquando do início do procedimento administrativo 
nesta data, tendo -se o acto tácito formado em 19/11/04.

Formado o acto tácito, ele é constitutivo de direitos, pelo que a sua revogação apenas podia ser 
levada a cabo nos termos do artº 140º, n.º 2 ou com fundamento em invalidade, no prazo de um ano, nos 
termos do artº 141º, n.º 1 ambos do CPA, conjugado com o artº 58º, n.º 2, alínea b) do CPTA, para o qual 
é feita a remissão do recurso contencioso, por força do disposto no artº 191º deste mesmo Código.
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Quanto às recorrentes … e B… só entregaram a declaração, de que nada deviam à Segurança 
Social, em 1/7/05, pelo que só a partir desta data começaria a correr o prazo de trinta dias para a for-
mação do acto tácito de deferimento.

Mas a partir da entrada em vigor da Lei n.º 55 -B/04 de 30/12 (1/1/05) e por força do seu artº 39º, 
n.º 11, deixou de existir essa possibilidade de formação de acto tácito de deferimento (cfr. artº 12º do 
CC), pelo que, só tendo os documentos sido apresentados depois da entrada em vigor desta alteração, 
o acto tácito não se formou.

Mas daqui não resulta que as recorrentes … e B… estejam obrigadas ao pagamento dos tributos 
em causa.

Na verdade e tal não vem posto em causa pelas partes, é inquestionável que a recorrente … transmitiu, 
no âmbito do processo de reestruturação, para a B… o imóvel sua pertença (vide fls. 60 e 76), cessando, 
deste modo e consequentemente, a sua actividade relacionada com tal imóvel, pelo que se encontram, 
assim, preenchidos os pressupostos do artº 2º, n.º 1, als. b) e c) do Decreto -lei n.º 404/90 de 21/12.

E tanto basta para que o recurso não possa deixar de proceder, ficando, assim, prejudicado o 
conhecimento da segunda das apontadas questões.

5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em conceder provimento ao presente re-
curso e revogar o aresto recorrido, julgando -se, em consequência, procedente a acção administrativa 
especial.

Custas pelo réu, neste Supremo Tribunal Administrativo e no Tribunal Central Administrativo 
Sul com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge 
de Sousa. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Omissão de pronúncia. Ilegalidade concreta. Erro na 
forma de processo. Convolação. Impugnação judicial.

Sumário:

 I — De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC, o juiz deve conhecer 
de todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

 II — A legalidade, em concreto, da liquidação da dívida exequenda não pode, em prin-
cípio, ser apreciada em sede de oposição à execução fiscal, antes constituindo um 
fundamento típico de impugnação judicial.

 III — Não é possível a convolação da oposição à execução fiscal em impugnação judicial 
se for manifesta a sua intempestividade, pois essa convolação não deixaria de ser 
um acto inútil e, como tal, proibido por lei (cf. Artigo 137.º do CPC).

Processo n.º 358/08-30.
Recorrente: Manuel José Miranda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo. Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — Manuel José Miranda, melhor identificado nos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou improcedente a oposição que deduzira contra as execu-
ções fiscais n.º s 2348200501044435 e 2348200501042190 para cobrança coerciva da quantia global 
de 40.468.34 € referente ao IRS dos anos 2000, 2001, 2002 e 2003, dela vem interpor recurso para este 
tribunal, formulado as seguintes conclusões:

1 — O ora recorrente opôs-se às alterações/correcções da liquidação de IRS, relativa aos anos de 
2000, 2001, 2002 e 2003, pelo facto de:

— não ter sido validamente notificado da liquidação, dentro do prazo de caducidade
— e por ter sido feita a aplicação retroactiva do teor dum documento.
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2 — O Mer. Juiz “a quo” negou provimento à oposição fundamentando a sua douta decisão em
— “Não se verifica a não notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade.”
— “No que respeita às referências relativas à validade do atestado médico, não podem tais ale-

gações serem conhecidas nestes autos...”
3 — O Mer. Juiz “a quo” fez uma errada e má aplicação da Lei por um lado e das razões da 

oposição por outro.
4 — O ora recorrente quanto à notificação da liquidação relativa ao ano de 2000 foi mal notifi-

cado.
5 — Foi notificado mas essa notificação não é válida porque não se fez acompanhar, da demonstra-

ção da compensação, nem da nota de cobrança, não cumprindo, assim, todos os requisitos de substância 
exigidos pelo Artigo 35° e seguintes do C.P.P.T..

6 — Os actos em matéria tributável que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes 
só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.

7 — Pelo que o Mer. Juiz “a quo” decidindo como decidiu, considerando que a notificação da 
liquidação foi validamente efectuada, ao ora recorrente, dentro do prazo de caducidade, ao arrepio do 
preceituado na Lei violou o disposto nos Artigo. 36 do C.P.P.T., no n.º 3 do Artigo. 268° da C.R.P., no 
n.º 6 do Artigo. 77° da L.G.T. e nos Art°s. 124° e 125° do C.P.A..

8 — O Mer. Juiz “a quo” quanto à oposição deduzida relativamente às alterações à liquidação 
em sede de IRS nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 focou-se, tão só, na validade de um atestado 
médico de 2004, quando não era, não foi, a validade do atestado médico que se pôs em crise, mas sim 
a ilegalidade abstracta da aplicação e eficácia retroactiva do teor do documento.

9 — Aliás, nem sequer foi abordada ou decidida a matéria alegada para os anos de 2001, 2002 
e 2003.

10 — O Mer. Juiz “a quo” deixou de pronunciar-se sobre questões que devia conhecer, pelo que, 
nos termos do Artigo 668°, n.º 1, alínea c) do C.P.C., ex-vi Artigo 2°, alínea e) do C.P.P.T., a sentença 
é nula.

11 — A lei só dispõe para o futuro (Artigo. 12° do C. C.) é um princípio geral que regula as re-
lações jurídicas dos indivíduos e lhes dá segurança. O mesmo resulta do Artigo 12° e é o que também 
se infere do Artigo 14°, n.º 4, ambos da L.G.T..

12 — A Constituição da República Portuguesa no seu Artigo 13°, n.º 1 garante a todos os cidadãos 
a igualdade perante a Lei.

13 — Pretender dar eficácia retroactiva a um documento, como um atestado médico, é uma ile-
galidade em abstracto enquadrável na alínea a) do n.º 1 do Artigo 204° do C.P.P.T..

14 — A dívida exequenda em causa nestes autos está ferida de ilegalidade em abstracto, por isso 
deve ser conhecida e julgada nos autos de oposição.

15 — Mas mesmo que assim não se entendesse sempre deveria o Mer. Juiz “a quo” em respeito 
ao princípio constitucional consagrado no seu Artigo 20° de “garantia de acesso ao direito e tutela 
jurisdicional efectiva” e o preceituado nos Art°s. 98°, n.º 4 do C.P.P.T. e n.º 3 do Artigo 97° da L.G.T. 
convolar o processo.

16 — Mas o Mer. Juiz “a quo” não o fez, e deveria ter feito, pelo que foram violados os Artigo 
98°, n.º 4 do C.P.P.T. e n.º 3 do Artigo 97° da L.G.T..

2 — Não foram apresentadas contra alegações.
3— Por despacho de fls. 130, o M.mo Juiz “ a quo” manteve a sentença recorrida.
4 — O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“As questões objecto do presente recurso são as seguintes: nulidade da decisão recorrida por 

omissão de pronúncia, e verificação dos pressupostos legais do processo de oposição à execução.
Fundamentação: a nosso ver o recurso não merece provimento em qualquer uma das suas ver-

tentes.
1 — Quanto à omissão de pronúncia alega o recorrente que M°. Juiz “a quo” deixou de pronun-

ciar-se sobre questões que devia conhecer, pelo que, nos termos do artigo. 668°, n.º 1, alínea c) do 
CPC a sentença é nula.

Concretamente sustenta que, quanto à oposição deduzida relativamente às alterações à liquidação 
em sede de IRS nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 a sentença recorrida se debruçou tão somente na 
validade de um atestado médico de 2004 quando não foi a validade do atestado médico que se pôs em 
crise, mas sim a ilegalidade abstracta da aplicação e eficácia retroactiva do teor do documento.

Mas não lhe assiste razão.
Resulta do artigo 125. ° n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário que constituem 

causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.
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Dispõe, por sua vez, o art. 660° n.º 2 do Código de Processo Civil que o juiz deve resolver todas 
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras.

Como refere o Cons.° Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário, 4.ª edição, pag. 565, esta omissão de pronúncia ocorrerá «nos casos em que o tribunal, pura e 
simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão de que devesse conhecer, inclusivamente não 
decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento».

Ora no caso subjudice, como abaixo mais desenvolvidamente se demonstra, o tribunal a quo 
pronuncia-se sobre a da ilegalidade da aplicação e eficácias retroactiva do atestado médico.

É certo que o não faz de forma muito detalhada, nem utiliza fundamentação muito elaborada, mas 
ainda assim se pode concluir da mesma que o Tribunal a quo considerou que não era possível conhecer 
das alegadas insuficiências de procedimento que levaram à liquidação de IRS, bem como da alegada 
insuficiência do atestado médico para efeitos de benefícios fiscais em sede de processo de oposição, 
por entender que tais questões haveriam de ter sido suscitadas em sede de reclamação graciosa ou de 
processo de impugnação, e não o foram.

A questão foi, pois, tratada, sendo certo que o juiz não está obrigado a conhecer todos os argu-
mentos invocados pelas partes, mas sim a tratar as questões submetidas ao tribunal. (1)

Assim sendo, considerando que nos termos do artigo 668°, n.º 3 do CPC as nulidades da sentença, 
exceptuando a falta de assinatura do juiz, não são de conhecimento oficioso, e considerando também 
que não foi arguida qualquer outra nulidade para além da omissão de pronúncia, deve o recurso im-
proceder nesta parte.

II. Quanto à verificação dos pressupostos legais do processo de oposição à execução argumenta-se 
no recurso que a notificação não é válida porque não se fez acompanhar, da demonstração da compen-
sação, nem da nota de cobrança, não cumprindo, assim, todos os requisitos de substância exigidos pelo 
artigo 35° e seguintes do C.P.P.T..

E que os actos em matéria tributável que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes 
só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.

Também aqui não procede a argumentação do recorrente. Como bem se sublinha no parecer do 
Ministério Público junto da 1.ª instância se o oponente considerava a notificação insuficiente, por não 
conter a fundamentação exigida, deveria ter requerido a passagem de certidão de onde constassem todos 
os elementos em falta ao abrigo do disposto no artigo 37.º n.º 1 do CPPT.

Está em causa neste normativo a sanação de deficiências dos actos de notificação. Se o interessado 
não reagir fica sanado o vício do acto de notificação e assegurada a eficácia do acto notificado para 
todos os efeitos legais.(2)

Alega ainda que a dívida exequenda está ferida de ilegalidade em abstracto porque se pretende 
«dar eficácia retroactiva a um documento, como um atestado médico».

Mas também aqui não pode proceder o recurso.
Com efeito dispõe o art. 204° do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que só pode 

servir de fundamento de oposição à execução fiscal a ilegalidade abstracta, que não concreta, da dívida 
exequenda.

Sobre a questão refere Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário, anotado, 4.ª edição, pag. 872: a ilegalidade abstracta não reside «directamente no acto que faz 
aplicação da lei ao caso concreto, mas reside na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, 
a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo 
em que o acto foi praticado.

Cabem aqui todos os casos de actos que aplicam normas que violam regras de hierarquia su-
perior, designadamente, além das normas constitucionais, as de direito comunitário ou internacional 
vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário quando é feita aplicação de 
normas regulamentares.

A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende do acto que faz a sua 
aplicação — em concreto».

Não é esse, porém, o caso dos autos já que, como se constata da materialidade descrita na petição 
inicial a alegada suficiência do atestado médico para efeitos de benefícios fiscais, com reflexos na 
liquidação de IRS constitui fundamento que respeite à ilegalidade concreta e relativa da dívida exe-
quenda, não cabendo, ao invés do que se alega nas conclusões das alegações de recurso, na previsão 
da al. a) do n.º 1 do art. 204° do C.P.P.T e está, por isso, fora do âmbito de compreensão e de discussão 
do processo de oposição à execução fiscal.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confir-
mando-se o julgado recorrido”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 — O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga fixou a seguinte matéria de facto:
1 — O oponente foi notificado pessoalmente da liquidação do IRS do ano 2000;
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2 — Em 07/06/2005, o oponente apresentou um requerimento no serviço de finanças de Viana do 
Castelo, no qual refere que foi notificado da liquidação de IRS do ano 2000, mas que não foi notificado 
da nota de cobrança, nem da data limite de pagamento;

3 — Em 25/07/2005, o oponente foi citado para a execução fiscal instaurada para a cobrança do 
IRS do ano 2000;

4 — No dia 15/09/2005, foi apresentada a presente oposição.
6 — Em face das conclusões da sua alegação de recurso, o recorrente, para além de propugnar 

a convolação da deduzida oposição à execução fiscal em impugnação judicial da liquidação, suscita, 
no essencial, questões que se prendem com a eventual nulidade da sentença recorrida por omissão de 
pronúncia e com a verificação dos fundamentos da oposição à execução previstos no artigo 204.º do 
CPPT.

Vejamos se alguma razão lhe assiste.
6.1 — Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia:
De harmonia com o disposto nos artigos 668.º n.º 1, alínea d) do CPC e 125.º n.º 1 do CPPT, a 

sentença está ferida de nulidade quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre questão que devia conhe-
cer, o que se mostra conexionado com o dever que lhe é imposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC de 
resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas que 
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dadas a outras.

A este respeito, alega o recorrente que a sentença apenas terá focado a validade de um atestado 
médico de 2004 quanto às alterações introduzidas em sede de IRS de 2004, omitindo relativamente aos 
anos de 2001, 2002 e 2003, sendo certo ainda que o que estava em causa não era essa validade, mas 
sim a” ilegalidade abstracta da aplicação eficácia retroactiva do teor do documento”.

Ora, a verdade é que o conhecimento dessas questões e os argumentos aduzidos nesse âmbito 
ficaram prejudicados pelo entendimento perfilhado na sentença segundo o qual “ não é possível co-
nhecer das alegadas insuficiências do procedimento que levaram à liquidação do IRS, bem como a 
invocada suficiência do atestado médico para efeitos de benefícios fiscais”, o que se articularia com 
afirmação antes feita na sentença de que o recorrente ao ser notificado da liquidação deveria ter recla-
mado graciosamente ou impugnado judicialmente e nesses processos invocado o que bem entendesse 
para colocar em causa a legalidade daquela liquidação.

Significa isto que, embora de forma não “muito elaborada ou detalhada” como qualifica o Ex.mo 
Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer de fls.137 e seguintes, a sentença considerou que a 
alegada suficiência do atestado médico para efeitos fiscais de benefícios fiscais contendia com a ile-
galidade concreta da dívida exequenda e, como tal, constituía fundamento de impugnação judicial da 
liquidação e não de oposição à execução fiscal.

Improcede, deste modo, a arguida nulidade da sentença.
6.3 — Da inverificação dos fundamentos de oposição à execução fiscal:
A primeira questão suscitada pelo recorrente respeita ao alegado facto de não ter sido validamente 

notificado da liquidação dentro do prazo de caducidade.
Para tanto, alega o recorrente que a notificação que lhe foi feita não vinha acompanhada da 

demonstração da compensação, nem da nota de cobrança e daí que, por não cumprir os requisitos de 
substância exigidos pelo artigo 35.º do CPPT, seria inválida.

Nesta matéria ponderou-se na sentença que o recorrente fora notificado da liquidação do IRS de 
2000 a 23 de Dezembro de 2004, dentro do prazo de 4 anos previsto no n.º 1 do artigo 45.º da LGT 
(cfr n.º 4), sendo certo que dispusera do prazo de 30 dias para solicitar os elementos que entendesse 
em falta, conforme determina o n.º 1 do artigo 37.º do CPPT.

Subjacente a essa ponderação, estaria o entendimento segundo o qual, assim não tendo procedido 
o recorrente, as alegadas insuficiências da notificação encontrar-se-iam sanadas.

Vejamos.
Não se desconhecem as dúvidas que se levantam a respeito da conformidade constitucional da 

sanação do vício do acto de notificação decorrente da falta de indicação da fundamentação do acto de 
liquidação notificado, com base na falta de requerimento dirigido à AT, no prazo de 30 dias, a solicitar 
a passagem de certidão que a contenha (vide CPPT, Anotado e Comentado, de Jorge Lopes de Sousa, 
anotação 4 ao artigo 37.º, 5.ª edição).

Todavia, no caso em apreço, não será de colocar a questão dessa sanação pela razão decisiva 
que resulta do facto de se alcançar da cópia da certidão junta a fls. 44 que o recorrente foi notificado 
a 23 de Dezembro de 2004 do teor da liquidação em causa, “bem como do documento de cobrança no 
mesmo mencionado”.

 Ora, consta da liquidação notificada ao recorrente uma nota em que se dá conta que “ a demons-
tração de compensação e a correspondente nota de cobrança seguem em envelope separado” (fls 45), 
sendo certo que esses elementos constam do mesmo documento (fls. 47), donde que ao ser notificado 
de um o recorrente é necessariamente notificado do outro.
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Neste contexto, não se apresenta como defensável afirmar-se que ao recorrente não foi dado a 
conhecer o núcleo fundamental da liquidação que contendia com a demonstração da compensação e 
da nota ou documento de cobrança,

Será, assim, de improceder o fundamento de oposição consubstanciado na alegada falta de noti-
ficação do tributo no prazo de caducidade.

Alega, em seguida, o recorrente que “pretender dar eficácia retroactiva a um documento, com 
um atestado médico, é uma ilegalidade em abstracto enquadrável na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.
º do CPPT (conclusão 13.ª).

A sem razão do recorrente é por demais manifesta.
De facto, como refere Jorge Lopes de Sousa , in CPPT já acima referido, 4.ª edição, a fls. 872, 

citado no douto parecer do Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, “está-se, aqui, perante aquilo que se de-
signa por ilegalidade abstracta da liquidação, por a ilegalidade não residir directamente no acto que 
faz a aplicação da lei ao caso concreto, mas residir na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, 
por isso, existência do vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstan-
cialismo em que o acto foi praticado.

Cabem aqui todos os casos de actos que aplicam normas que violam regras de hierarquia su-
perior, designadamente, além das normas constitucionais, as de direito comunitário ou internacional 
vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário quando é feita aplicação de 
normas regulamentares.

A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende do acto que faz a sua 
aplicação em concreto.”

No mesmo sentido, entre outros, pode ver-se os acórdãos deste STA de 7/11/01 e 20/02/02, nos 
recursos n.º s 26.297 e 26.643.

Como assim, no caso sujeito estando em causa uma alegada suficiência de atestado médico para 
efeitos de benefícios fiscais e respectiva eficácia retroactiva, com repercussão nas alterações intro-
duzidas à liquidação de IRS, será inelutável concluir que o fundamento de ilegalidade daí resultante 
respeita à ilegalidade concreta da dívida exequenda, não sendo, por isso, enquadrável, como pretende 
o recorrente, na previsão constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Daí que bem se tenha andado na sentença ao julgar improcedente a oposição à execução fiscal 
deduzida, atenta a ausência de fundamento legal.

6.4 — Da convolação:
Pretende, por último, o recorrente ainda a convolação da presente oposição à execução fiscal, 

presume-se que em impugnação judicial.
Na verdade, dispõe o artigo 97.º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar-se “ a correcção do processo 

quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”.
Por sua parte, estatui o artigo 98.º, n.º 4 do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será 

este convolado na forma de processo adequada, nos termos da lei”.
Acresce ainda que esta secção do STA tem vindo a entender que a convolação será admitida 

sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, para além da idoneidade da 
respectiva petição para o efeito (vide, entre outro, acórdão de 21/06/00, no recurso n.º 24.605).

Acontece que na situação em apreço, como se alcança dos elementos constantes dos autos (fls. 
47), a liquidação tinha como data limite de pagamento 2005/01/05, sendo certo que a oposição foi 
deduzida a 15/09/05 (fls 5).

Sendo assim, tendo em conta esta data, há muito que tinha decorrido o prazo de 90 dias a que 
se refere o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, pelo que a impugnação judicial seria, deste modo, 
intempestiva.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a 
sentença recorrida, com a alteração parcial da sua fundamentação nos termos acima aludidos.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau.

(1) Importa, portanto, concluir pela inadmissibilidade da pretendida convolação, o que não deixaria de ser um acto inútil 
e, como tal, proibido por lei (cf. Artigo 137.º do CPC).

Cf. , neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (2ª Secção), de 11.10.2000, Recurso nº 24993 e também 
os Acórdãos do TCA,  de 28.05.2002 – Recurso nº 5161/2001 e de 10.07.2002 – Recurso nº 06068/2001.

(2)  Vide neste sentido João António Valente Torrão no seu CPPT anotado, fls. 188. 
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 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Sentença é nula, por omissão de pronúncia, quando deixe de apreciar questões 
de que devesse conhecer  -artigos 668.º, n.º 1 do CPC e 125.º, n.º 1 do CPPT.

 II — Essa nulidade ocorre quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questão que 
devesse conhecer, o que está conexionado com os seus deveres de cognição, pre-
vistos no artigo 660.º, n.º 2 do CPC, de acordo com o qual o juiz tem o dever de 
conhecer todas as questões que as partes lhe tenham submetido à apreciação, ex-
ceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

Processo n.º 383/08 -30.
Recorrente: Instituto de Segurança Social, IP.
Recorrido: CALÇOPÉ – Indústria de Calçado, Lda e Outros.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - O Instituto da Segurança Social, I.P., vem interpor recurso da sentença de verificação e gradua-
ção de créditos proferida pela Mmª. Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, nos autos de 
reclamação de créditos que correm seus trâmites por apenso à execução fiscal n.º 1759200501001124 
instaurada no Serviço de Finanças de Amarante contra Calçopé – Indústria de Calçado, Ldª, formulando 
as seguintes conclusões:

1. Nos autos principais de execução, o único bem penhorado corresponde a um prédio urbano 
pertencente à executada.

2. Nos autos de Reclamação de Créditos, o Recorrente reclamou créditos garantidos por hipoteca 
legal devidamente registada sobre o referido imóvel, no montante máximo de € 139.332,78.

3. Reclamou igualmente créditos de contribuições e juros que, sendo de constituição posterior ao 
registo daquela hipoteca legal, gozam do privilégio imobiliário previsto no artº 11º do D.L. n.º 103/80, 
de 09/05.

4. Sobre estes, porém, não se pronunciou a Mmª Juiz a quo, que apenas apreciou e decidiu a 
verificação e graduação do crédito garantido por hipoteca legal.

5. Por tal motivo, a douta sentença recorrida enferma, nesta parte, de nulidade por omissão de 
pronúncia (cfr. artigos 660º, nº2 e 668º, n.º 1, alínea d), ambos do CPC).

6. Contrariamente ao decidido, os créditos exequendos relativos a IVA gozam apenas, no concurso 
dos autos, da preferência resultante da penhora, uma vez que não lhes assiste privilégio imobiliário 
geral ou especial.

7. Por seu turno, no concurso com os créditos do Recorrente, os referentes a IRC não preferem aos 
abrangidos por hipoteca legal, nem aos que gozam de privilégio imobiliário geral, atento o disposto, res-
pectivamente, no artº 751º do Código Civil, a contrario, e no artº 11º do D.L. n.º 103/80, de 09/05.

8. Com efeito, o crédito com privilégio imobiliário geral não prevalece sobre o crédito hipotecário 
e, em consonância com esta regra, os créditos de contribuições para a segurança social e respectivos 
juros, gozando de tal privilégio, graduam -se logo após os referidos no artigo 748º do Código Civil.

9. Assim, o crédito garantido por hipoteca legal e os créditos privilegiados do Recorrente, deve-
riam ser graduados, respectivamente, em terceiro e quarto lugares, a seguir ao crédito com privilégio 
imobiliário especial (IMI) e ao crédito garantido por hipoteca primeiramente registada sobre o imóvel 
penhorado.

10. Ao decidir diversamente, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 686º, n.º 1 e 
749º, n.º 1 do Código Civil, nos artigos 11º e 12º do D.L. n.º 103/80, de 09/05, bem como no artº 660º, 
n.º 2 do CPC.

2 - Não foram apresentadas contra alegações.
3 - A M.ma Juíza “a quo” por despacho de fls. 187 manteve a decisão recorrida
4 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Cotejando o teor da sentença recorrida com o da reclamação de fls. 34 -35, apura -se que o 

Mmº. Juiz “a quo” não conheceu, podendo e devendo fazê -lo (artº 660º, n.º 2 do CPC), da questão 
posta no n.º 12 daquela petição: a dos créditos do Reclamante Instituto de Segurança Social, I.P. não 
coberta pela hipoteca legal.
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Como assim, procede o fundamento posto nas 3ª, 4ª e 5ª conclusões (omissão de pronúncia) das 
alegações de recurso, pelo que este merece provimento.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
5 - A decisão recorrida, graduou os créditos da seguinte forma:
1 - Os créditos do Estado de IMI e respectivos Juros de Mora.
2 - Os créditos da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL.
3 - Os créditos exequendos de IVA e IRC e respectivos Juros de Mora.
4 - Os créditos do Instituto de Segurança Social.
5 - Os créditos exequendos de JRS e respectivos Juros de Mora.
6 - Os créditos exequendos relativos a Coimas e Despesas.
6 - O recorrente Instituto de Segurança Social, I.P., para além de impugnar os termos em que foi 

feita a graduação dos créditos reclamados, vem na sua alegação de recurso arguir de nulidade a sentença 
recorrida com fundamento em omissão de pronúncia.

Sendo assim, atenta a sua prejudicialidade, importa começar por apreciar e decidir esta última 
questão de natureza adjectiva.

A este respeito alega o recorrente, no que é acompanhado pelo Ex.mo Procurador Geral Adjunto 
no seu douto parecer, que a sentença recorrida apenas conheceu e graduou o crédito reclamado que se 
encontrava garantido por hipoteca legal, omitindo pronúncia no referente a créditos igualmente recla-
mados relativos a contribuições e juros que, sendo de constituição posterior ao registo daquela hipoteca, 
gozam do privilégio imobiliário previsto no artigo 11.º do DL n.º 103/80, de 09/05.

Desde já se diga que lhes assiste razão.
Vejamos.
De harmonia com o disposto no artigo 125.º do CPPT constitui nulidade de sentença a falta de 

pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar.
Essa nulidade está em correspondência directa com o dever imposto no artigo 660.º n.º 2 do CPC, 

na falta de norma do CPPT sobre os deveres de cognição do tribunal, de acordo com o qual “o juiz deve 
resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja 
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras”.

Acontece que no caso em apreço o recorrente no artigo 12.º da respectiva petição reclamou ainda os 
créditos não cobertos pela garantia da hipoteca no montante de € 241.398,97 e que gozam de privilégio 
imobiliário geral, de acordo com o artigo 11.º do DL n.º 103/80, de 9/05 (fls.34v.).

Ora, na parte dispositiva da sentença de verificação e graduação de créditos nenhuma referência 
existe quanto a esse crédito reclamado não garantido por hipoteca e daí que a fls.152 e verso apenas 
tenha sido considerado que “Ao reclamante assiste o direito de ser pago pelo valor do prédio penho-
rado até ao montante de 139.332.78 euros, com preferência sobre os demais credores que não gozem 
de privilégio especial ou de prioridade de registo - cfr. 686.º, n. 1 do CPC.”, na sequência do que este 
crédito veio a ser julgado verificado e graduado em 4.º lugar.

A questão jurídica consubstanciada na verificação e graduação do crédito reclamado não coberto 
pela garantia foi ignorada na sentença recorrida, sendo certo que se impunha o seu conhecimento.

Decorre dessa falta de pronúncia, para a qual nenhuma justificação foi aduzida, que a sentença 
se encontra ferida da nulidade prevista no artigo 125.º do CPPT.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso jurisdicional, anulando -se, em conse-
quência, a sentença recorrida, devendo os autos baixar à instância a fim de ser proferida nova decisão 
tendo em conta o aqui decidido, ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento das restantes questões 
suscitadas no recurso.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso hierárquico. Sua natureza facultativa. artº 67º. do CPPT. Inexistência de facto 
tributário. Processo de impugnação. Tempestividade da reclamação.
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Sumário:

 I  — Os recursos hierárquicos, salvo disposição em contrário das leis tributárias, 
têm natureza facultativa – art. 67º, 1, CPPT.

 II  — Tendo o Chefe do Serviço de Finanças decidido que não há inexistência do facto 
tributário, tratando -se antes de correcções de IVA por indevida dedução, pelo que 
a reclamação foi apresentada fora de tempo, o Tribunal haverá de se pronunciar 
sobre a questão de saber se há ou não inexistência de facto tributário.

 III  — E isto contende com a legalidade da liquidação, o que significa que o processo 
de impugnação é o próprio para apreciar essa alegada ilegalidade.

 IV  — Só depois, decidindo eventualmente que não ocorre inexistência de facto tribu-
tário, mas se está apenas perante a discussão de correcções de IVA por indevida 
dedução, é que o Mm. Juiz haverá de decidir se sim ou não a reclamação é tem-
pestiva.

Processo n.º 384/08 -30.
Recorrente: Avícola de Galícia, SA
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. AVÍCOLA DE GALÍCIA, SA, com sede na Quinta do Bouço, Gandra, Valença, impugnou 
judicialmente, junto do TAF de Braga, liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente, por ter julgado caducado o 
direito de impugnar.

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

1. À luz dos preceitos que na última conclusão vão indicados como violados, logo se alcança que 
a Mm. Juiz a quo não teve em conta a conjugação que dos mesmos devia ter feito;

2. Desde logo, porque nada obrigava a recorrente a apresentar recurso hierárquico da decisão 
proferida na reclamação graciosa;

3. Podendo, como fez, deduzir logo a presente impugnação judicial;
4. Já porque aquele tem natureza meramente facultativa, cfr. dito artigo 67º, n. 1;
5. E esta impugnação não está, de forma alguma, dependente da decisão daquele, cfr. referido 

artigo 76º, n. 2,
6. Por outro lado, sendo o fundamento da reclamação graciosa a inexistência total do facto tribu-

tário, como, clara e expressamente, se mostra afirmado nos itens 17º e 18º da mesma e reafirmado nos 
itens 2º, 3º e 4º no seu requerimento ao abrigo do direito de audição, depois de notificada do projecto 
de decisão, o prazo para a deduzir é de 1 (um) ano, como consignado no artigo dito 70º, n. 1, e não 
apenas de 90 (noventa) dias, como, para caso diferente, se encontra estabelecido no artigo 102º n. 1, 
do mesmo Código;

7. Na verdade, recebidas as liquidações a que se referem os autos, foi apresentada reclamação 
graciosa em 2004/09/30;

8. Tendo sido proferido projecto de decisão de indeferimento;
9. Pelo que usou a recorrente do seu direito de audição em 2004/11/23;
10. Proferida a mesma decisão, indeferindo aquela reclamação graciosa, e notificada a mesma à 

recorrente em 2004/11/26, veio esta deduzir a presente impugnação;
11. Tendo -a apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, o que fez em 2004/12/13;
12. Tal como, aliás, foi notificada, como resulta da nota de notificação que acompanhou aquela 

decisão;
13. Onde expressamente se diz “mais fica notificado de que, desta decisão, poderá, querendo, 

recorrer hierarquicamente, nos termos do art. 76º do CPPT, ou deduzir impugnação judicial, nos termos 
do art. 102º do CPPT, no prazo de 15 dias”, como se alcança de fls. …;

14. É a própria notificação que diz, e bem, que a recorrente podia recorrer hierarquicamente ou 
deduzir impugnação judicial, tendo esta optado por esta última via;

15. Se, porventura, há qualquer nulidade a apontar, o que não nos parece, ela sempre se deveria 
à própria notificação;

16. Pelo que a recorrente jamais poderia pela mesma ser prejudicada, tal como dispõe o artigo 161º 
n. 6, do CPC, ex vi artigo 2º alínea e). do CPPT: que estabelece que “os erros e omissões dos actos 
praticados pela secretaria judicial não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes”;
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17. É, pois, evidente que não pode proceder a excepção de caducidade do direito de deduzir a 
presente impugnação, como, com o devido respeito, erradamente foi decidido;

18. Violou a Mm. Juiz a quo as normas dos artºs 67º, n.1, 68º, n. 2, 70º, n. 2, 76º, n. 2, 102º, n. 2, 
do CPPT e 161º, n. 6, do CPC, ex vi art. 2º, e), daquele.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento, devendo proceder -se à convolação 

dos autos em acção administrativa especial.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. A ora impugnante apresentou em 30.09.2004 uma reclamação graciosa contra as liquidações 

adicionais de IVA.
2. As liquidações do IVA em causa, resultaram de uma inspecção tributária cujos fundamentos se 

encontram no relatório constante do PA.
3. O termo do prazo para pagamento voluntário, das ditas liquidações adicionais, ocorreu em 

30.06.2004.
4. A reclamação graciosa referida em 1), foi objecto de despacho de indeferimento datado de 

26.11.2004, cujos extractos se transcrevem: “Não se verifica na situação em apreço, a dita inexistên-
cia de facto tributário, na forma em que o fundamento vem definido no n. 3 do art. 70º do CPPT (...). 
O que se trata é de correcções de IVA por indevida dedução. (...) O prazo da reclamação é de 90 dias 
não podendo aqui colher a interpretação analógica que o reclamante pretende. (...) Mantém - se assim o 
indeferimento da reclamação deduzida pelo reclamante em 2004/09/30”.

5. Em 16.11.2004, já havia sido proferido o despacho no âmbito do projecto de decisão cujos 
extractos se transcrevem “Das disposições conjugadas dos artigos 70º e 102º do CPPT resulta que a 
reclamação dever ser apresentada no prazo 90 dias a partir da data limite de pagamento. (...) Assim 
o último dia do prazo para deduzir reclamação seria de 2004/09/28. (...) A presente reclamação deu 
entrada neste SF em 2004/09/30, sendo assim intempestiva, pelo que se indefere”.

6. O despacho referido em 4), foi notificado à ora reclamante por carta registada datada de 
26.11.2004.

7. A impugnação judicial foi apresentada em 14.12.2004.
3. Vejamos o direito.
O recorrente apresentou reclamação graciosa de liquidações adicionais e juros compensatórios.
O Chefe do Serviço de Finanças de Valença indeferiu a reclamação, nos termos constantes do 

ponto 4. do probatório.
Mais ordenou a notificação do impugnante para, querendo, “recorrer hierarquicamente, nos termos 

do art. 76º do CPPT, no prazo de 30 dias, ou deduzir impugnação judicial, nos termos do art. 102º do 
CPPT, no prazo de 15 dias”.

Tal despacho (cujo projecto de decisão, só em parte coincidente, é de 16/11/2004 – vide ponto 5 
do probatório – tem a data de 26/11/2004, e, de acordo com o ponto 6 do probatório foi notificada ao 
impugnante por carta registada do mesmo dia.

O Sr. Procurador da República junto do TAF de Braga emitiu o seguinte parecer:
“O despacho (fls. 20) que interferiu, por intempestividade, a reclamação apresentada pela ora 

impugnante, é susceptível de recurso contencioso e não de impugnação judicial, nos termos do disposto 
no art. 97º/2 CPPT.

“Com efeito, o acto administrativo questionado não comportou a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação.

“A convolação do processo para a forma adequada (art. 98º, 4, CPPT) exige, além do mais, que a 
petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos de nova e correcta forma processual, que, 
no caso, é de dois meses, prazo que foi observado.

“Somos assim de parecer que se determine a convolação do presente processo para a forma pro-
cessual adequada, de recurso contencioso (artºs. 24º e ss. LPTA e 97º, n. 2, CPPT)”.

Notificado desta decisão disse o representante da Fazenda Pública:
“Estando apenas em causa, como estará, o indeferimento liminar por intempestividade, da recla-

mação graciosa, ou seja, excluída a apreciação da legalidade das liquidações, parece -nos que a promo-
ção deverá ser deferida, convolando -se a impugnação em recurso contencioso (acção administrativa 
especial, regulada nos artºs 46º e ss. do CPTA …)”.

Não obstante estas posições assumidas no processo, o Mm. Juiz a quo julgou caducado o direito 
da impugnante deduzir a presente impugnação, decisão que fundamentou do seguinte modo:

“O prazo para deduzir a impugnação é de natureza substantiva, contínuo e contado de acordo com 
as regras do art. 279º do CC: art. 20º, 1, CPPT.

“Prescreve o art. 102º/1 CPPT que a impugnação judicial será deduzida no prazo de 90 dias con-
tados do termo do prazo para pagamento voluntário do imposto e, em caso de reclamação graciosa, 
será de 15 dias após a notificação do indeferimento.
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“Ora, tendo por base a matéria de facto dada como provada o termo do prazo para o pagamento 
voluntário das liquidações ora em crise ocorreu em 30/6/2004, pelo que na data em que a presente 
impugnação judicial foi deduzida, ou seja, em 14/12/2004, já há muito se havia esgotado os 90 dias a 
que alude o art. 102º/1 CPPT.

“Contudo, há que contar com o aludido prazo de 15 dias a contar da notificação da decisão de 
indeferimento proferido no processo de reclamação graciosa.

“Só que o indeferimento proferido na reclamação aqui em causa versou, não sobre o mérito da 
pretensão da impugnante, mas antes se tratou de um indeferimento liminar, por extemporaneidade da 
reclamação.

“Contra esta decisão de rejeição liminar não reagiu a ora impugnante e, sendo assim, ela tem de 
ser havida como consolidada, tudo se passando como se não tivesse sido deduzida reclamação.

“Na verdade, deste despacho de indeferimento, não houve qualquer recurso hierárquico, conforme 
prevê o n. 1 do art. 76º CPPT.

“É que só depois deste recurso hierárquico é que há lugar ao recurso contencioso ou impugnação 
judicial conforme o n. 2 do art. 76º do CPPT.”.

E daí que, face a este teor argumentativo, tenha o Mm. Juiz a quo julgada procedente a excepção 
da caducidade da impugnação.

Quid juris?
Como é sabido, os recursos hierárquicos, salvo disposição em contrário das leis tributárias, têm 

natureza facultativa – art. 67º, 1, CPPT.
E o recurso previsto no citado art. 76º do CPPT não foge a esta regra geral, quer face à referência ao 

n. 1 do art. 76º do CPPT, quer porque este dispositivo legal não fala em recurso hierárquico necessário.
Pelo que falece desde logo um dos argumentos aduzidos pelo Mm. Juiz na sua douta sentença.
Depois, há que anotar que a lei não permite a interpretação que o Mm. Juiz a quo dela faz, ou seja, 

que após despacho que indefere a reclamação por intempestividade a impugnação tem necessariamente 
que versar sobre essa intempestividade.

Não é esse o teor literal do n. 2 do art. 102º do CPPT, nem é essa a interpretação mais consentânea 
com a lei.

Mas será que aquilo que está em causa é unicamente a intempestividade da reclamação graciosa?
Não cremos que assim seja.
Como se vê do teor da petição inicial, o impugnante pugna pela inexistência do facto tributário. 

É isso que para ele está em causa.
É verdade que no projecto de decisão (fls. 17 dos autos) se apontava para a intempestividade da 

reclamação.
Mas a decisão da reclamação teve um conteúdo diferente.
Como vimos atrás e consta do ponto 4 do probatório.
O que o Chefe do Serviço de Finanças decidiu foi que não havia inexistência do facto tributário, 

tratando -se antes de correcções de IVA por indevida dedução. E estas correcções é que tinham sido 
objecto de reclamação fora de tempo, ou seja, intempestivas.

Quer isto dizer que o Tribunal se haverá de pronunciar sobre a questão de saber se há ou não 
inexistência de facto tributário. E isto contende com a legalidade da liquidação, o que significa que o 
processo de impugnação é o próprio para apreciar essa alegada ilegalidade.

Só depois, decidindo eventualmente que não ocorre inexistência de facto tributário, mas se está 
apenas perante a discussão de correcções de IVA por indevida dedução, é que o Mm. Juiz haverá de 
decidir se sim ou não a reclamação é tempestiva.

O que obviamente haverá de ser feito no mesmo processo (de impugnação).
Quer isto dizer que a procedência do recurso não vai contender com a forma do processo.
4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença re-

corrida, e ordenando -se a baixa dos autos à instância, a fim de ser proferida nova sentença dentro dos 
parâmetros atrás expostos.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008.  —Lúcio Barbosa (relator)  — Jorge Lino  — Brandão de Pi-
nho. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Anulação de venda. Legitimidade do executado.
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Sumário:

 I — O executado tem legitimidade para requerer a anulação da venda nas situações 
enquadráveis nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT e a), b) e c) do 
n.º 1 do artigo 909.º do CPC.

 II — Vindo invocada a falta de afixação do edital no local prescrito na lei, tal situação 
configura nulidade processual, fundamento de anulação da venda, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 909.º do CPC, a ser requerida no prazo previsto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT.

Processo n.º 414/08 -30.
Recorrente: Locus – Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I – Locus – Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA, com os sinais dos autos, não se con-
formando com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa que indeferiu liminarmente o 
presente incidente de anulação de venda por si deduzido, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1) Vem o presente recurso interposto da douta decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que in-
deferiu liminarmente o incidente de anulação de venda deduzido pela Recorrente por entender que a 
Recorrente era parte ilegítima nesse incidente.

2) A venda sobre a qual incidiu o incidente de anulação de venda deduzido pela Recorrente foi 
efectuada através do recurso à proposta em venda por carta fechada, sendo que a publicidade deste tipo 
de venda é efectuada através da afixação de editais, anúncio e divulgação através da Internet.

3) No dia 27/11/2007 (dia anterior à venda) e nos dez dias anteriores não se encontrava afixado 
qualquer edital na porta do prédio objecto da venda.

4) Em 6/11/2007, deu entrada no processo executivo um Requerimento da sociedade MTS – Matias 
Móveis e Serviços, SA, requerimento esse que dava conta, nos autos, que dias antes o edital em questão 
havia sido afixado à sua porta e, consequentemente, não à porta da Recorrente.

5) Por outro lado, o edital afixado (na porta da sociedade MTS) indica como artigo matricial do 
prédio o art.º 1989 quando o prédio se encontra inscrito na matriz sob o art.º 5956.

6) A publicidade da venda ficou prejudicada, tendo sido omitidos actos essenciais no procedimento 
que interferindo na publicidade da venda tiveram impacto no processo.

7) A falta de afixação de edital ocorrido nos autos determina a nulidade prevista no art.º 201.º do 
CPC (cfr. Ac. STJ de 20.1.1983, BMJ 323.º, 333).

8) Estes factos levaram a que a Recorrente deduzisse incidente de anulação de venda, com funda-
mento na omissão das formalidades essenciais relativas à publicidade da mesma, e que determinavam 
a anulação do acto da venda nos termos conjugados dos art.ºs 909.º, n.º 1, alínea c) e 201.º do CPC.

9) A Recorrente tem legitimidade para deduzir o incidente de anulação de venda nos termos con-
jugados dos art.ºs 909.º, n.º 1, alínea c) e 201.º do Código do Processo Civil, o que fez.

10) Dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT que a anulação da venda só poderá ser 
requerida dentro do prazo de 15 dias “nos restantes casos previstos no Código do Processo Civil”.

11) Os restantes casos previstos no CPC, que refere a alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT, 
são os previstos no art.º 909.º do CPC.

12) No processo de execução fiscal fixando -se um prazo para requerer a anulação da venda “nos 
restantes casos previstos no Código do Processo Civil” [alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT], sem 
se estabelecer qualquer distinção, conclui -se que todos os casos enquadráveis no art.º 909.º do CPC 
estão sujeitos ao prazo de 15 dias.

13) Ao contrário do defendido pelo Tribunal “a quo” o prazo para a arguição das nulidades não é o 
prazo geral de 10 dias, mas sim o prazo especial previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT.

14) No caso sub judice a venda judicial foi realizada no dia 28/11/2007, conforme consta de 
fls. 219 dos autos.

15) O incidente de anulação da venda deu entrada no Serviço de Finanças -2 em 12/12/2007, ou 
seja, dentro dos 15 dias que a ora Recorrente dispunha para apresentar o requerimento, pelo que o 
mesmo foi tempestivamente apresentado.

16) Ainda que se entendesse (por mera hipótese de raciocínio) que o prazo para a arguição das nuli-
dades previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 909.º do CPC é o prazo geral de 10 dias previsto no art.º 153.º 
do CPC, a Recorrente deduziu o incidente dentro do prazo que estava à sua disposição.
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17) Os prazos para requerer a anulação de venda efectuada em processo de execução fiscal, que tem 
natureza judicial na sua totalidade (art.º 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária), são prazos judiciais, pelo 
que se contam nos termos do art.º 144.º do CPC por força do disposto no art.º 20.º, n.º 2 do CPPT.

18) Por terem essa natureza, a esses prazos é aplicável também o regime do pagamento nos dias 
úteis subsequentes ao termo do prazo, com multa, nos termos do art.º 145.º do CPC.

19) Ora, no caso sub judice, a venda judicial foi realizada no dia 28/11/2007, conforme consta 
de fls. 219 dos autos.

20) Se se entender que o prazo para arguir a nulidade da venda nos termos do art.º 201.º do CPC, 
por remissão da alínea c) do n.º 1 do art.º 909.º do CPC, é de 10 dias, o prazo para deduzir o incidente 
de anulação de venda terminaria no dia 10/12/2007.

21) Nos termos do n.º 5 do art.º 145.º do CPC, a Recorrente poderia praticar o acto dentro dos três 
dias subsequentes ao termo do prazo, nas condições previstas no referido artigo.

22) O incidente de anulação da venda deu entrada no Serviço de Finanças -2 em 12/12/2007, ou 
seja, no segundo dia útil que a ora Recorrente dispunha para apresentar o requerimento nos termos do 
art.º 145.º, n.º 5 do CPC.

23) Conclui -se que a Recorrente tem legitimidade para requerer a anulação de venda prevista na 
alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT, com os fundamentos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 909.º 
e 201.º do CPC, e que o prazo para requerer a anulação é de 15 dias nos termos da já referida alínea c) do 
n.º 1 do art.º 257.º do CPPT, normas essas violadas pela decisão recorrida.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso me-

rece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Para a prolação da decisão recorrida, deu -se como assente as seguintes ocorrências proces-

suais, documentadas nos autos:
a) – No Serviço de Finanças de Lisboa -2 corre termos o processo de execução fiscal 

n.º 3247199701087851, instaurado pela Fazenda Pública contra a sociedade “Locus – Sociedade de 
Investimentos Imobiliários, SA”, para cobrança de dívidas de IRC dos anos de 1993, 1994 e 1995;

b) – No processo referido em a), por auto de penhora datado de 20/10/2006, cuja cópia consta 
de fls. 81 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, foi penhorada a fracção autónoma 
designada pela letra “A” do prédio urbano, sito na Rua Alexandre Herculano, n.ºs 122 e 122 -A, fre-
guesia e concelho de Cascais, inscrito na matriz sob o artigo 5956 da mesma freguesia e descrito na 
1.ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o n.º 2342 -A, freguesia de Cascais, penhora essa 
que foi registada em 02/11/2006;

c) – Por despacho proferido pelo chefe do Serviço de Finanças de Lisboa -2, datado de 18/10/2007, 
cuja cópia consta de fls. 170 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, foi ordenada a 
venda da fracção referida em b) por meio de propostas em carta fechada, designando -se, para o efeito, 
o dia 28/11/2007 e fixando -se o valor base a anunciar em € 139.972,00;

d) – Na sequência do despacho referido em c) foram elaborados o edital e anúncio destinados à 
publicitação da mesma, cujas cópias constam de fls. 171 e 172 dos autos e que aqui se dão por integral-
mente reproduzidas, tendo o edital sido afixado em 19/10/2007, conforme certidão cuja cópia consta 
de fls. 186 dos autos e que aqui se dá, igualmente, por integralmente reproduzida;

e) – Em 26/10/2007, foi afixado na fracção autónoma referida em b) o edital cuja cópia consta 
de fls. 248 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, conforme termo lavrado no verso 
do mesmo;

f) – Em 06/11/2007, deu entrada no processo referido em a) o requerimento cuja cópia consta de 
fls. 183 a 185 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida apresentado por João Gualter 
da Silva Matias Duarte Viana, na qualidade de administrador da sociedade “MTS – Matias – Imóveis 
e Serviços, SA”;

g) – No dia 28/11/2007, procedeu -se à abertura das propostas apresentadas para a compra da 
fracção autónoma referida em b), tendo a mesma sido adjudicada a Maria da Graça Fernandes Costa 
Guimarães Bom de Sousa e Gonçalo Tiago Guimarães Mascarenhas Cassiano Neves, pelo valor de € 
182.000,00, por despacho cuja cópia consta de fls. 219 dos autos e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida;

h) – Em 12/12/2007, deu entrada no Serviço de Finanças de Lisboa -2 o requerimento inicial dos 
presentes autos.

III – Vem o presente recurso interposto de decisão que indeferiu liminarmente o incidente de 
anulação de venda deduzido pela ora recorrente com o fundamento de que esta, enquanto executada, 
não teria legitimidade para pedir a anulação da venda com o fundamento de desconformidade entre 
as qualidades do bem vendido e o anunciado, nos termos do artigo 808.º CPC, e de que, no caso em 
apreço, nem sequer se poderia colocar a hipótese de aproveitamento da petição como meio processual 
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adequado para arguição de nulidades no processo de execução fiscal, por se mostrar ultrapassado o 
prazo previsto no artigo 205.º CPC.

Não se contesta a afirmação produzida na decisão recorrida de que o executado carece de legi-
timidade para requerer a anulação da venda, com fundamento em erro sobre o objecto transmitido ou 
suas qualidades, por falta de conformidade com o que foi anunciado, nos termos dos artigos 257.º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT e 908.º, n.º 1 do CPC, de resto na esteira do já defendido no acórdão deste STA de 
3/7/2002, no recurso 523/02.

Só que, contrariamente ao sustentado na decisão recorrida, os factos invocados pela executada, 
ora recorrente, como causa de pedir da anulação da venda não configuram erro sobre as qualidades do 
imóvel transmitido, por desconformidade com as anunciadas nos editais e anúncios.

Na verdade, o que a recorrente alega é que não foi afixado qualquer edital à porta do bem trans-
mitido, tendo pelo contrário sido afixado à porta doutro imóvel e com referência a outro bem, situação 
de que se deu conta no processo executivo.

Ou seja, é invocada claramente a omissão de acto essencial no processo – a publicidade da venda 
– que, a verificar -se, determinaria a nulidade prevista no artigo 201.º CPC e, consequentemente, a 
anulação da venda, nos termos do artigo 909.º, n.º 1, alínea c) do CPC.

E, em tal situação, já o executado tem legitimidade para requerer a anulação da venda, por en-
quadrável na alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT.

Sendo que, no caso em apreço, a ora recorrente o fez tempestivamente pois formulou tal pedido 
em 12/12/2007, isto é, no prazo de quinze dias contados a partir da aceitação da proposta de aquisição 
do imóvel, que ocorreu em 28/11/2007 (v. doc. de fls. 219).

Daí que a decisão recorrida se não possa, pois, manter.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos autos 
para ser proferido novo despacho que não seja de indeferimento liminar pelo fundamento invocado.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Jorge de Sousa — Jorge Lino. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Oposição á execução fiscal. Inquirição de testemunhas. Dispensa.

Sumário:

 I — Decorre do disposto nos artigos 13.º, n.º 1 e 114.º do CPPT a atribuição ao juiz 
do poder de ordenar as diligências que entender necessárias para a descoberta 
da verdade.

 II — Recai sobre o oponente o ónus da prova do fundamento de oposição (artigo 74.º, 
n.º 1 da LGT) e daí que não se possa considerar dispensável a inquirição das tes-
temunhas aí arroladas tendo em vista a prova do não exercício da gerência de uma 
firma, a qual não se mostra condicionada em exclusivo pela prova documental.

Processo n.º: 435/08 -30.
Recorrente: Manuel Ferreira Prates Canelas.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Manuel Ferreira Prates Canelas, com os sinais nos autos, vem recorrer da decisão do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Beja, que dispensou, por desnecessária, a inquirição das testemunhas 
arroladas na oposição à execução fiscal que deduzira nos autos de execução contra si revertida e que 
corria seus termos no Serviço de Finanças de Évora por dívidas de Contribuições à Segurança Social 
relativas aos meses de Março a Junho de 1992 e em que era originária devedora Mercodivor – Sociedade 
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de Comercialização de Produtos Alimentares do Alentejo, no montante de € 6.813,93, formulando as 
seguintes conclusões:

1. Nos termos e de harmonia com o disposto nos preceitos aplicáveis dos artigos 114º e 115º, n.º 1, 
do Código de Processo de Procedimento Tributário, são, em processo de oposição a execução fiscal, 
admitidos os meios gerais de prova.

2. Entre os meios gerais de prova a lei permite a inquirição de testemunhas, dispondo o artigo 118º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que podem ser indicadas até dez testemunhas por 
cada acto tributário impugnado, não podendo, contudo, na respectiva inquirição, serem ouvidas mais do 
que três por cada facto, e devendo os respectivos depoimentos ser prestados em audiência contraditória, 
na sequência do que requerido foi na petição da oposição.

3. Ao dispensar a produção de prova testemunhal o Sr. Juiz “a quo” violou, por um lado, o princípio 
do contraditório ínsito no preceito aplicável do artigo 3º do Código de Processo Civil, e, por outro, o 
disposto dos preceitos ínsitos nos artigos 114º, 115º e 118º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, donde impor -se a revogação do referido despacho e a substituição por acórdão que ordene 
a produção de prova testemunhal, isto é a inquirição das testemunhas oportunamente arroladas pelo 
oponente, ora recorrente, assim se fazendo Justiça.

2 - A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Manuel Ferreira Prates Canelas
Objecto do recurso: decisão interlocutória de dispensa de inquirição de testemunhas arroladas em 

processo de oposição a execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. Prescrição da obrigação tributária
A solução jurídica da questão dispensa a produção de prova testemunhal, antes exigindo a apre-

ciação de prova documental (v.g. processo de execução fiscal)
2. Ilegitimidade do oponente
I. O ónus da prova dos factos que configuram o fundamento de oposição invocado (ilegitimidade 

substantiva, por inexistência de responsabilidade subsidiária), recai sobre o oponente (art. 74º n.º 1 LGT)
Assim sendo a inquirição das testemunhas arroladas na petição de oposição (para prova dos fac-

tos alegados nos arts.4º/7º), é indispensável ao cabal desempenho daquele ónus, tanto mais premente 
quanto a omissão da produção de prova testemunhal não está suprida por qualquer prova documental 
constante do processo (v.g certidão de matrícula da sociedade originária executada na Conservatória 
do Registo Comercial)

II. Não prejudica esta apreciação a circunstância de as alegações do recorrente não contraditarem 
com argumentos concretos a fundamentação da decisão impugnada, limitando -se a um discurso teórico 
sobre a admissibilidade e o regime da prova testemunhal em processo de oposição à execução fiscal.

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a inquirição das 

testemunhas arroladas pelo recorrente.»
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
4 - É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Por considerar que nos presentes autos a matéria que se discute é essencialmente de direito, e 

integrada por factos a provar por documentos, entendo por desnecessário proceder à inquirição das 
testemunhas arroladas.

Pelo que, visto o disposto nos art. 113º n.º 1 e art. 114º ambos do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário  - CPPT, conjugados com o preceituado no art. 3º n.º 3 do Código de Processo Civil 
 - CPC, dispenso a realização desta diligência de prova. Notifique.»

5 - A única questão a conhecer no presente recurso resume -se em apurar do eventual acerto do 
despacho recorrido ao dispensar, por desnecessária, a inquirição das testemunhas arroladas pelo ora 
recorrente na oposição à execução fiscal que havia deduzido.

Para tanto, ponderou -se nessa decisão que “a matéria que se discute é essencialmente de direito, 
e integrada por factos a provar por documentos”.

Vejamos, então.
Sob a epígrafe “Poderes do Juiz”, dispõe o n.º 1 do artigo 13.º do CPPT:
“Aos juízes dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos processos da sua jurisdi-

ção, devendo realizar todas as diligências que considerem úteis ao apuramento da verdade relativamente 
aos factos que lhe seja lícito conhecer”.

Por sua parte, estatui o artigo 114.º do mesmo diploma o seguinte:
“Não conhecendo logo do pedido, o juiz ordena as diligências de produção de prova necessárias, 

as quais são produzidas no respectivo tribunal.”
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Decorre destes incisos normativos a atribuição “ao juiz de poderes para dirigir o processo e do 
princípio da investigação ou do inquisitório, que consiste na atribuição do poder de ordenar as dili-
gências que entender necessárias para a descoberta da verdade” -cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, 
anotado e comentado, 5.ª edição, anotação 4.ª ao artigo 114.º.

O exercício desses poderes, sem prejuízo da ponderação da necessidade ou utilidade das diligên-
cias requeridas, deve, todavia, ter em conta que são admissíveis os meios gerais de prova (artigo 115.º 
do CPPT) e que sobre os contribuintes recai o ónus de prova dos factos constitutivos dos direitos que 
invocam (artigo 74.º, n.º 1 da LGT), sob pena de revestir uma dimensão violentadora do princípio do 
contraditório e das garantias do direito a uma tutela jurisdicional efectiva.

Ora, no caso sujeito, em face da matéria de facto que foi invocada na petição da oposição à exe-
cução fiscal sob os artigos 4.º, 6.º 7.º e 8.º, em que se afirma que o recorrente não foi gerente da firma 
“Mercodivor”, mas apenas representante na gerência da mesma por parte da então sócia “Cooperativa 
Agrícola da Divor” e que terá abandonado por completo a gerência a partir de 1975, não se apresente 
com defensável o entendimento perfilhado no despacho ao concluir pela desnecessidade de proceder 
à inquirição das testemunhas arroladas.

De facto, nada legitima a afirmação de que tais factos apenas admitam prova documental e que a 
inquirição de testemunhas não possa constituir um contributo relevante para a descoberta da verdade 
quanto a essa matéria.

Como assim, não pode manter -se o despacho recorrido ao dispensar a realização da questionada 
diligência de prova.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se o despacho recorrido e, 
em consequência, deverá ordenar -se a inquirição das testemunhas arroladas pelo recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRS. Rendimentos da categoria D. Regime transitório. Prescrição. Sucessão de leis 
no tempo. Caducidade do direito à liquidação. Questão nova. Conhecimento ofi-
cioso.

Sumário:

 I — Se a paragem do processo a cuja instauração quer o CPT quer a LGT reconhecem 
efeito interruptivo só veio a ocorrer na vigência da LGT, aplicar -se -á o prazo 
desta lei, por força da regra do artigo 297.º, n.º 1 do CC, por, à face do CPT, 
faltar mais tempo para o prazo se completar, uma vez que o prazo decorrido até 
ao facto interruptivo foi inutilizado, nos termos do n.º 1 do artigo 326.º, n.º 1 do 
CC, e o novo prazo só começar a contar -se após o trânsito em julgado (artigo 
327.º, n.º 1 do CC).

 II — Nesta situação, o prazo de prescrição (da LGT) começar -se -á a contar depois do 
momento em que se consumou esta paragem por mais de um ano, pois, até esse 
momento, a LGT (como o CPT) reconhecem que o prazo estava suspenso.

 III  — Visando os recursos o reexame da decisão recorrida, não podem os mesmos apre-
ciar questão nova sobre a qual o tribunal “a quo” se não tenha pronunciado ou 
formulado qualquer juízo, salvo se se tratar de questão de conhecimento oficioso, 
o que não é o caso da caducidade do direito à liquidação, conforme jurisprudência 
deste STA.

 IV  — Por força da alteração legislativa introduzida ao n.º 4 do artigo 4.º do DL 442 -A/88 
pela Lei 101/89, de 29/12, que aprovou o orçamento do Estado para 1990, não 
constituíam rendimentos sujeitos a tributação, em sede de IRS, referente a esse 
ano, os resultantes de actividade agrícola, silvícola ou pecuária, com proveitos 
inferiores a 3.000 contos e exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial 
total para efeitos de contribuição autárquica fosse inferior a 1.500 contos.
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Processo n.º 438/08 -30.
Recorrente: Maria Francisca Freire Marreiros Figueira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – Maria Francisca Freire Marreiros Figueira, residente em Odemira, não se conformando com a 
sentença do Mmo. Juiz do TAF de Beja que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida 
contra a liquidação de IRS, referente ao ano de 1990, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1 - Ao rendimento colhido pela recorrente, na sequência do negócio realizado com a CELBI e 
documentado nos autos, aplica -se os n.ºs 3 e 4 do art.º 4.º do DL 442 -A/88.

2 - Não se aplica a redacção dada a este art.º pela Lei 101/89 que estabelece os impostos a cobrar 
pelo Governo no ano de 1990, mas não altera o CIRS que só é alterado pela Lei 95/90, na sua redacção 
originária e anterior à Declaração de Rectificação de 30 de Abril.

3 - A contribuinte, aqui recorrente, não era obrigada a declarar o rendimento, nem esse rendimento 
era ou é tributável.

4 - A Lei 101/89 estabelece os impostos a cobrar pelo Governo, mas, para haver compatibilidade 
entre a lei do orçamento do Estado e o CIRS, este terá, forçosamente, de ser objecto de alteração – al-
teração que surge só com a Lei 95/90 (confirmando, esta, a redacção daquele).

5 - Só se compreende a publicação desta Lei – 95/90 – e a alteração que faz à primitiva redacção 
do art.º 4.º do DL 442 -A/88 se, efectivamente, a Lei 101/89 não vincular de forma directa e imediata 
o contribuinte.

6 - Não há lugar a liquidação, nem declaração do rendimento, nem existe qualquer obrigação ou 
dívida tributária que onere a contribuinte/recorrente.

No entanto,
7 - Se existisse:
 - já caducou o direito à liquidação;
 - e, qualquer dívida tributária consequente, já se encontra prescrita quer por ter decorrido e com-

pletado o prazo de 10 anos previsto no CPT – art.º 34.º  - e, por maioria de razão, o prazo de 8 anos 
previsto no art.º 48.º da LGT – quer pelo facto de o processo se encontrar parado por mais de um ano, 
por facto não imputável à contribuinte/recorrente – art.º 34.º do CPT e art.º 49.º da LGT.

8 - A verificação da prescrição é oficiosa, invocando -a, apesar disso, a contribuinte/recorrente, tal 
como faz a ocorrência da caducidade do direito à liquidação.

Nestes termos e, nos mais de Direito, ressalvando -se o devido respeito por mais esclarecedor e 
douto entendimento, que será o de V. Ex.ªs, entende -se que:

 - a douta decisão recorrida deverá ser revogada, decretando -se a procedência da pretensão da 
impugnante/recorrente e conhecendo -se da inutilidade dos autos por caducidade do direito à liquidação 
e prescrição de qualquer dívida tributária consequente, em caso de decaimento no pretendido.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso me-

rece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1) Em sede de acção de fiscalização, verificou -se que a ora impugnante tinha vendido à CELBI, 

Lda., na qualidade de cabeça -de -casal da herança aberta por Amaro Figueira, madeira de uma mata de 
eucaliptos, pelo montante de 88.000.000$00, tendo omitido a respectiva venda, assim como as despesas 
no montante de 3.782.494$00, no anexo B1 respeitante à exploração silvícola da herança indivisa, não 
inscrevendo no anexo C o rendimento daí resultante, tendo em conta a sua quota -parte na herança em 
causa (62,5%).

2) A ora impugnante reclamou para a Comissão de Revisão, tendo esta mantido a decisão de 
inclusão dos referidos rendimentos.

3) Na sequência de reclamação nos termos do artigo 68.º do CIRS, a AF aceitou custos invocados 
pela impugnante, sendo proposta uma alteração do rendimento fixado para a herança (de 85.338.423$00 
para 79.103.957$00), o que levou à consequente alteração do valor a tributar à mesma com base na 
alteração para 49.439.973$00 dos inicialmente fixados 53.336.514$00. A impugnante manteve, não 
obstante a referida alteração, o interesse no prosseguimento dos autos, por entender que lhe deve ser 
dada razão no ponto que permanece não aceite pela AF – a não tributação da venda da madeira da 
exploração silvícola de que é a principal herdeira.

4) A impugnante deduziu a presente impugnação em 18/5/1995.
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5) Foi realizada inquirição de testemunhas em 14/11/1997, como se pode verificar pela respectiva 
acta, a fls. 100 e 101 dos autos.

III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Beja que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação adicional de IRS 
do ano de 1990 por rendimentos auferidos através de contratos de venda de madeira à empresa CELBI, 
formalizados em Fevereiro de 1990, com fundamento na sua ilegalidade.

Considerou o Mmo. Juiz “a quo” que, face à redacção do artigo 4.º do DL 442 -A/88, de 30/11, 
introduzida pelo DL 95/90, de 20 de Março, tais rendimentos eram tributáveis em sede de IRS e, por 
isso, se impunha tal liquidação.

É desta decisão, pois, que a impugnante agora recorre, alegando ter a decisão recorrida feito errada 
aplicação da legislação aplicável para além de já ter caducado o direito à liquidação e se mostrar já 
prescrita qualquer eventual dívida tributária consequente.

Vejamos. Comecemos, então, por apreciar se se verifica, ou não, a alegada prescrição da obriga-
ção tributária, uma vez que a sua verificação determina desde logo a inutilidade superveniente da lide 
e é causa de extinção da instância, ficando prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas 
(v., neste sentido, entre outros, o acórdão deste STA de 9/2/2005, proferido no recurso 939/04).

Estando em causa a liquidação de IRS do ano de 1990, o prazo de prescrição, que era então de 
dez anos, iniciou -se, assim, em 1/1/1991 (artigo 34.º, n.ºs 1 e 2 do CPT).

Todavia, por força do n.º 3 do artigo 34.º do CPT, tal prazo foi interrompido com a instauração 
da presente impugnação judicial que ocorreu em 18/5/1995.

A interrupção da prescrição tem como efeito a inutilização para a prescrição de todo o tempo 
decorrido anteriormente (artigo 326.º, n.º 1 do CC).

Porém, esse efeito cessaria, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do CPT, se o processo estivesse 
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se, nesse caso, o 
tempo decorrido após este período ao que decorrera até à data da autuação.

O que viria a suceder mas apenas em 12/1/2001 (v. fls. 252 do processo de impugnação).
Entretanto, com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, tal prazo passou a ser apenas de 

oito anos.
Nos termos do artigo 297.º do CC, a lei que estabelecer um prazo mais curto do que o fixado em 

lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, embora o prazo só se conte 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.

Tendo ocorrido, no caso em apreço, uma causa de interrupção prevista no CPT (a impugnação 
judicial) e como o processo com ela conexionado não esteve, até à entrada em vigor da LGT, parado 
por mais de um ano, todo o período de tempo decorrido até ao facto interruptivo foi eliminado e, como 
não houve até 1/1/99 aquela paragem, o novo prazo só se iniciaria após o trânsito em julgado da decisão 
que puser termo ao processo (artigo 327.º, n.º 1 do CC), pelo que à data da entrada em vigor da LGT 
não terá decorrido, assim, qualquer prazo.

Daí que, nesta situação, sendo o prazo da LGT inferior ao do CPT, seja, por isso, aplicável o prazo 
de oito anos previsto na LGT, por, à face do CPT, faltar mais tempo para o prazo se completar.

Prazo esse que, nos termos do artigo 297.º do CC, se começaria a contar no momento da entrada 
em vigor da nova lei, caso não atribuísse esta também efeito interruptivo à impugnação que já pendia 
(artigo 49.º, n.º 1 da LGT).

Todavia, a paragem deste processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo, ocorrida entre 12/1/2001 e 31/12/2003, fez cessar esse efeito, nos termos do n.º 2 do 
artigo 49.º da LGT.

Assim, o prazo de prescrição (da LGT) começar -se -á a contar depois do momento em que se 
consumou esta paragem por mais de um ano, ou seja, 12/1/2002, pois, até esse momento, tanto a LGT 
como o CPT reconhecem que o prazo estava suspenso.

O acréscimo do período anterior à autuação da impugnação, previsto para as situações em que o 
processo parar por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, apenas poderia ocorrer, 
naturalmente, se esse período relevasse para a prescrição. Assente que, por força da regra do artigo 297.º, 
n.º 1 do CC, o prazo a aplicar é o da lei nova contado da sua entrada em vigor (ou do momento posterior 
em que o processo parar por mais de um ano, se o prazo de prescrição esteve suspenso até momento 
posterior) perde toda a relevância o período que decorreu antes desse momento inicial da contagem 
da prescrição (v. Jorge de Sousa, in Notas sobre a aplicação das normas sobre prescrição da obrigação 
tributária).

E assim sendo, é evidente que o prazo de prescrição se não completou ainda.
Razão por que não ocorreu até ao momento a prescrição da obrigação tributária aqui em causa.
Quanto à invocada caducidade do direito à liquidação, apenas se dirá que, não tendo a questão 

sido suscitada na petição inicial e daí que sobre ela o tribunal “a quo” não tivesse formulado qualquer 
juízo ou emitido qualquer pronúncia, não pode agora este STA pronunciar -se sobre ela, já que, como 
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é jurisprudência desta Secção, os recursos jurisdicionais não constituem o meio processual adequado 
para decidir questões não apreciadas pela decisão judicial recorrida pois visam apenas o reexame desta 
(v. acórdãos de 5/4/00 e de 1/6/05, nos recursos 24753 e 28/05), salvo sempre o dever de conhecimento 
oficioso, o que não é o caso (v. acórdão do Pleno do STA de 7/7/04, no recurso 564/02).

Deste modo, sendo a referida questão de caducidade do direito à liquidação nova e não sendo 
de conhecimento oficioso, também nesta parte o recurso não pode deixar necessariamente de impro-
ceder.

Passemos, então, a conhecer da legalidade da liquidação impugnada.
Trata -se, como dissemos, de uma liquidação adicional de IRS do ano de 1990, originada por 

rendimentos resultantes da venda de madeira, ou seja, de actividade silvícola (categoria D).
Nos termos do artigo 4.º, n.º 3 do DL 442 -A/88, de 30/11, tais rendimentos, durante os primeiros 

cinco anos de aplicação do IRS, não constituíam rendimentos sujeitos a tributação se resultantes de 
actividade com proveitos inferiores a 3.000.000$00 ou exercida em prédios rústicos cujo valor patri-
monial total para efeitos de contribuição autárquica fosse inferior a 1.500.000$00.

Todavia, a Lei 101/89, de 29/12, que aprovou o orçamento do Estado para 1990, veio alterar 
tal situação, passando a partir desse ano a exigir -se, para que os aludidos rendimentos não fossem 
tributados, que os mesmos fossem resultantes de actividade com proveitos inferiores a 3.000.000$00 e 
exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial total para efeitos de contribuição autárquica fosse 
inferior a 1.500.000$00.

Posteriormente, o DL 95/90, de 20/3, que procedeu à alteração da norma constante do artigo 4.º do 
DL 442 -A/88, reproduziu a redacção anterior deste artigo (com a conjunção “ou”) em vez de transcrever 
a alteração que estava aprovada na lei do orçamento para este ano (com a conjunção “e”).

É evidente que se tratava de um lapso pois na lei do orçamento para o ano de 1990 havia -se 
procedido a essa alteração.

Por força dessa inexactidão houve necessidade de rectificar o referido DL 95/90, o que veio a 
acontecer através da Declaração 99/90, de 30/4/1990, onde, reconhecendo -se aquela inexactidão, se 
deixou claro que no n.º 4 do artigo 4.º do DL 442 -A/88, de 30/11, na redacção que lhe foi dada pelo 
n.º 2 do artigo 1.º do DL 95/90, de 20/3, onde se lê «silvícola ou pecuária, com proveitos inferiores a 
3.000 contos ou exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial total para efeitos de contribuição 
autárquica seja inferior a 1.500 contos» deve ler -se «silvícola ou pecuária, com proveitos inferiores a 
3.000 contos e exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial total para efeitos de contribuição 
autárquica seja inferior a 1.500 contos».

Assim, por força dessa alteração legislativa, no ano de 1990, não constituíam rendimentos sujeitos 
a tributação, em sede de IRS, os resultantes de actividade agrícola, silvícola ou pecuária, com proveitos 
inferiores a 3.000 contos e exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial total para efeitos de 
contribuição autárquica fosse inferior a 1.500 contos.

Ora, se o rendimento da recorrente ocorreu no ano de 1990 não há dúvida que a alteração intro-
duzida para esse ano se aplica ao mesmo por força da alteração introduzida no n.º 4 do artigo 4.º do DL 
442 -A/88 pela Lei 101/89, já em vigor aquando da realização do negócio por parte da recorrente e que 
originou os rendimentos aqui em causa e que o DL 95/90 manteve nos mesmos termos.

Improcede, desta forma, a argumentação da impugnante, ora recorrente, ao defender a não apli-
cação da referida alteração aos rendimentos por si auferidos no ano de 1990 e resultantes da venda de 
madeira efectuada à CELBI em Fevereiro de 1990.

A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser mantida.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em metade.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Jorge de 
Sousa. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Sentença. Esgotamento do poder jurisdicional do juiz. art. 666º do CPC.



946

Sumário:

 I  - Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz 
quanto à matéria da causa – art. 666º, 1, do CPC.

 II  - Interposto recurso da sentença, não pode o Mm. Juiz, dizendo prover o agravo, 
proferir uma nova sentença, de teor completamente oposto, ressalvadas as hipó-
teses legais previstas no n. 2 do citado artigo.

Processo n.º 443/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Ambitat Móveis, Ld.
Relator: Exmº Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. AMBITAT MÓVEIS, LD, sociedade comercial, com sede na Rua 25 de Julho, 485, Ferreira, 
Paços de Ferreira, opôs -se, junto do TAF de Penafiel, a uma execução fiscal que lhe foi instaurada, na 
sequência da revogação de um despacho de concessão provisória de incentivos financeiros.

Alegou a prescrição da dívida exequenda.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a oposição improcedente.
Inconformada, a oponente interpôs recurso para este Supremo Tribunal. Apresentou as pertinentes 

alegações de recurso.
Recebido o recurso, o Mm, Juiz proferiu um despacho, do qual se respigam as partes essen-

ciais:
“Veio a recorrente AMBITAT … interpor recurso da decisão … que considerou improcedente a 

presente oposição.
“Em síntese alega a recorrente que a dívida tributária se encontra prescrita.
“…
“Pelo que, em 20.01.2006, quando a ora recorrente foi citada para a execução, já tinham decor-

ridos mais de 20 anos.
“Pelo que a dívida se encontra prescrita.
“…
“Assim sendo, impõe -se reparar o agravo, substituindo a decisão que considerou improcedente 

a presente oposição, pela seguinte:
“Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente por prescrição a 

presente oposição, deduzida por Ambitat Móveis, Ld.”.
Foi a vez da FAZENDA PÚBLICA se mostrar inconformada com esta decisão, dela interpondo 

recurso para este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de 
recurso:

1. A douta sentença sob recurso, datada de 14 -09 -2007, julgou a acção procedente por haver 
entendido, em sede de reforma da douta sentença proferida em 30 -10 -2006, que, «... Veio a recorrente 
AMBITAT MOVEIS, Ld, Contribuinte n. 0500 025 479, com sede na Rua 25 de Julho, 485, freguesia 
de Ferreira, Concelho de Paços de Ferreira, interpor recurso da decisão de fls. 52 a 56 que considerou 
improcedente a presente oposição (...)...No caso em análise e de acordo com o teor do n. 1 do art. 43º 
do Decreto -Lei 194/80 de 19/06 o prazo de prescrição inicia  -se imediatamente após o decurso dos 
prazos definidos no projecto de investimento para a realização dos objectivos nele definidos...Assim 
é a partir dessa data que se começa a contar o prazo de prescrição… julgo procedente por prescrição 
a presente oposição».

2. Ressalvado o devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o assim douta-
mente decidido, uma vez que;

3. A douta sentença objecto do presente recurso, constitui uma nova sentença que conhece do mérito 
da causa, pelo que, deve haver -se como juridicamente inexistente atento o facto de se encontrar esgotado 
o poder jurisdicional do Juiz a quo, de acordo com o preceituado no art. 666º, n. 1, do C.P.C.

4. Na verdade, atento o preceituado no art. 666º do C.P.C., o qual, consagra a estabilidade das 
decisões judiciais, os limites da rectificação do decidido encontram -se blindados de forma taxativa, não 
sendo consentâneos com uma segunda decisão que, sobre os mesmos factos controvertidos e provados 
por documento, entende decidir em sentido contrário à primeira decisão, quando já estava precludido 
o poder jurisdicional do Juiz a quo

5. Subsistindo nos autos os documentos que fundamentam os factos, que serviram de base à douta 
decisão que julgou absolver a Fazenda Pública da Instância, e uma vez que, não se verifica qualquer caso 
excepcional de erro manifesto de índole material, na determinação da norma aplicável ou na qualificação 
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jurídica dos factos, que impliquem a violação de lei expressa, não se verificam os pressupostos para a 
reforma da sentença, nos precisos termos dos artºs 667º, n. 1 e 669º, n. 2 do C.P.C.

6. Reconhecido na segunda sentença, a subsistência dos elementos probatórios que serviram de 
base à primeira decisão, a qual conheceu da excepção da prescrição, enquanto excepção peremptória, 
designadamente: «Os benefícios fiscais financeiros foram provisoriamente concedidos em 1982…, 
impunha -se o reconhecimento da validade e justeza da primeira decisão e, em consequência, a manu-
tenção na ordem jurídica da primeira decisão;

7. Deve manter -se na ordem jurídica a douta sentença a quo, datada de 30 -10 -2006, porque ela-
borada em consonância com o preceituado na alínea a), do n. 3, do art. 43º, do Dec. -Lei n. 194/80, de 
19 de Junho, e;

8. Haver -se como inexistente a douta sentença “sub judice”, proferida em sede de reparação 
do agravo, atenta a violação do preceituado no art. 666º, n. 1 do Código de Processo Civil, o que se 
invoca.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Já vimos que o Mm. Juiz proferiu sentença, julgando improcedente a oposição.
Entretanto, e face ao recurso apresentado pelo oponente (e subsequentes alegações), o Mm. Juiz 

a quo proferiu uma nova decisão, julgando procedente a oposição.
É contra esta última decisão, absolutamente antagónica da primeira, que a Fazenda Pública se 

insurge.
E com toda a razão.
Na verdade, dispõe o n. 1 do art. 666º do CPC:
“Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria 

da causa”.
Citando Alberto dos Reis (Código de Processo Civil, anotado, Vol. V, pág. 127:
“Ao decidir a questão controvertida que lhe foi submetida pelas partes, o juiz procede à definição 

da relação jurídica material em certos termos.
“Fá -lo porque está habilitado legalmente com o poder para tanto. A lei confere -lhe o poder juris-

dicional precisamente para dirimir o conflito existente entre as partes.
“Dirimido o conflito, ainda que este respeite a questão processual, e porque o poder jurisdicional 

só está conferido ao juiz como mero instrumento legal para o decidir, deixa de estar habilitado logica-
mente com o poder que já exerceu. Este esgotou -se”.

Mas, além desta razão doutrinal, uma outra, de ordem pragmática, vai no mesmo sentido. Ela 
propicia que o juiz, interiorizando a consciência de que apenas pode exercer o poder de decidir a 
questão de uma vez, o faça com ponderação de todas as regras legais. Por outro lado, só assim se pode 
estruturar um sistema ordenado de recursos, pois, de contrário, ficaria por saber que reconsideração da 
anterior decisão haveria de ser elegida para objecto do recurso. A possibilidade de livre alteração do 
decidido por banda do juiz seria de todo em todo intolerável, sob pena de criar a desordem, a incerteza, 
a confusão (1).

É certo que o n. 2 do mesmo normativo dispõe:
“É lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes 

na sentença e reformá -la, nos termos dos artigos seguintes”.
No caso, poderia eventualmente falar -se em reforma da sentença.
Porém, não é isso que aconteceu, pois nenhuma das partes pediu ao juiz a reforma da sentença, 

como é consentido pelo n. 2 do art. 669º do CPC.
Assim sendo, não é possível ao juiz proferir oficiosamente nova sentença, de teor absolutamente 

contrário ao anterior.
É certo que nos termos do art. 281º do CPPT, “os recursos serão interpostos, processados e julgados 

como os agravos em processo civil”.
E sabemos também que os agravos são susceptíveis de reparação (art. 744º do CPC).
Mas tal disposição não se aplica às sentenças.
Na verdade, e como bem anota o EPGA, da decisão final não se agrava.
Apela -se (art. 691º, 1, do CPC e 733º do CPC).
Quer isto dizer que o Mm. Juiz não andou bem quando proferiu nova decisão, após ter proferido 

sentença.
A decisão recorrida não pode manter -se.
Impõe -se agora que os autos baixem à instância, a fim de que o Mm. Juiz a quo tome posição 

sobre o recurso interposto pela oponente, nomeadamente admitindo -o ou não, como for de direito.
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4. Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pú-
blica, e revogar a decisão recorrida, ordenando -se a baixa dos autos, nos termos e para os efeitos atrás 
expostos.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. – Lúcio Barbosa (relator) – Jorge Lino – Brandão de Pinho.

(1) Acórdão do STA de 24/1/2007, rec. n. 159/06 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares — anos de 1999 e 2000. Aplicação 
de regime de deficientes. Valor probatório de atestado médico. Incapacidade rele-
vante para efeitos fiscais. Acto certificativo. Caso decidido ou resolvido. Critério 
legal de determinação da incapacidade. Princípio da confiança

Sumário:

 I — A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tri-
butação é a que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeita, só se 
excepcionando os casos de falecimento de um dos cônjuges (art. 14.º, n.º 7, do 
C.I.R.S., na redacção introduzida pelo art. 24.º, n.º 2, da Lei n.º 65/90, de 28 de 
Dezembro).

 II — O conceito de conceito «caso decidido ou resolvido», como limite à impugna-
bilidade relativa de actos administrativos com fundamento em anulabilidade, é 
aplicável a quem tem legitimidade para os impugnar, mas não à Administração, 
em relação à qual a limitação por actos administrativos anteriores se coloca em 
termos de poder ou não de revogação.

 III — Antes do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, não havia qualquer norma 
que atribuísse aos actos de verificação de incapacidades, para efeitos de I.R.S., 
a natureza de actos constitutivos, isto é, que os considerasse como condição da 
produção de determinados efeitos jurídicos, pelo que a qualificação adequada 
desses actos seria a de meros actos certificativos.

 IV — No que concerne aos actos certificativos, a correspondência entre o que se certifica 
e a realidade deve ser considerada como um elemento essencial do acto, o que 
possibilita a qualificação como nulidade do vício de falta de correspondência 
entre o acto e a realidade, de harmonia com o art. 133.º, n.º 1, do C.P.A.

 V — A força certificativa de um atestado médico que afirme a existência de uma incapa-
cidade não insusceptível de evolução ou correcção, não pode deixar de limitar -se 
à comprovação da existência daquela no momento em que a subjacente verificação 
da incapacidade foi feita e em momentos anteriores que sejam abrangidos pelo 
acto de verificação, nunca podendo considerar -se certificativo da manutenção 
indefinida no futuro da mesma situação de incapacidade.

 VI — À face do regime vigente antes do Decreto -Lei n.º 202/96, não há suporte legal 
para se poder gerar, com razoabilidade, na pessoa a quem foi reconhecida uma 
situação de incapacidade não insusceptível de evolução ou correcção, a confiança 
em que o grau de incapacidade viesse a ser eternamente reconhecido no futuro 
para efeitos fiscais.

 VII — Este regime legal não é materialmente inconstitucional, à face do princípio da 
segurança jurídica.

Processo n.º 474/08 -30.
Recorrente: Manuel Coutinho de Carvalho e Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — Manuel Coutinho de Carvalho e Silva e Arménia Braz Parada de Carvalho e Silva impugnaram 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu liquidações de IRS relativas aos anos de 1999 e 2000.
Aquele Tribunal julgou improcedente a impugnação.
Inconformados os Impugnantes interpuseram o presente recurso para este Supremo Tribunal 

Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1.ª A avaliação das incapacidades atinente ao reconhecimento de Benefícios Fiscais e da compe-

tência exclusiva da Administração Sanitária, não podendo a Administração Fiscal deixar de aceitar 
e respeitar o Atestado Médico que haja sido emitido pela Administração Regional de Saúde, em con-
formidade com os parâmetros legais em vigor.

2.ª No âmbito do quadro normativo que vigorou antes da entrada em vigor do DL 202/96 de 23 de 
Outubro, a avaliação das referidas incapacidades era realizada em obediência aos critérios constantes 
da Tabela Nacional de Incapacidades’ aprovada pelo Decreto -Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, e 
por consequência, haver um acto administrativo praticado pela autoridade de saúde, que decide com 
força de caso julgado e que o Fisco não pode invalidar, ou retirar -lhe eficácia,

3.ª não sendo, por isso, lícito à Administração Fiscal exigir do Recorrente o pagamento da li-
quidação impugnada nos autos, por fazer uma interpretação normativa errada, inconstitucional, do 
DL 202/96 nomeadamente no seu artigo 70 n.º 2, devendo declarar -se nulo o acto de liquidação em 
causa.

4.ª A liquidação impugnada foi, pois, realizada em flagrante desconsideração do normativo que 
regia a atribuição das avaliações de incapacidade antes do DL 202/96, por errónea interpretação 
fundada em princípios inconstitucionais, pois o referido art. 7 n.º 2 deste diploma legal, opera sim 
para os casos de avaliação da incapacidade, pendentes e futuros, não para os casos já anteriormente 
decididos.

5.ª Incorrendo em violação o princípio da segurança jurídica, sendo este violado se uma lei nova, 
impondo um critério novo de avaliação da incapacidade, priva um contribuinte do direito adquirido 
a ser considerado deficiente para efeitos de IRS, quando esse contribuinte obteve o reconhecimento 
do direito ao beneficio fiscal por acto da autoridade de saúde competente, ao abrigo de determinado 
normativo.

Nestes termos, deverá ser revogada a douta Sentença recorrida e, em sua substituição, proferido 
douto Acórdão que, na procedência da Impugnação, anule a liquidação impugnada, assim fazendo 
Justiça.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
As questões relevantes para a apreciação do mérito da sentença foram equacionadas e resolvi-

das no acórdão do STA Pleno da Secção de Contencioso Tributário proferido em 2.06.2001 recurso 
n.º 25693 (AD n.º 479 pp.1492 e sgs.), cuja cópia do sumário doutrinário se junta e constitui parte 
integrante do parecer.

Esta doutrina foi posteriormente confirmada nos acórdãos do STA Pleno da Secção do Con-
tencioso Tributário proferidos em 25.09.2002 processo n.º 100/02, 27.11.2002, processo n.º 26794 e 
19.03.2003 processo n.º 25599.

À luz das proposições e sumário supra indicado a sentença impugnada interpretou correctamente 
as normas constantes do art. n.º Decreto -Lei n.º 202/96, 23 Outubro, art. 44.º n.º 5 EBF e artigos 2.º 
n.º 3 e 80.º, n.º 6 CIRS (redacções vigentes em 1999 e 2000)

Conclusão
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada na ordem jurídica.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A) Mediante o atestado médico de incapacidade emitido em 26.09.1995, foi atestada ao impugnante 

uma incapacidade de 64% verificando -se “esta deficiência desde 1970”. Vide doc. de fols. 19 cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido, o mesmo se dizendo dos demais infra referidos:

B) O atestado referido em A) foi emitido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 25.º e n.º 6 do 
art. 80.º do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares CIRS, aprovado pelo Dec. 
Lei n.º 442 -A/88, de 30.11. idem anterior e normas acabadas de aludir.

C) Aquando da apresentação das declarações de IRS relativas a 1999 e 2000, o Impugnante não 
juntou declaração comprovativa de incapacidade emitida a partir de 15 de Dezembro de 1995, apenas 
juntou o atestado referido em A) pelo que a Administração Fiscal não considerou provada a condição 
de deficiente e procedeu à correcção das liquidações, ou seja emitiu as liquidações nestes autos im-
pugnada. Cf. doc de fols. 21 a 29 destes autos e 3 a 6, 15 e 19 do Processo Administrativo.

3 — Ao Impugnante foi reconhecida uma incapacidade permanente de 64%, por atestado emitido 
em 26 -9 -1995.
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Ao apresentarem as declarações de IRS relativas aos anos de 1999 e 2000, os Impugnantes não 
apresentaram qualquer declaração comprovativa de incapacidade emitida a partir de 15 -12 -1995, mas 
apenas o atestado referido.

A primeira questão que os Recorrentes colocam é a de a Administração Tributária estar impedida de 
deixar de considerar essa incapacidade para efeitos de liquidação de IRS dos anos de 1999 e 2000.

O art. 119.º do CIRS, na redacção vigente tanto em 1999 e 2000 (anos a que se referem as liqui-
dações impugnadas) (1) estabelece o seguinte:

Artigo 119.º
Obrigação de comprovar os elementos das declarações

1 — As pessoas sujeitas a IRS deverão apresentar, no prazo que lhes for fixado, os documentos 
comprovativos dos rendimentos auferidos, das deduções e abatimentos e de outros factos ou situações 
mencionadas na respectiva declaração, quando a Direcção -Geral das Contribuições e Impostos os 
exija.

2 — A obrigação estabelecida no número anterior mantém -se durante os cinco anos seguintes 
àquele a que respeitem os documentos.

3 — O extravio dos documentos referidos no n.º 1 por motivo não imputável ao sujeito passivo 
não o impede de utilizar outros elementos de prova daqueles factos.

Do n.º 1 deste artigo resulta inequivocamente que a Administração Fiscal pode exigir aos sujeitos 
passivos do IRS a apresentação de documentos comprovativos de factos ou situações mencionados 
nas declarações.

Não estabelecia a legislação vigente entre desde 1999 até ao presente qualquer limitação específica 
deste poder da Administração Fiscal de exigir tais documentos comprovativos, pelo que tal poder ape-
nas poderia ser limitado pelos princípios constitucionais que devem reger a actividade a generalidade 
da actividade administrativa, indicados no art. 266.º da C.R.P., cuja violação não foi invocada pelos 
Impugnantes.

Por outro lado, a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tribu-
tação é a que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeita (art. 14.º, n.º 7, do CIRS, na 
redacção introduzida pelo art. 24.º, n.º 2, da Lei n.º 65/90, de 28 de Dezembro), só se excepcionando, 
até à redacção dada àquele n.º 7 pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, os casos de falecimento 
de um dos cônjuges. (2)

O atestado médico apresentado pelos Impugnantes, emitido em Setembro de 1995, não podia 
comprovar a existência de uma situação de invalidez no último dia de 1999 e no último dia de 2000.

Na verdade, por um lado, as situações de deficiência qualificadas como invalidez permanente 
são susceptíveis de evolução, quer no sentido de agravamento quer no de melhoria. Essa possibilidade 
de melhoria, está mesmo reconhecida legislativamente, por forma genérica, na Base XXII, n.º 1, da 
Lei n.º 2127, de 3 -8 -1965, no art. 25.º, n.º 1, da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro, e no art. 63.º do 
Decreto -Lei n.º 248/99, de 2 de Julho. Por isso, havendo esta possibilidade de melhoria, é manifesto 
que um atestado emitido em Setembro de 1995 não fornecia qualquer garantia de que em 31 -12 -1999 
e em 31 -12 -2000 o grau de invalidez referido no atestado se mantivesse.

Consequentemente, não se pode considerar injustificado que a Administração Tributária exigisse 
a comprovação da manutenção nestas datas do grau de invalidez declarado.

4 — Para além disso, após a data da emissão do atestado referido, o Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 
de Outubro (3), introduziu alterações à forma de cálculo das deficiências, relativamente à que resultava 
do Decreto -Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, que era aplicado ao tempo em que foi emitido o atestado 
apresentado pelo impugnante.

Aquele Decreto -Lei n.º 202/96, constatando que «face à inexistência de normas específicas para a 
avaliação de incapacidade na perspectiva desta lei, tem sido prática corrente o recurso à Tabela Nacional 
de Incapacidades (TNI), aprovada pelo Decreto -Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, perspectivada para a 
avaliação do dano em vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais, de forma a possibilitar 
alguma uniformização valorativa a nível nacional» e que era necessário «no âmbito da avaliação de 
incapacidade de pessoas com deficiência», «proceder à actualização dos procedimentos adoptados, 
nomeadamente de forma a melhor adequar a utilização da actual TNI ao disposto na Lei n.º 9/89, de 2 
de Maio» introduziu alterações relativas ao cálculo das incapacidades, estabelecendo «princípios gerais 
que devem ser seguidos aquando da utilização da Tabela Nacional de Incapacidades para a avaliação 
de incapacidade em deficientes civis» (n.º 1 do anexo I àquele Decreto -Lei n.º 202/96).

Entre estas especialidades da avaliação de incapacidades para efeitos civis inclui -se, precisamente, 
a que a Administração Tributária referiu no despacho em que decidiu a alteração dos elementos decla-
rados pelo impugnante, de na avaliação da deficiência, quando for susceptível de atenuação total ou 
parcial, pela aplicação de meios de correcção ou compensação, o coeficiente de capacidade arbitrado 
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dever ser correspondente à disfunção residual após a aplicação de tais meios, sem limites máximos de 
redução dos coeficientes previstos na Tabela [alínea e) do n.º 5 do referido anexo].

Tal critério é distinto do que resultava da aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades prevista 
no Decreto -Lei n.º 341/93 (4) e instruções nela contidas, pois da alínea c) do seu n.º 5 resultava que 
«quando a função for substituída, no todo ou em parte, por prótese, a incapacidade poderá ser reduzida, 
consoante o grau de recuperação da função e da capacidade de ganho do sinistrado, não podendo, 
porém, tal redução ser superior a 15%».

No final de 1999 e no final de 2000, estando -se no âmbito da vigência deste Decreto -Lei n.º 202/96, 
era segundo as suas regras que tinha de ser avaliado o grau de invalidez invocado pelos Impugnantes e, 
por isso, não podia bastar para o considerar demonstrado um atestado emitido num tempo em que eram 
aplicadas regras diferentes para cálculo das incapacidades, tornando -se indispensável uma demons-
tração de que a fixação da incapacidade se mantinha também à face destas novas regras, que eram as 
que vigoravam em 31 -12 -1999 e 31 -12 -2000, momentos decisivos para determinação da situação do 
sujeito passivo relevante para efeitos de IRS.

Assim, não tendo os Impugnantes efectuado tal demonstração de que a incapacidade se mantinha 
à face das novas regras, a Administração Tributária tinha suporte legal nas normas razão, para não a 
considerar para cálculo do IRS daqueles anos de 1999 e 2000.

5 — Não existem aqui quaisquer efeitos de um acto administrativo prejudicial de fixação da 
incapacidade que a Administração Tributária estivesse obrigada a acatar, designadamente por se ter 
formado caso decidido ou resolvido.

Desde logo, a existir qualquer obstáculo à actuação da Administração Tributária derivado do 
referido atestado, ele não resultaria da formação do denominado «caso decidido ou resolvido», pois 
esse conceito liga -se aos direitos do administrado impugnar actos administrativos com fundamento em 
vícios geradores de mera anulabilidade e não aos direitos da administração revogar os mesmos.

Isto é, pode falar -se de «caso decidido ou caso resolvido» para o administrado, quando decorreu, 
sem impugnação, o prazo de impugnação contenciosa de determinado acto, como obstáculo a que ele o 
impugne posteriormente com fundamentos geradores de anulabilidade, pois, se for invocado fundamento 
que implique nulidade ou inexistência, nem mesmo para o administrado existirá qualquer obstáculo a 
essa impugnação, isto é, não haverá «caso decidido ou resolvido».

Mas, para a Administração, a questão do respeito por actos administrativos anteriores não se coloca 
sequer em termos de «caso decidido ou resolvido», pois ela não tem, em regra, o poder de impugnar 
actos administrativos, como decorre do art. 46.º do RSTA.

O que Administração tem ou não é a possibilidade de revogar os actos administrativos anteriores, 
possibilidade essa que não tem a ver exclusivamente com a presumível estabilidade dos actos derivada 
da falta de impugnação contenciosa por quem tem legitimidade para tal. Na verdade, por exemplo, 
mesmo que não tenha havido impugnação do acto administrativo e, portanto, mesmo que se haja for-
mado «caso decidido ou resolvido» para o administrado, ele pode ser revogado pela administração se 
for desfavorável aos interesses dos seus destinatários ou estes dêem concordância à revogação (art. 
140.º, n.º 2, do CPA) ou não se verifique qualquer das hipóteses em que é proibida a revogação (n.º 1 
do mesmo artigo).

De qualquer forma, os actos certificativos, que se limitam apenas a declarar a existência de uma 
determinada situação, embora sejam actos praticados pela Administração, não são sequer considerados 
actos administrativos, em regra, pois falta -lhes a característica de inovação ou modificação da ordem 
jurídica a produção de efeitos numa situação individual e concreta (na terminologia do art. 120.º do 
CPA) que é essencial para a existência de um acto administrativo.

Admite -se, porém, em certos casos, a existência de actos certificativos que são verdadeiros actos 
administrativos nos casos em que eles cumulam com a função certificativa uma função constitutiva. 
Tal sucede quando os actos não se limitam a demonstrar que existe uma determinada situação ou que 
determinado facto ocorreu, mas atribuem a essa situação ou facto uma determinada qualificação, que 
é indispensável para eles produzirem determinados efeitos jurídicos.

Enquadrar -se -ão nesta categoria os actos de verificação de incapacidades a que se refere o Decreto-
-Lei n.º 202/96, que são aí tratados como verdadeiros actos administrativos, susceptíveis de impugnação 
contenciosa (art. 5.º, n.º 3).

Porém, antes da entrada em vigor deste diploma, quando ocorreu o acto de verificação de incapa-
cidade referido nos autos, não havia qualquer norma que atribuísse a estes actos, para efeitos de IRS, a 
natureza de actos constitutivos, isto é, que os considerasse como condição da produção de determinados 
efeitos jurídicos, pelo que a qualificação adequada desses actos seria a de meros actos certificativos.

De qualquer forma, mesmo que se tratasse de actos certificativos constitutivos, a sua vertente 
certificativa justificaria um tratamento especial.

Na verdade, tem -se entendido que um requisito essencial dos actos certificativos é a sua corres-
pondência com a realidade, não podendo eles, se se verificar um erro sobre a situação que se destinam 
a certificar, ser tratados como actos válidos, mesmo que transcorra o prazo legal para a sua impugnação 
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contenciosa com fundamento em ilegalidade. Seria absurdo que, por exemplo, se por erro se certifi-
casse falsamente que determinada pessoa concluiu o curso de medicina, ela passasse a considerar -se 
como médico após ter decorrido o prazo legal de impugnação contenciosa, passando a estar legalmente 
habilitada para praticar actos médicos, ou que, se, também por erro, se verificasse o «óbito» de determi-
nada pessoa que continuava viva e se emitisse a respectiva certidão de óbito, ela pudesse considerar -se 
juridicamente morta, após o decurso do prazo referido, com a consequente devolução da sua herança 
aos respectivos.

Por isso, no que concerne aos actos certificativos, a correspondência entre o que se certifica e a 
realidade deve ser considerada como um elemento essencial do acto, o que possibilitará a qualificação 
como nulidade do vício de falta de correspondência entre o acto e a realidade, de harmonia com o 
art. 133.º, n.º 1, do C.P.A. (5)

Isto significa que, mesmo que existisse (e não existia, como se viu), antes do Decreto -Lei n.º 202/96, 
um acto certificativo constitutivo relativo à definição do grau de invalidez, a Administração Tributária 
sempre poderia pôr em causa a sua validade com fundamento na não correspondência entre o certificado 
e a realidade, não havendo qualquer «caso decidido ou resolvido» sobre tal matéria.

Na verdade, a força certificativa do atestado referido nos autos, como a de qualquer outro que 
certificasse a existência de uma incapacidade que não se declarou insusceptível de evolução ou cor-
recção, não pode deixar de limitar -se à comprovação da existência daquela incapacidade no momento 
em que a subjacente verificação foi feita e em momentos anteriores que sejam abrangidos pelo acto de 
verificação, mas nunca pode considerar -se certificativa da manutenção indefinida no futuro da mesma 
situação de incapacidade.

Assim, mesmo que se atribuísse força certificativa ao referido atestado, com obrigação de aca-
tamento pela Administração Tributária, ela limitava -se ao facto certificado, que era o Impugnante ser 
portador de uma incapacidade permanente em Setembro de 1995 e nos anos anteriores, desde 1970 
(como se refere no atestado), calculada à face das regras então aplicadas. Porém, como é óbvio, não 
podia existir força probatória nem o correlativo dever de acatamento relativamente ao que o mesmo 
atestado não certificava, que era que a incapacidade subsistisse no final de 1999 e no final de 2000 e 
devesse ser fixada no mesmo grau à face das regras então vigentes para cálculo das incapacidades.

Do exposto conclui -se que, tanto antes como depois do Decreto -Lei n.º 202/96 (bem como do 
Decreto -Lei n.º 174/97, de 19 de Julho, que o alterou) a Administração Tributária podia exigir que a 
comprovação de todas as incapacidades invocadas pelos sujeitos passivos de IRS nas suas declarações 
seja feita com referência a 31 de Dezembro do ano a que se reporta a declaração, não tendo de dar rele-
vância, para tal comprovação, a atestados emitidos antes dessa data ou mesmo emitidos posteriormente 
que não comprovem a existência dessa incapacidade nessa data.

6 — Os Recorrentes suscitam a questão da inconstitucionalidade da aplicação do novo regime 
de avaliação de incapacidades que resulta do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, a situações de 
incapacidades anteriormente verificadas, por afectar o princípio da segurança jurídica.

Os Recorrentes imputam tal inconstitucionalidade ao art. 7.º, n.º 2, daquele diploma, que estabelece 
que ele se aplica «com as devidas adaptações, aos processos em curso».

A solução desta questão não tem qualquer relevo no caso em apreço, pois este art. 7.º, n.º 2, refere -se 
aos processos administrativos de avaliação de incapacidade que estivessem pendentes à data da entrada 
em vigor daquele diploma, o que não era o caso daquele em que foi emitido o atestado apresentado 
pelos Impugnantes, que já estava emitido naquela data.

Por isso, não podendo da hipotética inconstitucionalidade invocada pelos Recorrentes advir vício 
do acto impugnado, a questão colocada reconduz -se a uma questão de inconstitucionalidade abstracta, 
para cujo conhecimento é competente o Tribunal Constitucional, em processo próprio (art. 281.º da 
CRP) e não este Supremo Tribunal Administrativo.

De qualquer forma, mesmo interpretando a arguição de inconstitucionalidade como reportando -se 
globalmente à aplicação do novo regime de cálculo de incapacidades a incapacidades já verificadas 
anteriormente, não haverá qualquer violação do princípio da segurança jurídica.

Na verdade, por força do n.º 7 do art. 14.º do CIRS, aditado pela Lei n.º 65/90, de 28 de Dezem-
bro, «a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação é aquela 
que se verificar no último dia do ano a que o imposto» e, por isso, como se referiu, a Administração 
Tributária podia exigir aos contribuintes que pretendessem usufruir de benefícios fiscais derivados de 
incapacidades uma declaração actualizada com referência ao ano a que se reportam os rendimentos.

Esta norma já vigorava no nosso ordenamento jurídico no momento em que foi emitido o atestado 
apresentado pelos Impugnantes e, por isso, não havia qualquer fundamento consistente para poderem 
alicerçar expectativas de que não lhes pudesse vir a ser exigida no futuro a manutenção da situação de 
incapacidade verificada.

Ao entender que o critério relevante para determinação de incapacidades é diferente do que foi 
seguido ao emitir -se o atestado referido nos autos, a Administração Fiscal não está a retirar valor pro-
batório àquele atestado, pois não pôs em dúvida o que nele se declara. O atestado referido, manteve 
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intacto o seu valor, mas prova aquilo que nele se diz, que é o grau de incapacidade existente na data 
em que ele foi emitido e nos anos anteriores que nele se referem, e não o que nele se não diz (o grau 
de incapacidade existente no final de 1999 e 2000), que é o que releva para o reconhecimento dos 
benefícios fiscais relativos a estes anos.

Por outro lado, pela referida possibilidade de evolução das situações de incapacidade permanente, 
não se pode considerar consolidado um direito ao benefício fiscal no futuro, independentemente da 
subsistência da situação de facto de incapacidade. Isto é, só poderia estar -se perante uma violação 
do princípio da segurança jurídica decorrente de um hipotético acto administrativo consolidado se 
a Administração Tributária não reconhecesse ao atestado referido, emitido em Setembro de 1995 e 
com referência aos anos anteriores, o valor de provar a incapacidade durante esse período, mas não 
há suporte para que se possa gerar, com razoabilidade, na pessoa cuja incapacidade foi reconhecida 
naqueles termos, a confiança em que essa incapacidade viesse a ser eternamente reconhecida no 
futuro.

Para além disso, não há uma aplicação retroactiva do regime de avaliação de incapacidades pre-
visto no Decreto -Lei n.º 202/96, pois, como decorre daquele n.º 7 do art. 14.º do CIRS (actualmente, 
n.º 7 do art. 13.º) a situação de incapacidade relevante para efeitos de IRS é a que existir no último 
dia de Dezembro de cada ano e em 1999 e 2000 aquele Decreto -Lei já se encontrava em vigor. Isto 
é, o regime introduzido pelo Decreto -Lei n.º 202/96 aplica -se apenas à avaliação das situações de 
incapacidade que existam depois da sua entrada em vigor, pelo que não se lhe pode imputar natureza 
retroactiva.

Por isso, não ocorre a inconstitucionalidade invocada pelos Recorrentes.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelos Impugnantes, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Pimenta do 
Vale.

(1) Depois da renumeração operada pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, as normas deste art. 119.º passaram 
para o art. 128.º, mantendo -se a mesma redacção, com excepção do prazo referido no n.º 2 que, com a alteração introduzida 
pelo Decreto -Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho, passou a ser de 4 anos.

(2) Ao art. 14.º do CIRS, na redacção inicial, corresponde, após a renumeração efectuada pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, 
de 3 de Julho, o art. 13.º.

(3) Abstrai -se, aqui, das questões de constitucionalidade suscitadas pelos Recorrentes, que se apreciarão adiante,
(4) Também aqui não se tem em conta as questões de constitucionalidade, de que se tratará adiante.
(5) Há Autores que se têm pronunciado no sentido de os vícios dos actos de certificação, consubstanciados em erro quanto 

ao que se verificou, deverem ser qualificados como nulidade.
Neste sentido, pode ver -se Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, volume I, página 568, que, na esteira de FORS-

THOFF, afirma que «o acto que certifica um determinado facto ou situação que não existe ou não corresponde ao Direito, é 
um acto ferido de violação de lei, geradora de nulidade e que pode ser declarada a todo o tempo», acrescentando que «não se 
concebe, na verdade, que um acto certificativo, com o seu valor e força probatória especial, possa subsistir como válido, só 
por ter decorrido para prazo da sua impugnação».

No mesmo sentido, pode ver -se Vieira de Andrade, em As novas regras para a actividade administrativa, em Seminário 
sobre o Código do Procedimento Administrativo, página 94. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso Jurisdicional. Oposição de Acórdãos.

Sumário:

No Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 2004, não é admissível recurso 
de acórdãos da Secção do Contencioso Tributário, em oposição a arestos da Secção 
de Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo.

Processo n.º 768/07-30.
Recorrente: Banco Comercial Português, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Banco Comercial Português, S. A., veio interpor recurso, para o Pleno, por oposição de acórdãos 
e “ao abrigo do disposto no artigo 284.º do CPPT e no artigo 27.º/1/b do ETAF, na redacção da Lei 
n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro”, do aresto da secção do contencioso tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo, a fls. 218 e ss., que negou provimento ao recurso que interpusera da sentença.

Indicou, como acórdão fundamento, duas decisões da Secção do Contencioso Administrativo deste 
STA: o acórdão de 19 de Outubro de 2002 — recurso n.º 0443/02, quanto aos efeitos da declaração de 
caducidade do alvará de loteamento; e o de 14 de Dezembro de 1989, in Acórdãos Doutrinais 341-680, 
quanto à fundamentação dos actos administrativos.

Admitido o recurso, alegou oportunamente em ordem à demonstração da invocada oposição.
Não houve contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de o recurso ser dado por 

findo, dada a sua inadmissibilidade, uma vez que o novo ETAF apenas prevê a competência do Ple-
nário do STA para conhecer dos conflitos de jurisdição entre os tribunais administrativos de círculo e 
tribunais tributários.

Ouvido o recorrente, veio, em síntese, sustentar a “manifesta improcedência deste entendimento” 
pois que, sempre em síntese e por um lado, a perfilhada interpretação restritiva não tem um mínimo 
de correspondência na letra da lei e, por outro, contraria frontalmente o direito de acesso aos tribunais, 
impossibilitando o recorrente de obter a tutela jurisdicional efectiva consagrada na Constituição.

Pelo que há que apreciar, desde já, a admissibilidade do recurso.
O presente processo iniciou-se depois de 1 de Janeiro de 2004 pelo que lhe é aplicável o novo 

ETAF de 2002, nos termos dos artigos 2.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, na 
redacção da Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro.

E o seu artigo 27.º, n.º 1, alínea b), dispõe que cabe, ao Pleno da Secção do Contencioso Tributário 
do STA, conhecer de “recursos para uniformização de jurisprudência”.

Actualmente, a lei prevê dois tipos de recursos para o efeito: no artigo 152.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, sob a epígrafe “recurso para uniformização de jurisprudência”, e no 
artigo 284.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, versando “oposição de acórdãos”.

E, embora sob diversa epígrafe, não pode duvidar-se que este último normativo visa aquela uni-
formização, como logo resulta do respectivo conteúdo legal.

Não elenca, todavia, os respectivos pressupostos substanciais, por modo que logo surge a questão 
de saber quais eles sejam ou em que consistem.

Ora, a resposta é justamente dada por aquele artigo 152.º, a que devemos recorrer, face ao disposto 
no artigo 2.º do dito CPPT, de acordo, aliás, com a natureza do caso omisso — alínea c).

Por outro lado, o artigo 29.º do mesmo ETAF estabelece a competência do Plenário: “conhecer 
dos conflitos de jurisdição entre tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários ou entre as 
secções de contencioso administrativo e do contencioso tributário”.

Temos, assim, que o novo ETAF não prevê qualquer competência para conhecer de recursos, por 
oposição de acórdãos, das secções do contencioso tributário e administrativo, do STA.

Na verdade, estando em causa acórdãos das duas secções, a respectiva oposição só podia ser 
equacionada por uma formação mista, integrando elementos das secções tributária e administrativa já 
que, na circunstância, o tribunal se pronuncia “sobre a mesma questão fundamental de direito” pelo 
que a respectiva competência só podia ser do plenário — cf. artigo 28.º do ETAF.

Como acontecia com o ETAF de 1984, na redacção do Decreto-Lei n.º 229/96, de 29 de Novem-
bro, pois que o seu artigo 22.º, alínea a), justamente previa recurso para o Plenário, nomeadamente de 
acórdãos das secções, proferidos ao abrigo das alíneas a) dos artigos 24.º e 30.º, isto é, das secções do 
contencioso administrativo e tributário.

Verifica-se, assim, não ser admissível recurso por oposição de julgados da secção do contencioso 
tributário e do contencioso administrativo do STA, como é o caso em que é interposto recurso do 
aresto de fls. 218, daquela primeira secção, por oposição com dois acórdãos da secção do contencioso 
administrativo.

À tese exposta, objecta, porém, o recorrente com duas ordens de considerações.
Desde logo, que a apontada interpretação restritiva não tem, na letra da lei, a mínima correspon-

dência.
Mas nem o podia ter, logo por definição conceitual.
Ali, o intérprete chega à conclusão que o legislador minus dixit quam voluit: o texto atraiçoa o 

seu pensamento pois que diz mais do que aquilo que pretendia dizer. Aí, deverá o intérprete restringir 
o alcance aparente do texto, de modo a torná-lo compatível com a ratio legis, pois que cessante ratione 
legis, ejus disposito cessat (onde termina a razão de ser da lei, assim termina o seu alcance).

Cf. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, p. 186.
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Em tal circunstancialismo, pois, a operação que o intérprete faz é justamente introduzir um ele-
mento restritivo, colocando o texto de acordo com a ratio do preceito; se este dali constasse, estaria 
em causa uma interpretação declarativa, não restritiva.

Cf. artigo 9.º, n.º 1, do Código Civil.
E, “por outro lado, é também manifesto que a interpretação da referência a “acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo”, feita na alínea b) do n.º 1 do artigo 152.º do CPTA, como reportando-se, no 
contencioso administrativo, a “acórdão proferido pela secção do contencioso administrativo do STA” 
e, na adaptação ao direito tributário, como significando “acórdão proferido pela secção do contencioso 
tributário do STA” tem, no texto daquela norma, muito mais do que um mínimo de correspondência 
verbal: na verdade, é inquestionável que os acórdãos proferidos pela secção do contencioso adminis-
trativo e pela secção do contencioso tributário do STA são “acórdãos do Supremo Tribunal Adminis-
trativo”, como se refere naquela alínea b) do n.º 1 do artigo 152.º e são “acórdãos”, como se exige no 
artigo 284.º do CPPT”.

Cf. o recente acórdão do STA de 14 de Julho de 2008 — recurso n.º 764/07, versando a mesma 
problemática e em relação, aliás, ao mesmo impugnante, ora recorrente.

E pretende este, bem assim, que a predita interpretação, sem qualquer apoio na letra lei, constitui 
restrição sem qualquer fundamento válido do direito de acesso aos tribunais, de consagração consti-
tucional, com prejuízo da tutela judicial efectiva constitucionalmente prevista — artigo 20.º e 268.º, 
n.º 4, da Constituição.

Não é, todavia, o que mostram os autos.
Na verdade, o recorrente deduziu impugnação judicial e, inconformado com a respectiva sentença, 

recorreu para o STA onde viu novamente apreciada a sua pretensão.
Viu assim materializado o seu direito à pretendida tutela.
Na verdade, a Constituição não consagra, hic et semper, a existência, sequer, de um segundo grau 

de jurisdição, quanto mais de um terceiro.
Mesmo aquele apenas aparece consagrado em determinadas matérias de natureza penal e processual 

penal, como é jurisprudência constante do Tribunal Constitucional: sentenças condenatórias e outros actos 
que tenham como efeito a privação ou restrição da liberdade ou de outros direitos fundamentais.

Cf., por todos, os acórdãos de 7 de Novembro de 2007 — recurso n.º 549/07, e de 23 de Janeiro 
de 2008 — recurso n.º 40/08.

“De um modo geral pode afirmar-se que, fora do domínio penal, o princípio da efectividade do 
direito ao recurso, a implicar duplo grau de recurso, não constitui garantia constitucional, tendo apenas 
(…) o alcance de uma proibição ao legislador de eliminar pura e simplesmente a faculdade de recorrer 
em todo e qualquer caso ou de a inviabilizar na prática”.

Pelo que se não mostra violado o direito de acesso aos tribunais.
Assim, e em conclusão, o recurso não é admissível.
Termos em que se acorda dele não tomar conhecimento.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 15 UCs.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Bar-
bosa. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Decisão judicial. Aclaração. Reforma. Causas admissíveis.

Sumário:

De acórdão em relação ao qual se não mencione alguma das causas previstas na alínea 
a) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil não 
cabe esclarecimento ou reforma.

Processo n.º 773-07-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.
Recorrido: INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola.
Relator: Ex.mo. Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
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1.1 “CRUZ & COMPANHIA, LDA”, recorrente nos presentes autos, «notificada do douto acór-
dão de 14.07.2008», vem requerer «esclarecimento/reforma ao abrigo do disposto no artigo 669.º do 
Código de Processo Civil», em relação à expressão da recorrida “Quosque tandem Catalina…” [assim 
mesmo].

1.2 A mesma recorrente, ora requerente, vem ainda requerer «a revogação (…) do acto de secretaria 
praticado em erro, com as legais consequências, nomeadamente a devolução da multa que a exponente, 
por mera cautela e dever de prevenir diferente opinião, pagou».

1.3 A parte contrária respondeu.
1.4 Cumpre decidir, em conferência.
A resolução da questão anotada em 1.2, paga que está a multa, não se revela essencial para a 

resolução da questão do «esclarecimento/reforma ao abrigo do disposto no artigo 669.º do Código de 
Processo Civil», que se anota em 1.1. — pelo que a ora requerente, se assim o entender, sempre obterá 
traslado das peças necessárias à discussão e resolução de tal questão fora do presente processo [cf. a 
este respeito o disposto no artigo 720.º do Código de Processo Civil].

2. Nestes autos de “Recurso de Actos do Chefe da Repartição de Finanças” em processo de execução 
fiscal, instaurado em 31-7-2002, além de outras decisões jurisdicionais, foi proferido por esta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, o acórdão de 14 de Novembro de 2007, «em que se acorda negar 
provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida na parte impugnada»; depois, o acórdão de 23 
de Janeiro de 2008, «em que se acorda indeferir o pedido de aclaração»; depois ainda, o acórdão de 28 
de Maio de 2008, «em que se acorda indeferir o requerimento de nulidade apresentado»; e, por fim, o 
acórdão 14 de Julho de 2008, «em que se acorda indeferir o presente requerimento de nulidade».

Estamos, portanto, em presença do acórdão de 14 de Julho de 2008, que deliberou «indeferir o 
presente requerimento de nulidade».

Vem, agora, aduzido o «esclarecimento/reforma ao abrigo do disposto no artigo 669.º do Código 
de Processo Civil» anotado em 1.1.

Sob a epígrafe “Esclarecimento ou reforma da sentença”, o artigo 669.º do Código de Processo 
Civil, diz, na alínea a) do seu n.º 1, que «Pode qualquer das partes requerer no Tribunal que proferiu 
a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

E, na alínea b) do seu n.º 2, o mesmo artigo 669.º do Código de Processo Civil diz que «É ainda 
lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando constem do processo documentos 
ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que 
o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».

Mas é manifesto que a ora requerente não aponta ao acórdão aclarando qualquer obscuridade ou 
ambiguidade — sendo certo que o mesmo é absolutamente claro na sua decisão e no sentido de entender, 
em síntese, que «o conhecimento da nulidade arguida de decisão judicial, por omissão de pronúncia 
devida, segue logo à resposta da parte contrária, sem notificação desta resposta à parte arguente — de 
harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 670.º do Código de Processo Civil [na redacção do Decreto-
Lei n.º 180/90, de 25 de Setembro]».

E é manifesto também que a ora requerente não alega sequer que, nos termos legais, «do processo 
constem documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida».

Pelo que, assim sendo, como é, não cabe qualquer esclarecimento, nem reforma em relação ao 
acórdão proferido.

Com efeito, de acórdão em relação ao qual se não mencione alguma das causas previstas na 
alínea a) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil não cabe escla-
recimento ou reforma.

3. Termos em que se acorda indeferir o presente pedido de esclarecimento e reforma.
Custas pela requerente, com taxa de justiça de 15 unidades de conta.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau. 

 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Execução fiscal. Venda executiva. Direito de preferência. Acção judicial. Substituição 
do comprador pelo preferente.
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Sumário:

 I — Ao titular do direito de preferência não assiste o direito de requerer a anulação 
da execução a partir da falta da sua notificação.

 II  -— O titular do direito de preferência legal (ou o titular do direito de preferência com 
eficácia real) tem apenas o poder de haver para si a coisa alienada, por via de 
acção judicial ao abrigo do disposto no n.º 1 artigo 1410.º do Código Civil.

 III  — Em caso de procedência da acção de preferência, operar -se -á, no processo de 
execução, a substituição do comprador pelo preferente, mediante o pagamento do 
preço da alienação e das despesas da compra, de acordo com os termos do n.º 2 
do artigo 909.º do Código de Processo Civil.

Processo n.º 884/07 -30.
Recorrente: Ricardo Jorge Guedes de Oliveira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 Ricardo Jorge Guedes de Oliveira vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal do Porto, a julgar improcedente a «reclamação do despacho de 13.11.2006, proferido pelo 
Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 3 que indeferiu o requerimento 
formulado com vista à anulação de todo o processado nos autos de execução fiscal que correram termos 
sob o n.º 3581 2002 01519751».

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Este recurso é interposto da douta sentença proferida nos autos, nos termos da qual o tribunal 

“a quo” entendeu não se verificarem as nulidades do procedimento executivo invocadas pelo recorrente 
e, por conseguinte, manteve o acto praticado pelo Sr. Chefe do 3º Serviço de Finanças de VNGaia;

2. A sentença proferida não aprecia, nem decide a questão colocada pelo recorrente referente à 
não publicitação da venda, na modalidade de negociação particular, o que consubstancia nulidade por 
omissão de pronúncia, tal como consagrada na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC., o que aqui se 
deixa invocado;

3. Está provado o arrendamento de que o recorrente é titular (facto r) de fls. 6 da sentença), e o 
direito legal de preferência subsiste enquanto o arrendamento não se extinguir, por qualquer uma das 
formas legalmente previstas, do que não há notícia nos autos;

4. O exercício do direito de preferência não depende da alegação, pelo seu titular, de qualquer 
facto relativo ao arrendamento, tal como o consigna a sentença em crise;

5. É ao senhorio, no caso a sociedade executada que, mormente em cumprimento do disposto no 
art. 112º do CIRC, compete dar notícia fiscal da celebração do arrendamento em apreço, cuja falta não 
é imputável ao recorrente inquilino;

6. A mera indicação aos serviços tributários de um domicílio fiscal não permitir concluir pela 
existência ou não de uma relação locativa no local desse domicílio (vg. os casos de comodato, entre 
outros);

7. A não notificação do recorrente para exercitar, querendo, o seu direito, constitui preterição de 
formalidade que consubstancia uma nulidade secundária passível de influir decisivamente no exame e 
decisão da causa, arguível nos termos do disposto no art. 201º n.º 1 do CPC;

8. A ofensa ao direito de preferência do recorrente, pela errada interpretação das indicadas normas 
legais, mormente do disposto no art. 1091º n.º 1 alínea a) do CC, é violadora do direito de propriedade 
constitucionalmente consagrado no art. 62º n.º 1 da CRP, na sua vertente e quanto ao recorrente de 
violação da sua liberdade de acesso e aquisição de bens.

9. Desta forma, a sentença em crise violou as acima indicadas normas, no sentido acabado de 
expor.

Termos em que e naqueles que V. Exªs doutamente hão -de suprir deve o recurso merecer provi-
mento, revogando -se desta forma a sentença recorrida e anulando -se, pois, o procedimento executivo 
a partir da preterição da notificação do recorrente.

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

e a sentença recorrida deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. Nulidade da sentença (omissão de pronúncia)
A apreciação da questão da falta de notificação ao recorrente da venda do imóvel penhorado por 

negociação particular, para exercício do direito de preferência (2ª conclusão) ficou prejudicada, na 
economia do discurso jurídico da sentença, pelo entendimento de que o contrato de arrendamento era 
ineficaz relativamente à administração fiscal, a qual não tinha conhecimento da sua celebração até à 
data da venda, por motivo exclusivamente imputável ao reclamante (fls. 403).
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É irrelevante para a verificação/inverificação da omissão de pronúncia o novo argumento (erró-
neo) invocado no despacho de sustentação do agravo, segundo o qual a apreciação da questão supra 
enunciada tinha ficado prejudicada pela consideração de que não tinha sido reconhecida ao reclamante 
a qualidade de arrendatário (contrariada por diversos excertos do discurso jurídico da sentença, onde 
se reconhece que o recorrente é outorgante em contrato de arrendamento, embora ineficaz)

Neste contexto a sentença não enferma de omissão de pronúncia determinante de nulidade (art. 660º 
n.º 2 CPC; art. 125º n.º 1 CPPT).

2. Violação de lei
I. O senhorio e o arrendatário estão obrigados a comunicar à administração tributária a celebração 

do contrato de arrendamento.
No caso sub judicio a violação dessa obrigação declarativa pelo arrendatário impediu que a 

administração tributária tivesse conhecimento da celebração do contrato e o encarregado da venda 
por negociação particular pudesse notificar o arrendatário para o exercício do direito de preferência 
(art. 886º nºs 1 alínea d) e 2 e 892º n.º 1 CPC, aplicáveis ao processo de execução fiscal ex vi art. 252º 
CPC; art. 416º n.º 1 CCivil).

A nulidade do procedimento executivo decorrente da preterição da formalidade legal não pode ser 
arguida pelo recorrente, que lhe deu causa com a violação da sua obrigação declarativa de celebração 
do contrato de arrendamento (art. 203º n.º 21º segmento CPC/art. 2º alínea e) CPPT)

II. Sem prescindir
A consequência da falta de notificação do preferente para o exercício do direito de preferência 

não é a anulação dos trâmites do processo executivo posteriores à preterição da formalidade; antes a 
oportuna propositura de acção de preferência onde, em caso de procedência da acção, se substituirá ao 
comprador, pagando o preço devido e as despesas da compra (arts. 892º n.º 2 e 909º n.º 2 CPC, art. 1410º 
CCivil ex vi art. 49º RAU aprovado pelo DL n.º 321 -B/90, 15 Outubro; Jorge Lopes de Sousa CPPT 
anotado 5 edição Volume II 2007 p. 548).

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões 1. e 2. da alegação do presente recurso, importa em primeiro 

lugar considerar a invocada «nulidade por omissão de pronúncia, tal como consagrada na alínea d) do 
n.º 1 do art. 668.º do CPC», no tocante a que, segundo aí se conclui, «a sentença proferida não aprecia, 
nem decide a questão colocada pelo recorrente referente à não publicitação da venda, na modalidade 
de negociação particular».

Sob a epígrafe “Causas de nulidade da sentença”, o artigo 668.º do Código de Processo Civil, 
na alínea d) do seu n.º 1, reza que «é nula a sentença quando (…) o juiz deixe de pronunciar -se sobre 
questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento».

Esta nulidade (como, aliás, repetidamente tem dito esta Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil, no qual se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras –, por tal modo que é a omissão ou infracção a esse dever, que concretiza a 
dita nulidade. Cf. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, Volume V, p. 143.

Ora, no presente caso, a sentença recorrida concluiu por que, «não se verificando as alegadas 
nulidades do processo executivo, não padece o despacho posto em crise de qualquer ilegalidade, pelo 
que bem andou o Sr. Chefe do Serviço de Finanças de V. N. Gaia 3, ao decidir no sentido em que o fez, 
devendo o acto em apreço manter -se inalterado na ordem jurídica».

E a sentença recorrida concluiu deste modo, porque, nos seus dizeres, «facilmente se percepciona, 
que estamos, perante um contrato de arrendamento urbano completamente alheio e ineficaz relativamente 
à administração fiscal, porquanto, até à data da venda, aquela não tinha conhecimento do mesmo por 
motivo que se revela exclusivamente imputável ao reclamante».

Quer dizer: a sentença recorrida julgou não verificadas «as alegadas nulidades do processo exe-
cutivo» («não publicitação da venda na modalidade de negociação particular»), pois que, «perante 
um contrato de arrendamento urbano completamente alheio e ineficaz relativamente à administração 
fiscal», esta «não tinha conhecimento do mesmo por motivo que se revela exclusivamente imputável 
ao reclamante».

Assim sendo, como é, a sentença recorrida examina, de algum modo, a alegada nulidade de «não 
publicitação da venda na modalidade de negociação particular», e efectivamente não omite em absoluto 
a pronúncia devida sobre a invocada «questão colocada pelo recorrente referente à não publicitação da 
venda, na modalidade de negociação particular».

Pelo que improcede a levantada questão da omissão de pronúncia devida em relação à sentença 
recorrida.

E, então, em face do teor das conclusões da alegação do presente recurso, bem como do parecer 
do Ministério Público, a questão essencial que agora aqui se coloca é a de saber se deve, ou não, ser 
anulado «o procedimento executivo a partir da preterição da notificação do recorrente».
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Em 2003.06.26, no âmbito do processo e execução fiscal instaurado contra a sociedade Firmino 

& Fernandes  - Sociedade de Construções, Lda. que ali corre termos sob o n.º 3581200201519751, foi 
penhorado um imóvel assim identificado: “Verba única  - Fracção “AQ”, de um prédio em regime de 
propriedade horizontal, habitação no 3º andar esquerdo, frente do corpo B, com entrada pelo n.º 40, 
da Rua Venda de Baixo, da freguesia de Pedroso, compreendendo hall de entrada, hall de quartos, 2 
quartos, 2 banhos completos, WC, cozinha com tratamento de roupa, sala comum, varanda com 13,5 
m2 de área descoberta e garagem na cave assinalada com a respectiva letra com entrada pelo nº68 da 
mesma rua, com 25m2 de área descoberta e de superfície coberta de 109m2, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 7368 -AQ em nome de Firmino & Fernandes Soc. Construções, Lda., da freguesia 
de Pedroso, Vila Nova de Gaia com o valor tributável de 58.179,79 e descrita na 2ª Conservatória o 
prédio afecto ao regime de propriedade horizontal pela inscrição T  - um e sob o n.º 00260, da freguesia 
de Pedroso, a favor da referida firma.” (cfr. Auto de penhora a fls. 17 dos presentes autos);

b) Em 2004.01.29, a sociedade Firmino & Fernandes  - Sociedade de Construções, Lda., requereu 
junto do órgão de execução fiscal competente a substituição do imóvel penhorado por outro, de valor 
equivalente, de sua propriedade, com fundamento no facto de ter vendido o apartamento penhorado 
nos autos de execução fiscal n.º 3581200201519751, sendo que o processo de empréstimo bancário 
do cliente já havia sido deferido e a designação da data para se proceder à respectiva escritura estava 
dependente do levantamento da respectiva penhora (cfr. doc. a fls. 24 dos presentes autos);

c) Em 2004.01.29, por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia de 
3, foi indeferida a requerida substituição do bem penhorado por outro, bem como, ordenada a venda 
judicial por proposta em carta fechada (cfr. despacho a fls. 25 cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido);

d) Pelo ofício n.º 739, datado de 2004.02.06, foi a executada notificada do despacho proferido 
em 2004.02.29 (cfr. doc. a fls. 26 e 26 verso e 34 e 35 dos presentes autos);

e) Em 2004.02.05, na sequência do requerimento apresentado em 2004.01.29, veio a executada 
insistir na pretensão já formulada naquele (cfr. doc. junto a fls. 27 cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos devidos e legais efeitos);

f) Em 2004.02.09, sobre o requerimento referido na alínea anterior, recaiu o seguinte despacho 
do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila de Nova de Gaia 3: “Em face do despacho de 28.01.2004, 
a fls. 25, considero prejudicado ou inoportuno o pedido de fls. 27. Notifique -se”.

g) Em 2004.03.10, veio a executada requerer, novamente, junto do órgão de execução fiscal 
competente a substituição do bem penhorado por dois outros que identifica (cfr. doc. junto a fls. 40 dos 
autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos);

h) Em 2004.03.16, por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia de 
3, foi indeferida a requerida substituição do bem penhorado por outros (cfr. fls. 53 dos presentes autos, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos);

i) Em 2004.03.24, foi a executada notificada do despacho proferido em 2004.03.16 (cfr. certidão 
de notificação a fls. 53 a 55 dos presentes autos);

j) Em 2004.05.11, foram afixados três editais publicitando a venda do imóvel penhorado sendo 
que um deles o foi na porta do prédio penhorado (cfr. informação oficial prestada a fls. 317 e certidão 
se afixação dos editais a fls. 327 a 329)

k) Em 2004.05.15 e 2004.05.16, foram publicados, no Jornal de Notícias, os anúncios de venda me-
diante proposta em carta fechada do bem penhorado nos autos de execução fiscal n.º 3581200201519751, 
(cfr. fls. 66 dos presentes autos);

l) Em 2004.06.22, a praça ficou deserta, não tendo sido apresentada qualquer proposta de compra 
da fracção penhorada (cfr. Auto de Abertura de Propostas a fls. 67 cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido);

m) Em 2004.06.22, por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia de 
3 foi ordenada a venda extrajudicial por negociação particular do bem em causa nos presentes autos, 
bem como, o sorteio do respectivo mediador (cfr. despacho a fls. 84 dos autos cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido);

n) Em 2005.05.04, pelo ofício n.º 1725, datado de 2005.05.03, foi a executada notificada do 
despacho proferido em 2004.06.22. na pessoa do seu Ilustre Mandatário (fls. 83 a 84 dos autos);

o) Em 2006.07.13, por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia de 
3 foi autorizada a venda do imóvel penhorado, ordenada a notificação do proponente para em 15 dias 
efectuar o depósito do preço e concedidos poderes à mediadora nomeada para intervir na respectiva 
escritura pública do contrato de compra e venda (cfr. fls. 107 dos presentes autos cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido);

p) Em 2006.10.13, mediante escritura pública foi celebrado o contrato de compra e venda da 
fracção “AQ” (cfr. doc. junto a fls. 122 a 127 dos autos);
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q) Em 2006.11.03, o reclamante arguiu diversas nulidades no processo de execução fiscal 
n.º 3581200201519751, requerendo a anulação do respectivo processado (cfr. fls. 170 a 172 dos pre-
sentes autos);

r) O reclamante e a executada outorgaram um contrato de arrendamento para habitação de duração 
limitada, que se apresenta datado de 30 de Abril de 2003 (cfr. fls. 174 a 176 dos presentes autos);

s) O reclamante tem o seu domicílio fiscal no Largo do Carvalhal, n.º 236, em Pedroso, em Vila 
Nova de Gaia, pelo menos, desde 2003.01.29 até 2007.02.12 (cfr. fls. 90 e 379 dos presentes autos);

t) O contrato e arrendamento junto aos autos a fls. 174 a 176 não foi participado à Administração 
Fiscal;

u) Em 2006.11.03 foi prestada nos autos a seguinte informação que parcialmente se transcreve: “1º 
A1ega o requerente residir na Rua Venda de Baixo, 40 B, 3º esq. Fte corpo B, na freguesia de ‘Pedroso. 
2º Consultado o SGRC da DGCI, quer na situação cadastral anterior, quer na actual verifica -se que 
a residência no requerente é sempre a mesma ou seja “Lg do Carvalhal 236, freguesia de Pedroso, 
não constando qualquer alteração de morada, mormente desde 2003 até à presente data. 3º Tendo 
sido celebrado o contrato de arrendamento junto, em 30 de Abril de 2003 e sendo o locado destinado 
à habitação do requerente e não lhe podendo dar outro destino sem ser o de habitação própria, devia 
este ter comunicado aos serviços a presumível alteração de residência, nos termos do artigo 19º da 
L.G.T. 4º Até à presente data não fez qualquer alteração de morada, continuando com a residência que 
sempre teve, no Lg. do Carvalhal 236. 5º Quanto aos alegados vícios da publicitação da venda, sempre 
se dirá que a mesma percorreu todos os mecanismos elencados nos artigos 242º e 249º do CPPT,... 
6º Tendo sido, inclusivamente, afixado um edital do prédio (em 22 de Junho de 2004), a publicitar 
a venda. 7º Quanto ao exercício do direito de preferência e à falta de notificação para o efeito, não 
tendo estes Serviços conhecimento da sua posição de arrendatário, seria impossível a mesma. 8º Com 
a apresentação, somente nesta data do presente contrato e arrendamento e, tenho em consideração 
o atrás exposto, é manifestamente intempestivo o requerido... “(cfr. fls. 203 cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido);

v) Em 2006.11.13, por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 3 que 
recaiu sobre a informação prestada a fls.203, foi indeferido o requerimento a que se alude na alínea q) 
(cfr. fls. 203 e 204 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);

w) Em 2006.11.16, pelo ofício 4478, datado de 2006.11.14, foi o reclamante notificado, com 
cópia do despacho proferido a fls. 203 e 204, na pessoa do seu Ilustre Mandatário (cfr. fls. 205 e Aviso 
de Recepção de fls. 205 -A dos autos);

x) Em 2006.11.28, o interessado apresentou a presente Reclamação no Serviço de Finanças de 
Vila Nova de Gaia 3, conforme carimbo aposto no articulado inicial a fls. 264 dos autos);

FACTOS NÃO PROVADOS
i. Não resultou provado que o reclamante utilizasse a fracção penhorada, e objecto do contrato de 

arrendamento junto, como habitação permanente;
ii. Não resultou provado nos autos que o reclamante tenha pago a renda convencionada no contrato 

de arrendamento junto aos autos;
2.2 Existem três tipos de direito de preferência: o direito de preferência legal, o direito de prefe-

rência com eficácia real e o direito de preferência meramente convencional com eficácia tão -somente 
obrigacional.

Apenas o direito de preferência legal e o direito de preferência com eficácia real são susceptíveis 
de serem oponíveis à execução. Exemplo de uma preferência convencional dotada de eficácia real: 
existência de um contrato promessa de compra e venda com eficácia real. Exemplo de preferências 
legais: existência de arrendatário do prédio urbano, do comproprietário, ou do proprietário do prédio 
rústico confinante ou serviente.

O dever de notificar os titulares do direito de preferência determina que a sua omissão ou frustração 
permita a estes a possibilidade de avançar com uma acção de preferência.

Tal significa que a aquisição feita por adjudicação ou por venda pode ser impugnada por acção 
de preferência proposta no prazo de 6 meses sobre a data do conhecimento dos elementos essenciais 
daquela alienação executiva.

O direito do exequente/credor estará, no entanto, assegurado na medida em que é requisito da 
acção de preferência o depósito prévio do preço e das despesas da compra. Caso o preferente vença a 
acção de preferência, substituir -se -á ao comprador, sendo a este pago o valor que despendeu. Ou seja, 
o comprador perderá o bem, mas ser -lhe -á pago o valor por que o adquiriu.

É o que resulta dos termos do n.º 1 do artigo 1410.º (“Acção de preferência”), nos termos do qual 
«O comproprietário a quem se não dê conhecimento da venda ou da dação em cumprimento tem o 
direito de haver para si a quota alienada, contanto que o requeira dentro do prazo de seis meses, a 
contar da data em que teve conhecimento dos elementos essenciais da alienação, e deposite o preço 
devido nos 15 dias seguintes à propositura da acção» – aplicável a todos os outros casos de preferência 
legal e às preferências convencionais a que seja atribuída eficácia erga omnes.
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Em qualquer destes casos, o preferente, além do direito à indemnização dos danos decorrentes 
do não cumprimento ou do cumprimento defeituoso da obrigação a que o vinculado à preferência se 
encontrava adstrito, tem o poder de, por via judicial, haver para si a coisa alienada, mediante o paga-
mento do preço da alienação – cf., neste sentido, Manuel Henrique Mesquita, em Obrigações e Ónus 
Reais, Almedina, 1997, p. 217, a respeito da hipótese de incumprimento ou de cumprimento defeituoso 
da obrigação de notificar as condições da venda ao preferente.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 1091.º do Código Civil, o arrendatário tem direito de 
preferência na compra e venda ou dação em cumprimento do local arrendado há mais de três anos.

De acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 249.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, sobre a “Publicidade da venda”, «Os titulares do direito de preferência na alienação dos 
bens são notificados do dia e hora da entrega dos bens ao proponente, para poderem exercer o seu 
direito no acto da adjudicação».

A razão por que são efectuadas estas notificações é a conveniência em assegurar a estabilidade 
das vendas, por ela incentivar potenciais compradores a fazerem aquisições e a concorrência entre 
eles potenciar a obtenção de melhores preços. Impondo -se aos titulares de direitos de preferência 
a obrigação de exercerem os seus direitos na execução fiscal, pretende -se resolver neste todas as 
questões de exercício de direitos de preferência, para que evitar que os adquirentes tenham de vir, 
posteriormente, a ser demandados em acções de preferência. A falta de notificação dos titulares do 
direito de preferência tem a mesma consequência que a falta de notificação ou aviso prévio na venda 
particular (art. 892.º, n.º 2, do CPC), que é o de possibilitar -lhes a instauração de acção de preferência. 
Se, depois da venda, o preferente tiver êxito na acção de preferência, o preferente substituir -se -á ao 
comprador, pagando o preço e as despesas da compra (art. 909.º, n.º 2, do CPC), podendo exercer os 
direitos que este tem de pedir a anulação da venda pelos fundamentos indicados na alínea a) do n.º 1 
do art. 257.º, de pedir a entrega dos bens, contra o detentor, na própria execução, nos termos previs-
tos nos arts. 901.º e 930.º do CPC, e de requerer o levantamento da penhora e o cancelamento dos 
registos dos direitos reais que caducam, nos termos do art. 824.º, n.º 2, do Código Civil – cf. Jorge 
Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, II vol., 
em anotação ao artigo 249.º.

Assim sendo, logo se vê que a consequência jurídica da falta de notificação dos termos da 
venda executiva ao titular de eventual direito legal de preferência sobre o prédio vendido é, em caso 
de procedência da respectiva acção de preferência, a substituição do comprador pelo preferente, 
pagando este o preço e as despesas da compra, nos termos do n.º 2 do artigo 909.º do Código de 
Processo Civil.

Pelo que, dando resposta ao thema decidendum, nunca no caso poderá ser anulado o «procedimento 
executivo a partir da preterição da notificação do recorrente» – em contrário do que vem concluído e 
requestado no presente recurso.

Razão por que, sendo de improcedência da reclamação, a sentença recorrida deve ser mantida, 
com a presente fundamentação.

E, a nosso ver, não faz sentido a inconstitucionalidade que o recorrente aduz na sua conclusão 8. 
– pois «o direito de propriedade privada», garantido no artigo 62.º, n.º 1, da Constituição da República 
Portuguesa, em nada sai beliscado, bem ao invés, pela consagração do direito de preferência do arren-
datário, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 1091.º do Código Civil.

Em face dos moldes legais da previsão do direito de preferência do arrendatário, a Constituição 
não tem que ser chamada ao caso. O ora recorrente não terá exercido o direito de preferência em con-
formidade com o regime previsto na lei. Sibi imputet.

Estamos, deste modo, a concluir que ao titular do direito de preferência não assiste o direito de 
requerer a anulação da execução a partir da falta da sua notificação.

O titular do direito de preferência legal (ou o titular do direito de preferência com eficácia real) 
tem apenas o poder de haver para si a coisa alienada, por via de acção judicial ao abrigo do disposto 
no n.º 1 artigo 1410.º do Código Civil.

Em caso de procedência da acção de preferência, operar -se -á, no processo de execução, a subs-
tituição do comprador pelo preferente, mediante o pagamento do preço da alienação e das despesas da 
compra, de acordo com os termos do n.º 2 do artigo 909.º do Código de Processo Civil.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, com a procuradoria de um sexto.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do 
Vale. 
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 Acórdão de 10 de Setembro de 2008.

Assunto:

Petição inicial. Recusa. Taxa de justiça inicial. Apoio judiciário.

Sumário:

Não deve haver recusa da petição inicial ao abrigo da alínea f) do artigo 474.º do 
Código de Processo Civil, quando o autor, notificado para «juntar o documento 
comprovativo do pagamento de taxa de justiça inicial», vem «juntar o comprovativo 
do benefício do apoio judiciário».

Processo n.º 1170/05 -30.
Recorrente: Joaquim Peixoto e Maria da Conceição Soares Batista.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 Joaquim Peixoto, e Maria da Conceição Soares Batista vieram interpor recurso do despacho 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em que, nos presentes autos de impugnação judicial, 
se decidiu recusar o recebimento da petição inicial.

1.2 Em alegação, os recorrentes formularam as seguintes conclusões.
1. Assim e em consequência do que se expressou deverá ser admitida a impugnação e revogado 

o despacho recorrido, porque o impugnante Joaquim efectuou o pagamento de taxa na modalidade de 
apoio faseado e o recurso aos argumentos invocados no despacho recorrido são inválidos pelos motivos 
que se invocaram na motivação, entretanto já exposta.

2. Nos autos em epígrafe mencionados os despachos exarados em primeira instância são contradi-
tórios, tal não pode acontecer, no caso aconteceu e nem sequer em primeira instância existiu qualquer 
oposição por parte do Ministério Publico, no caso há necessidade de esclarecer qual é o que prevalece, 
uma vez que o primeiro despacho manda justificar porque não paga taxa de justiça inicial ou então, que 
se junte aos autos comprovativo de deferimento, tal foi explicado por mais de uma vez e sempre foi 
dado prazo de dez dias às partes para efectuarem o pagamento, o que foi feito em relação ao Joaquim 
Peixoto com apoio judiciário na modalidade de pagamento faseado de taxa de justiça, pelo que em 
relação a este sempre o recurso tem que ser admitido.

3. Tem por isso que se submeter o despacho final de primeira instância aos anteriores, e devendo 
ser considerado pagamento efectuado pelo recorrente Joaquim.

4. Quanto à impugnante Maria da Conceição, esta beneficia de apoio judiciário tácito, uma vez 
que segundo a nossa opinião encontra -se violada a norma jurídica contida no artigo 26º n.º 1 e 2 e 3 
da Lei 34/2004 de 29 de Junho, que lhe concedeu o benefício do apoio judiciário pelo facto de depois 
de ter sido interpelada uma vez pelo órgão supervisor decorreu mais de trinta dias, tendo -se renovado 
o direito e formado acto tácito.

5. Contudo e não dando razão à recorrente Maria da Conceição, sempre deveria ter sido admitido 
o recurso relativamente ao Joaquim Peixoto e em relação a esta sempre deveria ter sido concedido novo 
prazo de liquidação de taxa ou de pagamento faseado de apoio judiciário.

6. Assim deve Vª EXª ter em conta que a questão principal situa -se em considerar que é um prazo 
de 90 dias de que o contribuinte beneficia e a impugnação judicial não pode de todo ser considerada 
uma acção igual às acções comuns, porque precedida de um prazo.

7. Não pode haver perda de garantias para os cidadãos, ainda porque estas normas jurídicas vio-
ladas são de fácil interpretação.

8. E as normas jurídicas violadas aqui invocadas são as invocadas no despacho recorrido por não 
ser assim tão literal a sua interpretação e deverem ser interpretadas de outro modo, no sentido do que 
aqui se expressa, contudo também gostaríamos de fazer um melhor trabalho, mas também pecamos pela 
falta de jurisprudência sobre o assunto e por não ser habitual tal interpretação sobre o assunto.

9. Ainda considera -se violada a norma jurídica invocada em ponto quatro destas conclusões.
10. Devem assim considerar que a não aplicação uniforme do direito gera situações de grave 

injustiça social e corrigir.
1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
(…) Ainda que os termos em que reformularam as suas conclusões não se mostrem muito mais 

claros e precisos, nomeadamente em ordem a apurar -se as razões em que se funda a discordância com 
a decisão recorrida, parece poder concluir -se quanto às normas jurídicas que entendem terem sido 
violadas, que os recorrentes invocam o art. 26º n.º 1, 2 e 3 da Lei 34/2004 de 29 de Junho e as «normas 
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invocadas no despacho recorrido», ou seja, como se retira do dito despacho, os arts. 474º, alínea f) e 
467º, n.º 4, 2ª parte, do Código de Processo Civil.

Nos termos deste último normativo só quando o procedimento tenha carácter urgente, o autor 
tenha requerido a citação urgente do réu (art. 478º) ou faltem menos de 5 dias para o termo do prazo de 
caducidade do direito de acção (art. 331º -1 Código Civil) é que bastará ao autor apresentar documento 
comprovativo do pedido de apoio judiciário.

Resulta por outro lado do art. 24º da Lei n.º 34/2004 de 29 de Junho que o procedimento 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.

E nos casos previstos no n.º 4 do artigo 467.º do Código de Processo Civil e, bem assim, nos casos 
em que, independentemente das circunstâncias referidas naquele normativo, está pendente recurso da 
decisão relativa à concessão de apoio judiciário e o autor pretende beneficiar deste para dispensa total 
ou parcial da taxa de justiça, deve da apresentação do respectivo pedido de apoio.

Nesta perspectiva não merece censura a decisão recorrida pois que efectivamente os recorrentes 
não alegaram nem fizeram prova da urgência que justificava os casos de excepção previstos no art. 467º 
n.º 4 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo não se vislumbra qualquer violação art. 26º n.º 1, 2 e 3 da Lei 34/2004 de 29 
de Junho.

Dispõe o art. 26º n.º 3 da referido Lei 34/2004 de 29 de Junho em caso de deferimento tácito do 
pedido de apoio judiciário é suficiente a menção em tribunal da formação do acto tácito.

Como refere Salvador da Costa, «O Apoio Judiciário», 5ª edição, pág. 169, «para efeito de justificar 
em juízo a dispensa de pagamento de taxa de justiça inicial e subsequente (...) basta que o requerente 
do apoio judiciário informe ter -se formado o acto tácito de deferimento, naturalmente por instrumento 
documental escrito onde se refira a data de apresentação do pedido de apoio judiciário e a sua não 
decisão no prazo de 30 dias, juntando documento comprovativo daquela apresentação».

Só que no caso subjudice, pese embora a recorrente Maria da Conceição Soares Baptista alegue 
deferimento tácito de tal pedido  - fls. 51  - não resulta da documentação por ela junta a formação de 
acto tácito.

Antes pelo contrário, resulta de fls. 45 que, tendo pedido a protecção jurídica em 11.11.2004, a 
recorrente foi notificada por despacho de 09.12.2004, para apresentar diversos elementos de prova docu-
mental, com suspensão prazo de produção de deferimento tácito – artº 1º, n.º 3 da Portaria 1085 -A/2004 
e 108º, n.º 4 do CPA, não resultando da documentação por si apresentada, que o tenha feito.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente.
1.5 Por decisão transitada em julgado, foi o presente recurso julgado deserto em relação a Maria 

da Conceição Soares Batista – cf. fls. 157 verso.
1.6 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
A questão que aqui se coloca é a de saber se deve, ou não, ser recusada a petição inicial pelos 

fundamentos do despacho recorrido.
2.1 O despacho recorrido apresenta o seguinte teor integral, ipsis verbis.
JOAQUIM PEIXOTO e MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES BAPTISTA, impugnantes identificados 

a fl. 2, notificados para em 10 dias juntar o documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça 
inicial, visto não terem invocado nenhuma causa justificativa que lhes permitisse apresentar, juntamente 
com a PI, documento comprovativo de pedido de apoio judiciário requerido e ainda não concedido, 
nos termos do art.º 467.º, n.º 4 do Cód. Proc. Civil, vieram, agora, alegar o deferimento tácito de tal 
pedido e, ao mesmo tempo, juntar o comprovativo do benefício do apoio judiciário.

O processo judicial tributário está sujeito a custas  - art.º 73.º - A do CCJ.
Nos termos do art.º 474.º, alínea f), do Cód. Proc. Civil, a secretaria deve recusar o recebimento 

da PI se não for junto o documento comprovativo do prévio pagamento a taxa de justiça inicial ou o 
documento que ateste a concessão de apoio judiciário.

Este será o regime regra.
Contudo, se ocorrer razão de urgência deverá o autor apresentar documento comprovativo do 

pedido de apoio judiciário requerido, mas ainda não concedido  - art.º 474.º, alínea f), e 2ª parte do 
n.º 4 do art.º 467.º do Cód. Proc. Civil.

Para afastar o regime regra, teriam os impugnantes, nos presentes autos, invocar e fazer prova, 
pelo menos indiciária, da urgência da prática dos actos no momento em que deram entrada com a 
petição inicial e não, tal como agora fizeram, juntar o documento comprovativo do benefício de apoio 
judiciário e, algo confusamente, a alegação do deferimento tácito de tal pedido, olvidando completa-
mente o despacho de fl. 49 acima referido.

Não se pode, portanto, mesmo que se queira, aferir da bondade daquela urgência porque não 
foi invocada pelos impugnantes na PI, permitindo, assim, aplicar a excepção prevista ao art.º 474.º, 
alínea f).
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Pelo exposto recuso o recebimento da petição inicial.
Custas pelos impugnantes.
Notifique.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 24.º (“Autonomia do procedimento”) da Lei n.º 34/2004 

de 29 de Junho, o procedimento de protecção jurídica na modalidade de apoio judiciário é autónomo 
relativamente à causa a que respeite, não tendo, por regra, qualquer repercussão sobre o andamento 
desta.

Nos termos do n.º 4 do artigo 467.º (“Requisitos da petição inicial”) do Código de Processo Ci-
vil, «Sendo requerida a citação nos termos do artigo 478.º (…), deve o autor apresentar documento 
comprovativo do pedido de apoio judiciário requerido, mas ainda não concedido».

Por outro lado, estabelece a alínea f) do artigo 747.º (“Recusa da petição pela secretaria”) do 
Código de Processo Civil que «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 pagamento da taxa de justiça inicial ou o documento que ateste 
a concessão de apoio judiciário, excepto no caso previsto no n.º 4 do artigo 467.º».

Como se vê, no caso sub judicio, a petição inicial foi recusada, em relação ao ora recorrente (e 
apenas este está agora em foco), porque, tendo sido notificado «para em 10 dias juntar o documento 
comprovativo do pagamento de taxa de justiça inicial (…)», veio, como reconhece o próprio despacho 
recorrido, «juntar o comprovativo do benefício do apoio judiciário».

E, na verdade, «o comprovativo do benefício do apoio judiciário» ao ora recorrente encontra -se 
nos autos, de fls. 52 a 56.

O que parece impressionar o despacho recorrido é o facto de o ora recorrente haver sido notificado 
pelo Tribunal para «juntar o documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça inicial», e ter 
vindo «juntar o comprovativo do benefício do apoio judiciário».

Mas julgamos que ao caso convêm as certeiras considerações produzidas em situação semelhante 
pelo acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 12 -12 -2006, proferido no recurso 
n.º 781/06, e de que aqui, data venia, nos apropriamos.

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 comprovativo 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.

Com efeito, aquele princípio do acesso aos tribunais exige que não se recuse a apreciação de pre-
tensões 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 legislati-
vamente o efeito de preclusão absoluta de direitos (que podem ser de enorme relevo) por deficiências 
processuais cujos inconvenientes sejam susceptíveis de sanação sem prejuízo apreciável para o Estado 
e para quaisquer outros interesses.

No caso em apreço (…), 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 oportunidade 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 sanação, determinando a realização dos actos necessários à regularização da instân-
cia 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 constitucionais e por contrariar o 
princípio da unidade da ordem jurídica, que é o elemento primacial da interpretação jurídica (art. 9.º, 
n.º1 do Código Civil), tem de rejeitar -se a interpretação que no despacho recorrido se fez do alcance 
do art. 476.º.

Como assim, julgamos que não deve haver recusa da petição inicial ao abrigo da alínea f) do 
artigo 474.º do Código de Processo Civil, quando o autor, notificado para «juntar o documento com-
provativo do pagamento de taxa de justiça inicial», vem «juntar o comprovativo do benefício do apoio 
judiciário».

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido, a ser 
substituído por decisão que, pelo motivo agora afastado, não deixe de admitir a impugnação judicial.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau. 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência -regra do 
Tribunal Central Administrativo. Competência excepcional do Supremo Tribunal 
Administrativo.

Sumário:

 I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão 
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, 
por regra.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, 
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito.

 III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de 
facto o recurso em que, de diversa factualidade aduzida, se conclui, mormente, por 
que o «Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e Cultura» foi proferido 
para «garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à Recorrente», questionados 
no mesmo recurso.

Processo n.º 157 -08 -30.
Recorrente: Alcatel Portuguesa, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 “Alcatel Portugal, SA” vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Sintra, a julgar improcedente a impugnação judicial contra as liquidações adicionais e respectivos 
juros compensatórios respeitantes ao IRC dos anos de 1997 e 1998.

1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
a) Não pode a ora Recorrente conformar -se com a sentença proferida pelo Tribunal a quo, nos 

termos da qual aquele Tribunal decidiu pela improcedência total da impugnação judicial deduzida pela 
ora Recorrente, desconsiderando como custo fiscal a majoração dos encargos incorridos com o “Contrato 
de Patrocínio” celebrado entre a Recorrente e a sociedade Parque Expo, S.A. (“Parque Expo”);

b) De facto, não assiste qualquer razão ao Tribunal a quo, porquanto o referido Tribunal sempre 
deveria ter concluído pela dedutibilidade de tais quantias caso tivesse considerado a factualidade pro-
vada, bem como interpretado correctamente a legislação que regula a questão sub judice;

c) Atenta a fundamentação da decisão ora impugnada, resulta claro que o Tribunal a quo entendeu 
que as questões em apreço na presente impugnação se resumiam em solucionar se “as importâncias 
atribuídas à Parque Expo 98 pela impugnante constituem donativos ou patrocínio comerciais”;

d) Na verdade, o Tribunal a quo limita -se a interpretar isoladamente o conceito de donativo, 
introduzido no Despacho Conjunto, com recurso a definições que não têm qualquer relevância para 
efeitos de interpretação jurídico -tributária;

e) Sustentando -se a decisão do Tribunal a quo em definições e conceitos que não têm qualquer 
relevância no âmbito do Direito Fiscal, a exactidão de tal decisão ficará desde logo posta em causa;

f) No entendimento da ora Recorrente, para se compreender e decidir sobre a dedutibilidade das 
quantias entregues pela ora Recorrente à Parque Expo será necessário compreender também o contexto 
em que tais quantias foram entregues, a vontade das partes ao celebrar o negócio, bem como a intenção 
do Governo ao proferir o Despacho em causa;

g) Assim, no caso sub judice dever -se -á recorrer às regras de interpretação jurídica, nomeada-
mente, o disposto no número 1 do artigo 9.º do Código Civil, aplicável às relações jurídico -tributárias 
por remissão da alínea d) do artigo 2.º da Lei Geral Tributária;

h) Ou seja, dever -se -á em conta na interpretação do referido Despacho que o contrato plurianual 
foi celebrado entre a Parque Expo e a ora Recorrente, no âmbito de um grande evento nacional e na 
legítima convicção das partes que as quantias entregues ao abrigo desse mesmo contrato, sempre es-
tariam sujeitas a benefícios fiscais, convicção esta que veio a ser tutelada no Despacho Conjunto dos 
Ministérios das Finanças e Cultura;

i) Com efeito, a ora Recorrente apenas celebrou o contrato em apreço na expectativa de vir a 
deduzir, para efeitos tributários, as quantias entregues à Parque Expo;
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j) Celebrado e executado o referido contrato plurianual, não pode admitir -se que, posteriormente, 
e sem qualquer fundamento para tanto, venha o Tribunal a quo desconsiderar a vontade das partes, 
pondo assim em causa as legítimas expectativas da Recorrente;

k) E tanto assim foi que a Parque Expo, com vista a garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à 
Recorrente solicitou que o Governo assumisse uma posição expressa sobre a atribuição dos referidos 
benefícios fiscais, posição essa que veio a ser consagrada no referido Despacho Conjunto do Ministério 
das Finanças e da Cultura.

l) Assim, no âmbito de tal Despacho, importará apenas relevar a intenção/vontade do legislador 
 - atribuir um beneficio da majoração a quaisquer quantias entregues nesse âmbito pelas entidades pa-
trocinadoras e, em consequência, desconsiderar a nomenclatura/conceitos por este utilizados.

m) Face ao exposto, não pode deixar de considerar -se que decisão proferida pelo Tribunal a quo 
ao fundar -se exclusivamente na interpretação do conceito de “donativo”, não teve em conta a vontade 
do legislador em atribuir os benefícios fiscais às partes que contrataram com a Parque Expo, nem as 
legítimas expectativas da ora Recorrente, pelo que não pode deixar de considerar -se ilegal.

n) Acresce que, não corresponde também à verdade, que a contrapartida retirada pela ora Recor-
rente seja equivalente aos montantes por ela pagos, pelo que conclusão retirada pelo Tribunal a quo, 
com vista a defender que as quantias entregues não devem ser consideradas donativos, não pode deixar 
de considerar -se abusiva;

o) Por outro lado, e no que respeita ao contrato de patrocínio celebrado entre a Recorrente e a 
Parque Expo, apesar da Recorrente admitir que a natureza do contrato assume claramente uma natu-
reza sui generis, não aceita que esta natureza ponha em causa os efeitos que as partes lhe pretenderam 
atribuir.

p) Na verdade, apesar de aspectos menos típicos para a qualificação como contrato de patrocínio 
(v.g. a ausência de animus donandi), acresce o facto de o evento subjacente ter sido expressamente 
reconhecido como de manifesto interesse cultural e, consequentemente, os montantes dispendidos pelas 
entidades envolvidas terem sido qualificados pelo Despacho Conjunto como donativos.

q) Assim, não pode a Recorrente conformar -se com a posição assumida pelo Tribunal a quo, nos 
termos da qual as quantias entregues não podem ser consideradas donativos por atribuíram contrapar-
tidas à Recorrente, bem como caso as partes assim o pretendessem sempre “poderiam ter clausulado 
a inclusão neste contrato plurianual de patrocínio, paralelamente, o pagamento de certo montante à 
Parque Expo a título de donativo”;

r) Contudo, não assiste razão ao Tribunal a quo, uma vez que o Despacho Conjunto não poderia 
reportar -se a outras quantias senão às quantias entregues pela Recorrente à Parque Expo, nem a outro 
contrato que não o contrato plurianual em apreço, pelo facto de mais nenhuma quantia ter sido entregue, 
nem outro contrato ter sido celebrado!;

s) Tanto mais que o Despacho Conjunto apenas foi proferido cerca de um ano depois da celebra-
ção do contrato, no sentido de formalizar um beneficio fiscal que tinha sido prometido às partes que 
celebraram tais contratos com a Parque Expo;

t) Pelo que, não pode deixar de concluir -se que o Despacho Conjunto ao ser proferido após da 
celebração do contrato entre a Recorrente e a Parque Expo, bem como depois de terem sido entregues as 
quantias em causa, reportava -se necessariamente a este contrato e a tais quantias, sob pena de esvaziar-
-se de efeitos o referido despacho;

u) Reitere -se ainda que o Despacho Conjunto decorreu do facto da própria Parque Expo ter 
solicitado aos Ministros das Finanças e da Cultura a emissão de uma pronúncia expressa relativo às 
benefícios fiscais atribuídos às contribuições monetárias efectuadas pelas entidades que celebraram os 
mencionados contratos de patrocínio;

v) Assim, é incompreensível que tal esclarecimento não tenha sido suficiente;
w) Adicionalmente, não pode a ora Recorrente deixar de questionar qual seria então o objecto e 

alcance efectivo do Despacho Conjunto, se não a consagração de um regime fiscal excepcional aplicável 
única e exclusivamente às entidades privadas que, à semelhança da ora Recorrente, colaboraram com 
o Estado português na concretização de tão importante evento como foi a Expo 98;

x) Tal conclusão afere -se, desde logo, pelo próprio elenco taxativo, contido no Despacho Con-
junto, dos contratos plurianuais celebrados pela Parque Expo com diversas empresas de variados ramos 
de actividade, pelo que a esta luz se compreende que, não só as empresas de cada sector devem ter o 
exclusivo na respectiva área, como também, e consequentemente, se procurou evitar a celebração de 
outros contratos de patrocínio que não os contemplados naquele Despacho;

y) A este propósito, e se dúvidas ainda restassem, importa referir que foi de facto criado um regime 
fiscal excepcional para a Expo 98, mediante a publicação da Lei n.º 127 -B/97, de 20 de Dezembro;

z) Assim, e uma vez que no referido Despacho Conjunto foi oficial, expressa e publicamente 
reconhecida a possibilidade de os montantes dispendidos pela ora Recorrente, no âmbito do “Contrato 
de Patrocínio”, serem, a título excepcional, tratados como custos com Mecenato Cultural, a decisão do 
Tribunal a quo não pode deixar de considerar -se ilegal;
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aa) Acresce que, a ora Recorrente não pode ainda aceitar a decisão do Tribunal a quo, na medida 
em que, perante uma situação de facto em tudo idêntica às dos presentes autos, verificada no âmbito de 
outro contrato celebrado entre uma outra entidade e a Parque Expo, a Administração Fiscal defendeu 
um entendimento em tudo consentâneo com a posição assumida pela ora Recorrente;

bb) Com efeito, a ora Recorrente teve conhecimento de uma decisão de deferimento expresso, 
emitida pela Direcção de Serviços de IRC, de recurso hierárquico apresentado por um contribuinte com 
uma situação factual e fiscal em tudo similar à da ora Recorrente, na qual se cita expressamente um 
parecer da Direcção de Serviços Jurídicos e de Contencioso (“DSJC”) da Direcção -Geral dos Impostos, 
identificado com o n.º 0133/2003, de 4 de Julho de 2003, cuja cópia não foi contudo possível obter;

cc) Face ao teor do referido parecer acima transcrito, bem como da decisão administrativa refe-
renciada, claro se evidencia que a sentença de que ora se recorre revela uma cristalina violação dos 
princípios da justiça e igualdade entre contribuintes;

dd) De facto, a Administração ao decidir a favor de um contribuinte no sentido de lhe reconhecer a 
dedução fiscal de determinadas quantias, não poderá posteriormente decidir em sentido diverso quando 
interpelada por outro contribuinte que alega uma situação de contornos similares;

ee) Decidindo em sentido divergente, incorre a Administração numa clara violação do princípio 
da igualdade entre contribuintes, como ocorreu na presente situação controvertida, expressamente 
consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (“CRP”), porquanto uma mesma 
situação fiscal, fundada nos mesmo pressuposto e verificada no mesmo período temporal, foi tratada 
pela Administração Tributária de forma díspar;

ff) Ademais, sempre se acrescentará que, através da divergência de decisões, ficou prejudicado o 
princípio da colaboração entre a Administração Tributária e os contribuintes previsto no número 1 do 
artigo 59.º da Lei Geral Tributária;

gg) Nestes termos, é por demais notório que a ora Recorrente sentiu injustificadamente as con-
sequências da deficiente harmonização de posições técnicas nesta matéria ocorrida no seio dos órgãos 
da Administração Tributária;

hh) Pelo exposto, não poderá a Recorrente conformar -se com as conclusões do Tribunal a quo 
que não aceitou a majoração das quantias entregues pela ora Recorrente, quando o próprio Ministro 
das Finanças, oficial e publicamente, já havia reconhecido que a ora Recorrente poderia beneficiar do 
regime em questão.

Nestes termos, e nos demais em Direito aplicáveis, deverá o presente recurso ser julgado procedente 
por provado e, em consequência, ser anulada a decisão recorrida, com todas as legais consequências.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Nos presentes autos suscita -se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal em 

razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 155 e segs. a re-

corrente Alcatel Portugal, SA, vem invocar factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, nem 
levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito.

É o que se apura nomeadamente da conclusão K, em que a recorrente refere que «foi... a Parque 
Expo, com vista a garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à Recorrente solicitou que o Governo 
assumisse uma posição expressa sobre a atribuição dos referidos benefícios fiscais, posição essa que 
veio a ser consagrada no referido Despacho Conjunto do Ministério das Finanças e da Cultura».

e bem assim das conclusões S em que acrescenta que «o Despacho Conjunto apenas foi proferido 
cerca de um ano depois da celebração do contrato, no sentido de formalizar um beneficio fiscal que 
tinha sido prometido às partes que celebraram tais contratos com a Parque Expo» e U em que reitera 
que «o Despacho Conjunto decorreu do facto da própria Parque Expo ter solicitado aos Ministros das 
Finanças e da Cultura a emissão de uma pronúncia expressa relativo aos benefícios fiscais atribuídos 
às contribuições monetárias efectuadas pelas entidades que celebraram os mencionados contratos de 
patrocínio».

Ou seja, a recorrente vem invocar novos factos relativos a um beneficio fiscal que tinha sido 
prometido às partes que celebraram tais contratos com a Parque Expo, factos esses que não foram 
considerados na sentença recorrida, pretendendo de tais factos retirar consequências jurídicas em sede 
do presente recurso.

Constata -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 jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões das 
respectivas alegações são vertidos factos que não foram levados ao probatório ou é invocada matéria 
de facto que contraria, ou não foi levada em consideração na decisão recorrida  - vide neste sentido 
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Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, recurso 
1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, todos in WWW.DGSI.PT.

Verifica -se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul 
 - arts. 280º, n.º 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, ouvida a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incom-
petente em razão da hierarquia.

1.5 Ouvida a recorrente, veio pronunciar -se do seguinte modo.
1 No Parecer ora notificado à Recorrente, vem o Digníssimo Procurador -Geral Adjunto, junto 

deste Supremo Tribunal, defender que a Recorrente invocou, em sede de recurso, “factos novos que o 
tribunal recorrido não estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação funda-
menta o seu direito”, para assim concluir que, estando em causa a reapreciação da matéria de facto, este 
Tribunal Superior é incompetente para conhecer do presente recurso, uma vez que a sua competência 
se restringe à reapreciação de questões de Direito.

2 Assim, pretendendo a ora Recorrente a alegada alteração/reapreciação da matéria de facto, en-
tende o Digníssimo Procurador -Geral Adjunto que o Tribunal competente para conhecer do presente 
recurso é o Tribunal Central Administrativo do Sul.

3 Com efeito, entendeu o Digníssimo Procurador -Geral Adjunto que a ora Recorrente alegou os 
seguintes factos novos:

a) “A Parque Expo, com vista a garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à Recorrente solicitou 
que o Governo assumisse uma posição expressa sobre a atribuição dos referidos benefícios fiscais, 
posição essa que veio a ser consagrada no referido Despacho Conjunto do Ministério das Finanças e 
da Cultura”, alegado na conclusão “K” do presente recurso.

b) “O Despacho Conjunto apenas foi proferido cerca de um ano depois da celebração do contrato, 
no sentido de formalizar um beneficio fiscal que tinha sido prometido às partes que celebraram tais 
contratos com a Parque Expo”, alegado na conclusão “S” do presente recurso.

c) “O Despacho Conjunto decorreu do facto da própria Parque Expo ter solicitado aos Minis-
térios das Finanças e da Cultura a emissão de uma pronúncia expressa relativo aos benefícios fiscais 
atribuídos às contribuições monetárias efectuadas pelas entidades que celebraram os mencionados 
contratos de patrocínio”, alegado na conclusão “U” do presente contrato.

4 Não assiste, porém, razão ao Digníssimo Procurador -Geral Adjunto, uma vez que os factos supra 
descritos já constam dos presentes autos e foram valorados pelo Tribunal a quo. Senão vejamos,

5 Primeiramente, releve -se, quanto ao alegado novo facto “o Despacho Conjunto apenas foi pro-
ferido cerca de um ano depois da celebração do contrato”, que tal afirmação não constitui qualquer 
nova factualidade, mas apenas um mero juízo conclusivo, resultante da análise comparativa efectuada 
às datas apostas nos documentos juntos aos autos  - Despacho Conjunto e contrato.

6 Por outro lado, a factualidade vertida nas alíneas “K” e “U” das conclusões é em tudo idêntica 
 - apesar de redigida de forma distinta  - pelo que, a admitir -se que a Recorrente invocou novos factos, 
o que não se concede, sempre teria que concluir -se que as referidas alíneas dizem respeito à mesma 
factualidade.

7 Contudo, cumpre salientar que quaisquer dos factos vertidos nas referidas alíneas “K”, “S” 
e “U” não consubstanciam uma factualidade nova, uma vez que os mesmos já decorrem do teor dos 
documentos juntos aos autos, e nos quais o Tribunal baseou a sua convicção.

8 Com efeito, analisemos o teor do documento n.º 7 junto com a impugnação judicial: trata -se de 
um documento emitido pela Parque Expo, nos termos do qual esta entidade prometia conceder bene-
fícios fiscais às entidade que aceitassem ser suas Patrocinadoras Oficiais.

9 Ora, o teor de tal documento foi aceite pelas partes e valorado pelo Tribunal a quo, pelo que a 
Recorrente limitou -se a realçar, em sede de conclusões, os factos constantes de tal documento, conforme 
resulta da alínea “S” parte final.

10 Por outro lado, na decisão proferida pela Administração Tributária, no âmbito da reclamação 
graciosa, e junta com a impugnação judicial como documento n.º 9, pode ler -se no Ponto 4, denomi-
nado “Parecer”:

“Refere ainda que aquando da celebração do referido contrato, a Parque Expo assumiu a obri-
gação, perante a reclamante e todas as empresas interessas em realizarem actividades comerciais 
vinculadas à exposição e com as quais assinou contratos, de solicitar aos Ministros das Finanças de 
da Cultura o entendimento de que as importâncias pagas no âmbito de tais contratos fossem conside-
rados de superior interesse cultural, podendo ser enquadradas no n.ºs 3 e 4 do artigo 39.º do CIRC 
e, consequentemente, majoradas em 15%. Em conformidade foi publicado em Diário da República, o 
Despacho Conjunto n.º 469/98, de 6 de Julho, do Ministério das Finanças e do Ministro da Cultura 
(fl. 57).
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(…) Assim, ainda que se perceba a pretensão da ora reclamante uma vez que a própria socie-
dade Parque Expo’ 98 tinha a perspectiva da equiparação dos patrocínio a donativos, para efeitos da 
aplicação do regime fiscal excepcional da Expo’ 98, e que pelos vistos transmitiu antecipada e inde-
vidamente às entidades com as quais celebrou os ditos contratos de patrocínio, julgamos que houve 
alguma imprudência por parte das entidades contratantes, patrocinadores e patrocinada, uma vez que 
não existia, como nunca chegou a existir legislação excepcional de aplicação concreta e inequívoca 
aos referidos contratos de patrocínio.”

11 Ou seja, a factualidade aqui descrita  - a qual resulta de um excerto do documento n.º 9 junto 
com a impugnação judicial e cujo conteúdo foi integralmente aceite pelas partes  - consubstancia a 
mesma factualidade vertida nas alíneas “K” e “U” das conclusões.

12 Assim, resulta claro que a Recorrente, em sede de recurso, limitou -se a reproduzir a factualidade 
que emerge dos documentos juntos com a impugnação judicial e aceites pelas partes, pelo que tal não 
consubstancia matéria nova a ser apreciada pelo Tribunal de recurso.

13 Com efeito, no Ponto III da sentença ora recorrida, denominado “fundamentação”, resulta que 
o Tribunal a quo assentou a sua decisão nos factos provados e não provados, elencados na referida 
sentença, bem como baseou a sua convicção no teor dos documentos juntos aos autos que não 
foram impugnados.

14 O que a ora Recorrente pretendeu foi apenas evidenciar que, atenta a factualidade dada como 
provada e o conteúdo dos documentos junto aos autos e aceites pelas partes, o Tribunal a quo sempre 
deveria ter julgado improcedente a impugnação judicial em apreço, caso tivesse aplicado/interpretado 
correctamente as normas jurídicas que regulam a presente questão.

15 Caso, porém, assim não se entenda, o que não se concede apenas se admite por mero dever 
de patrocínio, requer a V. Exa. se digne ordenar a remessa dos presentes autos para o Tribunal Central 
Administrativo Sul, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 18.º do Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário.

Nestes termos, e nos demais em Direito aplicáveis, deve este Supremo Tribunal considerar -se 
competente para julgar o presente recurso, seguindo -se os ulteriores termos da lei até final. Caso, 
porém, assim não se entenda, deve ser ordenada a remessa dos presente autos ao Tribunal competente 
 - Tribunal Central Administrativo Sul  - com as legais consequências.

1.6 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência, a questão da competência do Tribunal em 
razão da hierarquia, levantada pelo Ministério Público.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) A impugnante desenvolve a sua actividade na área da fabricação e comercialização de equipa-

mento de telecomunicações, eléctrico e electrónico;
b) A impugnante celebrou com a sociedade Parque Expo 98, SA, um contrato cujas cláusulas 

constam do documento de fls. 55 e ss., cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, que as partes 
denominaram “contrato de patrocínio”, nos termos do qual a impugnante passou a ser “fornecedor 
exclusivo (à Parque Expo 98, SA) de material de Redes de Telecomunicações e Cablagem Estruturada 
com equipamentos activos em edifícios do Recinto da Exposição” e também “fornecedor exclusivo do 
Centro ou Centros Operacionais de Controlo com integração de sinais dos sistemas usados na EXPO 
98” (cfr. cláusula 4/1  -alíneas 1) e m) do Contrato de Patrocínio), entre outros direitos estabelecidos no 
n.º 1 da citada cláusula 4ª como contrapartida do pagamento pela impugnante à Parque Expo 98, SA, 
do “montante previsto de 218 200 000$00 (duzentos e dezoito milhões e duzentos mil escudos) a título 
de patrocínio”(Ibidem  - cláusula 5.ª/1);

c) A impugnante contabilizou numa conta de custos os montantes de 150 000 000$00 e de 68 400 
000$00 nos anos de 1997 e 1998, respectivamente, relativos a encargos com o contrato de patrocínio 
supra aludido;

d) A impugnante procedeu à dedução dos montantes de 22.500.000$00 e de 13.640.000$00 nas 
declarações periódicas de rendimentos apresentadas, correspondentes à majoração em 15% e 20% 
daqueles valores, respectivamente;

e) Na sequência de uma acção inspectiva interna, no termos da qual foi elaborado o relatório de 
fls. 51 e ss. dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, a impugnante foi notificada 
pela AT das liquidações adicionais de IRC respeitantes aos anos de 1997 e 1998, incluindo os juros 
compensatórios, no montante de 85.300.546$00/ 425.477,33 €, e de 52.771.191$00 / 263.221,59 €, 
respectivamente;

f) A impugnante deduziu Reclamação Graciosa respeitante à matéria em causa, que foi indefe-
rida.

2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência 
absoluta do Tribunal; sendo esta de conhecimento oficioso, e podendo ser arguida pelos interessados 
ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em 
julgado da decisão final.
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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 Pro-
cesso 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.

Ao Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário, compete conhecer dos 
recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tiver por 
exclusivo fundamento matéria de direito; nesta última situação, a competência será, per saltum, da 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – cf. os termos dos artigos 26.º, 
alínea b), e 38.º, n.º 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; cf. também 
o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Como imediatamente se vê do regime legal apontado, a competência do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo 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 constitui excepção 
à competência -regra ou generalizada do Tribunal Central Administrativo – cf., a este respeito, por 
exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14 -11 -2007, proferido no 
recurso n.º 526/07.

Assim, para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, desde logo, 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 conclusões do respectivo recurso se 
questionar a questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à 
matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório 
não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer 
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de 
facto que se devam retirar dos mesmos – conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo 
Tribunal Administrativo.

No caso sub judicio, a ora recorrente conclui, nomeadamente, que:
(…) o contrato plurianual foi celebrado entre a Parque Expo e a ora Recorrente na legítima 

convicção das partes que as quantias entregues ao abrigo desse mesmo contrato, sempre estariam 
sujeitas a benefícios fiscais [conclusão h)];

convicção esta que veio a ser tutelada no Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e 
Cultura [conclusão h)];

(…) a ora Recorrente apenas celebrou o contrato em apreço na expectativa de vir a deduzir, para 
efeitos tributários, as quantias entregues à Parque Expo [conclusão i)];

E tanto assim foi que a Parque Expo, com vista a garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à 
Recorrente solicitou que o Governo assumisse uma posição expressa sobre a atribuição dos referidos 
benefícios fiscais [conclusão k)];

posição essa que veio a ser consagrada no referido Despacho Conjunto do Ministério das Fi-
nanças e da Cultura [conclusão k)];

(…) o Despacho Conjunto não poderia reportar -se a outras quantias senão às quantias entregues 
pela Recorrente à Parque Expo [conclusão r)];

nem a outro contrato que não o contrato plurianual em apreço [conclusão r)];
pelo facto de mais nenhuma quantia ter sido entregue, nem outro contrato ter sido celebrado 

[conclusão r)];
Tanto mais que o Despacho Conjunto apenas foi proferido cerca de um ano depois da celebração 

do contrato [conclusão s)];
no sentido de formalizar um beneficio fiscal que tinha sido prometido às partes que celebraram 

tais contratos com a Parque Expo [conclusão s)];
Ora, a matéria de facto acabada de elencar manifestamente não se encontra assente na sentença 

recorrida.
Por meio de tal elencada factualidade não se questiona apenas o significado do que foi declarado 

nas peças contratuais ou protocolares respectivas.
Na realidade, não estamos em presença de mera interpretação normativa ou legal da vontade dos 

declarantes.
Por meio de tal aduzida e elencada factualidade, a recorrente afirma e fundamenta essencial-

mente a conclusão de facto, de que o «Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e Cultura» 
foi proferido para «garantir/salvaguardar os direitos atribuídos à Recorrente» – direitos questionados 
no presente caso.
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E, a nossos olhos, afigura -se evidente que, em contrário do que veio responder a ora recorrente, 
os factos deixados elencados, na verdade, não «decorrem do teor dos documentos juntos aos autos», 
simplesmente.

Os factos deixados elencados, e constantes das conclusões do recurso, implicam necessariamente 
uma interpretação e julgamento em matéria de facto, acerca daquilo que as partes deixaram declarado 
no contrato respectivo.

O que logo significa que, não tendo sido estabelecida pela sentença recorrida essa requestada 
factualidade, não versa o presente recurso exclusivamente matéria de direito.

Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para o 
conhecimento de tais recursos, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo, Secção 
de Contencioso Tributário.

E, então, havemos de convir, a finalizar, 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 tal 
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.

Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso 
em que, de diversa factualidade aduzida, se conclui, mormente, por que o «Despacho Conjunto dos 
Ministérios das Finanças e Cultura» foi proferido para «garantir/salvaguardar os direitos atribuídos 
à Recorrente», questionados no mesmo recurso.

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 99 euros e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco  — Jorge de 

Sousa. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

IVA. Ofertas a clientes. Usos comerciais. Circular. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — É material e organicamente inconstitucional, por ofender os artigos 103.º, n.º 2 e 
165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, a criação por Circular da DGCI de um limite máximo, 
calculado em função do volume de negócios do ano anterior, para “ofertas de 
pequeno valor” referidas na 2.ª parte da alínea f) do n.º 3 do artigo 3º do CIVA.

 II — Há lugar a pagamento de juros indemnizatórios, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 43.º da LGT, no caso de ser judicialmente anulada autoliquidação efectuada 
de acordo com instruções genéricas da administração tributária, publicadas em 
circular.

Processo n.º 202/08 -30.
Recorrente: VPC — Portugal, Vendas por Correspondência, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – VCP  - Portugal, Vendas por Correspondência, Lda, melhor identificada nos autos, não se 
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente 
a impugnação judicial que deduziu contra a decisão de indeferimento da reclamação graciosa que 
apresentara, relativa a IVA, respeitante ao mês de Julho de 2004, no valor global de € 183.794,56, dela 
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A completa ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das normas 
jurídicas aplicáveis
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I. 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. De resto, em Acórdão proferido pela 2ª. Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
refere -se expressamente “que a «lei do POC», tal qual é invocada na sentença, relativamente ao regime 
a que estão sujeitas as ofertas de pequeno valor, no concernente ao IVA...”

IV. Razão pela qual a Douta Sentença recorrida não especifica os fundamentos de direito que jus-
tificam 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;

V. Face à inexistência de especificação dos fundamentos de direito que, alegadamente, justificam 
a decisão, a Douta Sentença recorrida é nula, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 668.º do CPC;

VI. 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. Omissão de Pronúncia quanto à Inconstitucionalidade por Violação do Princípio da Legalidade 
e a indicação das Normas Jurídicas que deveriam ter sido aplicadas

VII. A Circular n.º 19/89, ao limitar a norma de incidência negativa prevista na alínea f) in fine, 
do n.º 3, do artº 3º do Código do IVA, é inconstitucional por violação do disposto nos artº 165º, n.º 1, 
alínea i) e no artº 103, n.º 2, da CRP, ferindo separação dos poderes;

VIII. A Administração Fiscal usurpou as funções do legislador;
IX. Tal inconstitucionalidade não deixaria de verificar -se mesmo que a disposição referida na 

Conclusão I. existisse;
X. Isto porque “a lei do POC” foi aprovada e posta em vigor sem precedência de lei autoriza-

tiva;
XI. 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;
XII. Não poderia o Governo usar tal autorização para, por sua vez, deferir em Decreto -Lei a 

fixação de tais critérios à Administração Fiscal;
XIII. Mais, a Circular n.º 19/89 é também ilegal por violação do disposto no artº 8.º, n.º 1 da 

LGT;
XIV. Questão que a ora Recorrente suscitou e sobre a qual a Douta Sentença recorrida não se 

pronuncia;
XV. Razão pela qual, face a esta omissão de pronúncia a Douta Sentença recorrida é nula, nos 

termos do artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC;
XVI. Mas mais, deveria ter aplicado ao caso concreto dos autos as normas contidas nos artigos 165.º, 

n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 todos da CRP, bem como no artº 8.º, n.º 2 da LGT,
XVII. Ao invés, de pura e simplesmente, violar o disposto nestas normas e no artº 112.º, n.º 6 da 

CRP;
3. A Oposição entre os Fundamentos da Sentença Recorrida e a respectiva Decisão e a incorrecta 

aplicação do Princípio da Igualdade
XVIII. 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 
individualmente, tais ofertas sejam de pequeno valor”,

XIX. Questão que nunca foi controvertida desde o início dos autos e que corresponde exactamente 
aos únicos requisitos constantes do artº 3, n.º 3, alínea f) in fine.

XX. 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 n.º 3 do artº 3º do 
CIVA assenta, sim, na verificação de ter sido ultrapassado o limite de 5 %o do volume de negócios do 
ano anterior, fixado administrativamente pela Circular n.º 19/89, de 18 -12.”

XXI. No entanto, veio a Sentença recorrida julgar a impugnação judicial improcedente.
XXII. Salvo o devido respeito, existe aqui oposição entre os fundamentos e a decisão nesta parte 

da Sentença recorrida,
XXIII. Pois a manutenção da liquidação impugnada é incompatível com a verificação de todos 

os critérios legais.
XXIV. A Sentença recorrida não pode afirmar simultaneamente que os critérios do artº 3º, n.º 3, 

alínea f), in fine, do Código do IVA estão cumpridos e que a limitação efectuada pela Administração 
Fiscal também está correcta.

XXV. 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;
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XXVI. Razão pela qual os fundamentos de direito aduzidos na Douta Sentença recorrida contra-
riam a decisão da mesma,

XXVII. E, nos termos do artº 668º, n.º 1, alínea c) do CPC, a Douta Sentença recorrida é nula;
XXVIII. A formulação legal usada pelo Código do IVA  - “usos comerciais”  - pretendia delibe-

radamente consagrar o princípio da igualdade ao permitir que sectores de actividade diferentes, em 
virtude dessa mesma medida de diferença, fossem tratados de modo diferente;

XXIX. 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 
consequência desse facto, passou a tratar de forma igual sectores económicos diferentes, violando, 
deste modo, o princípio da igualdade;

XXX. Razão pela qual, a Douta Sentença recorrida aplica incorrectamente o princípio da igualdade 
previsto no artº 13.º da CRP;

4. Pela revogação da Sentença Recorrida
XXXI. A Recorrente não estava e não está obrigada a liquidar e pagar IVA sobre as ofertas de 

pequeno valor económico praticadas aos respectivos clientes com fundamento exclusivo na Circular 
19/89, de 18 de Dezembro, uma vez que o preço daquelas foi considerado (até pela própria Circular) 
como estando em conformidade com os usos comerciais, logo, de acordo com a lei vigente;

XXXII. Questões que a Administração Fiscal aceita, que não constitui fundamento das liquida-
ções impugnadas e que o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 
25 de Maio de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como 
assente.

XXXIII. A Recorrente está tão -somente obrigada ao cumprimento da lei.
XXXIV. O Código do IVA, no seu artº 3º, n.º 3, alínea f) in fine, dispõe que se encontram ex-

cluídas do regime daquela alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em conformidade com os 
usos comerciais.

XXXV. 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;

XXXVI. O que, repete -se, a Administração Fiscal aceita, não constitui fundamento das liquidações 
impugnadas e o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em 25 de Maio 
de 2004, no âmbito do recurso n.º 1330/03, para o qual a Douta Sentença remete dá como assente.

XXXVII. A incidência do imposto tem de ser regulada por lei por decreto -lei autorizado.
XXXVIII. 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.

XXXIX. A ora Recorrente, estando tão somente adstrita ao cumprimento da lei, não se pode 
conformar com critérios administrativos de orientação genérica para os serviços, com eficácia mera-
mente interna para estes, que, para mais, a afectam grandemente no desenvolvimento da sua actividade 
comercial.

XL. Nem pode conformar -se com a liquidação de imposto única e exclusivamente com funda-
mento no conteúdo de uma Circular que pretende aplicar um limite de 5%o do volume de negócios, 
com referência ao exercício anterior, que consubstancia uma excessiva interpretação, sem qualquer 
espelho, nem sequer no mais imaginativo esforço de interpretação, no Código do IVA e na legislação 
comunitária.

XLI. 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 sujeitar as empresas Portuguesas a um regime jurídico -fiscal desvantajoso face a outros 
agentes localizados noutras jurisdições europeias.

XLII. A Circular 19/89, de 18 de Dezembro é ilegal, pela regulação ilegítima que faz da incidên-
cia do imposto, pela abusiva transposição de Directiva Comunitária e pela respectiva imposição com 
eficácia externa vinculativa aos contribuintes;

XLIII. Mas também inconstitucional, do ponto de vista formal, por violação do princípio da 
legalidade, previsto nos artigos 165º, n.º 1, alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP e, também, no artº 8.º, n.º 1 
da LGT;

XLIV. E, do ponto de vista material, por violação do princípio da igualdade, previsto no artº 13.º 
da CRP;

XLV. Deverá pois, concluir -se pela revogação da Douta Sentença recorrida,
XLVI. E pela anulação da liquidação impugnada;
XLVII. Porquanto, a Sentença recorrida, para além dos vícios supra descritos, viola ostensivamente 

o disposto nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i), e 103.º, n.º 2 da CRP, no artº 8, n.º 1 da LGT e o princípio 
da igualdade, previsto no artº 13.º da CRP; e,

XLVIII. Pretende aplicar norma inexistente alegadamente constante da “lei do POC”;
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XLIX. A correcta interpretação e aplicação das citadas normas obriga a negar que uma circular 
estabeleça a incidência de um imposto,

L. E, como tal, que constitua o único fundamente de uma liquidação,
LI. Tal como veio a ser decidido pelo Venerando Supremo Tribunal Administrativo em casos em 

tudo idênticos ao dos autos.
A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso, 

sufragando -se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante faz parte do grupo empresarial “3 Suisses”, tendo como casa mãe a sociedade 

francesa “3 Suisses International, SA” e exerce a actividade de “Vendas por Correspondência” de 
artigos para o lar, estando enquadrada no regime normal de periodicidade mensal, praticando operações 
tributadas à taxa normal;

2. No âmbito da sua actividade e para promover as vendas, a impugnante procede a aquisições 
intracomunitárias de produtos destinados a oferecer aos diversos clientes como brindes, sendo que, 
deduzia o IVA correspondente a essas aquisições, mas não o liquidava aquando da sua transmissão aos 
beneficiários desses brindes;

3. Foi sujeita a acções inspectivas aos exercícios de 1996 a 2000, tendo sido efectuadas correc-
ções técnicas, em sede de IVA, por a Administração Fiscal entender que, por se tratarem de aquisições 
destinadas a serem oferecidas aos clientes como brindes e o valor global das ofertas ultrapassar o valor 
fixado na Circular 19/89, de 18 -12, ou seja, 5%o do volume de negócios do ano anterior, as respec-
tivas transmissões devem ser consideradas como transmissões gratuitas sujeitas a IVA nos termos do 
artigo 3º, n.º 3, alínea f) do CIVA;

4. A impugnante passou, com efeitos a partir do exercício de 2001, a autoliquidar IVA sobre o 
valor das ofertas que ultrapassa o valor global de 5% do volume de negócios do ano anterior;

5. A impugnante deduziu reclamações graciosas das autoliquidações em causa, não tendo sido 
emitida pronúncia pela AF sobre a reclamação relativa pagamento indevido de IVA, respeitante a Julho 
de 2004, objecto dos autos;

6. A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada em Tribunal a 12.04.2005.
3 – As questões que constituem o objecto do presente recurso foram já apreciadas em diversos 

arestos desta Secção do STA, nomeadamente, no Acórdão de 21/3/07, in rec. n.º 1.180/06, em que as 
partes são as mesmas e idênticas as conclusões da sua motivação, o qual subscrevemos e que, por isso 
mesmo, vamos aqui transcrever, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).

Diz -se, então, no citado aresto que “a primeira questão colocada pela Recorrente é a da nulidade 
da sentença por «completa ausência de fundamento de direito e respectivo erro na determinação das 
normas aplicáveis».

Esta afirmação contém contradição nos seus próprios termos, pois se a sentença tiver errado na 
determinação das normas é porque algumas invocou e, por isso, não se pode falar de ausência absoluta 
de fundamentação de direito.

De qualquer forma, a nulidade por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito 
da decisão, prevista no art. 125.º, n.º 1, do CPPT [que reproduz a fórmula da alínea b) do n.º 1 do 
art. 668.º do CPC] ocorre quando na decisão não se especifiquem os fundamentos de facto e de direito 
que justificam a decisão.

Como vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo, com apoio no 
próprio texto desta disposição, só se verifica tal nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamen-
tação. (() Neste sentido, entre muitos, podem ver -se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

– de 9 -3 -1989, proferido no recurso n.º 26531, publicado em Apêndice ao Diário da República 
de 14 -11 -94, página 1965;

– de 7 -12 -1989, proferido no recurso n.º 22854, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 30 -12 -94, página 7016;

– de 29 -5 -1991, proferido no recurso n.º 24722, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 15 -9 -95, página 3414;

– de 26 -9 -1991, proferido no recurso n.º 27802, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 29 -9 -95, página 5101;

– de 17 -3 -1994, proferido no recurso n.º 33329, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 20 -12 -96, página 2094;

– de 2 -11 -1994, proferido no recurso n.º 36039, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 18 -4 -97, página 7588;
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– de 18 -1 -1996, proferido no recurso n.º 34945, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 31 -8 -98, página 303;

– de 23 -5 -1996, proferido no recurso n.º 39216, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 23 -10 -98, página 3957;

– de 27 -5 -1998, proferido no recurso n.º 37068, publicado em Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 20, página 18;

– de 21 -3 -2000, proferido no recurso n.º 41027;
– de 25 -10 -2000, proferido no recurso n.º 29760;
– de 14 -11 -2000, proferido no recurso n.º 46046;
– de 27 -6 -2001, proferido no recurso n.º 37410.)
No caso em apreço, a sentença contém fundamentação jurídica, inclusivamente referência ex-

pressa de vários preceitos legais, pelo que não pode falar -se em nulidade por falta de fundamentação 
de direito.

Improcede, assim, a respectiva arguição.
…A segunda questão colocada pela Recorrente é a de omissão de pronúncia sobre a inconstitu-

cionalidade por violação do princípio da legalidade e a indicação das normas jurídicas que deveriam 
ter sido aplicadas.

A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando o Tribunal deixe de se pro-
nunciar sobre questões sobre as quais deveria ter -se pronunciado [art. 125.º, n.º 1, do CPPT].

Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.º, 
n.º 1, do CPC, em que se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as 
partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras.

No caso em apreço…, a questão da violação do princípio da legalidade pela Circular n.º 19/89 é 
apreciada na transcrição que se faz na sentença recorrida do acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Sul de 25 -5 -2004, processo n.º 1330/03, em que, depois de outras considerações, se conclui expres-
samente que «não colhe a afirmação da impugnante de que a Circular além de ser ilegal por falta de 
habilitação legal para interpretar extensivamente normas de incidência tributária» (…)

Assim, na sentença recorrida, através da remissão que se faz para este acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, tomou -se posição sobre a referida questão da compatibilidade da referida Circular 
com o princípio da legalidade tributária, entendendo -se que ela não interpreta extensivamente normas 
de incidência tributária.

É certo que se trata de uma abordagem da questão distinta da que é proposta pela Recorrente, e 
não apreciando a questão sob todas as perspectivas possíveis, mas, tendo -se tomado posição sobre a 
questão, bem ou mal, não há nulidade por omissão de pronúncia.

...A Recorrente imputa à sentença recorrida nulidade por oposição entre os fundamentos e a 
decisão, que se consubstanciará em a sentença afirmar que os critérios do art. 3.º, n.º 3, alínea f), in 
fine, do C.I.V.A. estão cumpridos e que a limitação efectuado na referida Circular 19/89 também está 
correcta.

A nulidade de sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão ocorre quando há um 
vício lógico na sentença, por, em face dos fundamentos invocados a decisão dever ser oposta à que 
foi adoptada.

Como a própria designação de tal nulidade deixa perceber, o que está em causa é apenas a con-
tradição entre fundamentos e a decisão, e não a contradição entre fundamentos de uma mesma decisão, 
por um lado, ou a contradição entre duas decisões, por outro.

No caso em apreço, o que a Recorrente invoca é uma contradição entre fundamentos da decisão, 
que não está prevista na lei como geradora de nulidade.

Por isso, não ocorre a invocada nulidade…
Assim, abordar -se -á, de seguida, a questão da inconstitucionalidade.
…A Circular n.º 19/89 da DGCI (() Disponível em http://www.dgci.min -financas.pt/NR/rdonlyres/

0F22FB57 -1ADD -4D69 -9DE3 -951458B11A08/0/circular_19_de_18 -12 -1989_direccao_de_servi-
cos_do_iva.pdf), na parte que interessa para a apreciação do presente recurso jurisdicional, estabelece 
o seguinte:

Conceito de “pequeno valor” e de limite máximo a considerar
3. Para a conceituação do “pequeno valor” a aplicar às ofertas, que não às amostras, considerar-

-se -á tal valor como não podendo ultrapassar unitariamente o montante de 3.000$00 (IVA excluído), 
considerando -se ainda, em termos globais, que o valor anual de tais ofertas não poderá exceder 5%o 
(cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior, sem qualquer limite em termos 
de valores absolutos. No caso de início de actividade, a permilagem referida aplicar -se -á aos valores 
esperados, sem prejuízo de rectificação a efectuar na última declaração periódica a apresentar no ano 
de início, se os valores definitivos forem inferiores aos valores esperados.
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No caso em apreço, o que está em causa é a constitucionalidade da fixação do valor anual de 5%o 
(cinco por mil) do volume de negócios, com referência ao ano anterior.

O art. 3.º, n.º 3, e alínea f), do C.I.V.A. estabelece o seguinte:
3  - Consideram -se ainda transmissões de bens, nos termos do n.º 1 deste artigo:
f) Ressalvado o disposto no artigo 25.º, a afectação permanente de bens da empresa, a uso próprio do seu 

titular, do pessoal, ou em geral a fins alheios à mesma, bem como a sua transmissão gratuita, quando, relati-
vamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido dedução total ou parcial do imposto.

Excluem -se do regime estabelecido por esta alínea as amostras e as ofertas de pequeno valor, em 
conformidade com os usos comerciais;

Esta parte final da alínea f) contém um conceito indeterminado ao fazer referência a «ofertas de 
pequeno valor, em conformidade com os usos comerciais».

A referência à conformidade com os usos comerciais aponta no sentido de se ter pretendido que 
o valor das ofertas relevante para preenchimento do conceito de «oferta de pequeno valor» fosse de-
terminado não em função de um valor objectivo, mas sim tendo em atenção, relativamente a cada tipo 
de actividade comercial, a prática corrente em matéria de ofertas.

Por outro lado, não havendo qualquer razão para crer (nem sendo alegado nem demonstrado) que 
em relação a todas as actividades comerciais os usos sejam no sentido de não ser excedido o valor de 
5%o do volume de negócios do ano anterior não se encontra qualquer suporte no texto daquela alínea f) 
para a fixação de tal limite.

Aliás, como resulta da matéria de facto, a Impugnante repetidamente vem excedendo o limite 
referido, mesmo depois de lhe ser imposto o pagamento de IVA na parte excedente, pelo que se indicia 
que a prática comercial no seu ramo de actividade seja no sentido de efectuar ofertas em valor superior 
àquele limite, o que, a ser assim, constituirá um «uso comercial» a atender.

Por outro lado, nesta matéria, não há qualquer disposição que permita à administração tributária 
fixar «limites razoáveis», ao contrário do que sucede em matéria de IRC, com as taxas de reintegração 
e amortização (art. 30.º, n.º 2, do CIRC). E com repartição de custos para efeitos de determinação do 
lucro tributável imputável a estabelecimento estável de sociedades e outras entidades não residentes 
(art. 50.º, n.º 2, do CIRC). (() O Plano Oficial de Contabilidade também não contém qualquer indicação 
nesse sentido, nomeadamente relacionada com os «Artigos para ofertas»).

Assim, é de concluir que a referida Circular n.º 19/89, no ponto em apreço, é material e organicamente 
inconstitucional, pois contém uma regra de incidência objectiva de IVA que não foi criada por diploma 
emanado da Assembleia da República, em matéria que se insere na reserva relativa de competência legis-
lativa da desta (arts. 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, na redacção vidente, a que correspondem 
os arts. 106.º, n.º 2, e 168.º, n.º 1, alínea i), respectivamente, nas redacções de 1982 e 1989.

Consequentemente, a liquidação de IVA impugnada enferma de vício de violação de lei, que 
justifica a sua anulação (art. 135.º do CPA).

…Justificando -se a anulação da liquidação impugnada por vício que impede a renovação do acto, 
fica prejudicado o conhecimento das restantes questões colocadas no presente recurso jurisdicional.

…A Recorrente formulou na petição de impugnação pedido de indemnização «de todos os pre-
juízos sofridos».

No presente meio processual, apenas é possível condenar no pagamento de juros indemnizatórios, 
no caso de se apurar existência de erro imputável aos serviços (art. 43.º, n.º 1, da LGT), considerando -se 
«também haver erro imputável aos serviços no casos em que, apesar da liquidação ser efectuada com 
base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações genéricas 
da administração tributária, devidamente publicadas» (n.º 2 do mesmo artigo).

No caso em apreço, o IVA foi autoliquidado, mas a liquidação foi efectuada de acordo com a 
orientação genérica constante da referida Circular 19/89, pelo que se está perante uma situação que, por 
interpretação extensiva (se não mesmo meramente declarativa), se enquadra na previsão daquele n.º 2.

Por isso, há lugar ao pagamento de juros desde a data em que ocorreu o pagamento indevido até 
à data em que vier a ser emitida nota de crédito respeitante ao imposto em causa”.

No mesmo sentido, pode ver -se o Acórdão desta Secção do STA de 26/4/07, in rec. n.º 7/07.
4 – Nestes termos, acorda -se em:
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– julgar procedente a impugnação;
– anular a liquidação impugnada;
– condenar a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios contados desde a data do paga-

mento do imposto que foi objecto da liquidação anulada, até à data em que vier a ser emitida nota de crédito.
Custas pela Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge 
de Sousa. 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Contribuição autárquica. Liquidação. Exigibilidade. 
Notificação.

Sumário:

A liquidação de contribuição autárquica, dentro do prazo normal, para gozar de 
exigibilidade em processo de execução fiscal, não carece de notificação ao sujeito 
passivo; a notificação ao sujeito passivo apenas se impõe quando a liquidação tiver 
sido “fora do prazo normal” ou for “liquidação adicional” – de harmonia com as 
disposições combinadas dos artigos 22.º e 23.º do Código da Contribuição Autár-
quica [regime mantido essencialmente no imposto municipal sobre imóveis, IMI].

Processo n.º: 300/08 -30.
Recorrente: Alfredo Azevedo Guedes Sá.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 Alfredo Azevedo Guedes Sá vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto na medida em que decidiu considerar a oposição «parcialmente procedente, julgando 
extinta a execução relativamente à dívida de Contribuição Autárquica de 1993 e improcedente quanto 
às demais».

1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
A. O recorrente não se conforma com a decisão ora em crise uma vez que, não obstante nunca ter 

sido notificado das liquidações por Contribuição Autárquica a que se reportam as certidões de dívida, 
o tribunal a quo entendeu que não se verificou, nos anos de 1994 a 2000, uma situação de inexigibili-
dade da dívida tributária por falta de notificação do tributo no prazo de caducidade, julgando apenas 
parcialmente procedente a argumentação aduzida no articulado de oposição.

B. A obrigatoriedade de notificação dos actos administrativos com eficácia externa prevista no 
artigo 268.º, n.º 3, da CRP, constitui um direito constitucional “de natureza análoga aos direitos liber-
dades e garantias” e encontra igual consagração ao nível das normas jurídico -tributárias, nomeadamente 
nos artigos 36.º, n.º 1, do CPPT e 45º, n.º 1, da LGT.

C. A doutrina e a jurisprudência convergem no entendimento de que a notificação se traduz num 
elemento integrativo da eficácia do acto e, como tal, é legalmente considerada como um requisito de 
validade da própria liquidação.

D. O entendimento propugnado pelo tribunal a quo, à luz do qual a lei onera o contribuinte com a 
obrigação de, por sua iniciativa, solicitar junto da entidade competente a respectiva nota de cobrança, 
é inconstitucional por violação flagrante do preceituado no n.º 3 do artigo 268.º da CRP.

E. Se esfera jurídica de um contribuinte for passível de afectação nos respectivos direitos por via 
da eficácia externa de um acto tributário e, todavia, a prática desse acto não lhe for notificada de forma 
a assegurar o conhecimento efectivo, defrauda -se definitivamente a ideia das garantias constitucionais 
da recorribilidade dos actos tributários, razão pela qual a consequência da falta de notificação do acto 
tributário não poderia ser outra senão a da inexigibilidade da dívida.

F. O n.º 1 do artigo 22.º do Código da Contribuição Autárquica faz impender sobre a Administração 
Fiscal a obrigação de proceder à notificação do contribuinte, não tendo o n.º 3 do mesmo preceito a 
virtualidade de desonerá -la dessa obrigação, circunstância que resulta não só da letra da lei, mas tam-
bém da natureza da notificação como uma garantia do contribuinte e direito constitucional de natureza 
análoga aos direitos, liberdades e garantias.

G. A conjugação das normas constantes dos n.ºs 1 e 3 do artigo 22.º do Código da Contribuição 
Autárquica nunca poderia ser feita nos termos em que o fez o tribunal a quo, pois que o n.º 3 está pen-
sado para as situações em que, não obstante a remessa pela Administração Fiscal da nota de cobrança, 
por qualquer motivo, o contribuinte não a recebeu.

H. Entender -se que o n.º 3 do artigo 22.º do Código da Contribuição Autárquica desonera a Ad-
ministração Fiscal de “tentar” notificar o contribuinte equivale a dizer que poderia, por comodidade e 
se assim o entendesse, não notificar ninguém ou, o que é pior, notificar uns e não outros  - em violação 
flagrante do princípio constitucional da igualdade.
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I. O recorrente nunca foi notificado pela Administração Fiscal de qualquer nota de cobrança refe-
rente a contribuição autárquica pelo que  - não tendo ocorrido qualquer notificação no prazo de caducidade 
 - não mais poderá ser responsabilizado pelas dívidas objecto de execução nos presentes autos.

Termos em que deverá ser dado provimento ao presente recurso, julgando -se totalmente procedente 
a oposição apresentada, com todas as consequências legais.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Na Contribuição Autárquica, que é um imposto periódico, só há notificação (nos estritos termos 

regulados na lei de processo) da liquidação quando esta é feita fora do prazo legal ou é adicional 
(cfr. o art. 22 e 23 do CCA; quando a liquidação é feita dentro do prazo legal e não há alteração dos 
pressupostos, aquele acto tributário é comunicado ao contribuinte por aviso de pagamento (artº 22 do 
CCA, na versão original) ou por aviso de cobrança (dito artº 22 na redacção do DL 211/90, 27.6; cfr., 
também, o artº 119º do CIMI).

E por se tratar de imposto periódico, isto é, imposto que o contribuinte sabe que sempre pagaria 
todos os anos em certa data, a lei determina que se a Administração Fiscal lhe não remeter a tempo o 
dito aviso, há -de ele, contribuinte, pedir 2ª via: artº 22 n.º 3 do CCA.

Ora, sendo esse o quadro legal, não procedeu aos fundamentos do recurso, que, assim, não merece 
provimento.

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Em face especialmente do teor da conclusão A. da alegação do presente recurso, onde o ora re-

corrente afirma «(…) nunca ter sido notificado das liquidações por Contribuição Autárquica a que se 
reportam as certidões de dívida (…)», a questão essencial que aqui se coloca – ficando prejudicado o 
conhecimento de qualquer outra, em caso de resposta negativa a esta – é a de saber se, para a exigibili-
dade em processo de execução fiscal das liquidações de contribuição autárquica em causa, a lei impõe, 
ou não, a notificação dessas liquidações ao sujeito passivo.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Contra Alfredo Azevedo Guedes Sá foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 3387 -96/100915.0 e) Aps, para cobrança de Contribuição Autárquica dos anos de 1993 a 2000, no 
montante de 5827,94 relativa ao artigo matricial V -05683 - B21, a correr termos no Serviço de Finanças do 
Porto 7 com base nas certidões de dívida juntas aos autos – cfr. certidões de folhas 42 a 56 dos autos;

b) Nos títulos executivos figura como devedor Alfredo Azevedo Guedes e Sá com domicílio na 
R. Arquitecto Marques da Silva 285 2 Dt. – cfr. folhas 42 a 56 dos autos;

c) As certidões de dívida nºs 133784/96 e 133785/96 respeitam a dívidas de Contribuição Au-
tárquica (CA) referentes aos dois semestres do ano de 1994, no valor de 67.568$00 (esc.) cada  - cfr. 
folhas 42 e 43 dos autos;

d) A certidão de relaxe n.º 203929/96 respeita a C.A. do ano 1993, como aí se refere expressamente, 
no valor de 135.135$00 (esc.),  - cfr. folhas 44 dos autos;

e) O prazo de cobrança voluntário das dívidas relativas aos semestres de 1994 terminou em 
30.04.1995 30.09.1995, respectivamente – cfr. certidão de dívida a folhas 42 e 43 dos autos;

f) O prazo de cobrança voluntário das dívidas relativa ao ano de 1993 terminou em 31.08.1995 
– cfr. certidão de dívida a folhas 44;

g) As certidões de dívida nºs 381066/96 e 381067/96 respeitam a C.A. dos dois semestres do ano 
de 1995, no valor de 62.370$00 (esc.), cada – cfr. folhas 45 e 46 dos autos;

h) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea g) terminou em 17.05.1996 e 
30.09.1996, respectivamente  - cfr. folhas 45 e 46 dos autos;

i) As certidões de dívidas n.º 144741/97 e 144742/97 respeitam a dívidas de C.A. referentes aos 
dois semestres do ano de 1996, no valor de 62.370$00 (esc.) cada – cfr. folhas 47 e 48 dos autos;

j) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea i) terminou em 30.04.1997 e 
30.09.1996, respectivamente – cfr. folhas 47 e 48 dos autos;

k) As certidões de dívida nºs 158118/98 e 158119/98 respeitam a dívidas de C.A. referentes aos 
dois semestres do ano de 1997, no valor de 81.081$00 (esc.) cada – cfr. folhas 49 e 50 dos autos;

l) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea k) terminou em 30.04.1998 e 
30.09.1998, respectivamente  - cfr. folhas 49 e 50 dos autos;

m) As certidões de dívida nºs 158297/99 e 158298/99 respeitam a dívidas de C.A. referentes aos 
dois semestres do, ano de 1998, no valor de 81.081$00 (esc.) cada  - cfr. folhas 51 e 52 dos autos;

n) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea m) terminou em 30.04.1999 e 
30.09.1999, respectivamente  - cfr. folhas 51 e 52 dos autos;

o) As certidões de dívida nºs 99/17539508 e 99/17539408 respeitam a dívidas de C. A. referentes 
aos dois semestres do ano de 1999, no valor de 404,43 euros, cada  - cfr folhas 54 e 55 dos autos;

p) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea o) terminou em 12.05.2000 e 
30.09.2000, respectivamente  - cfr folhas 54 e 55 dos autos;
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q) A certidão de dívida nºs 4659708 e 2000/27253308 respeitam a dívidas de C.A. referentes aos 
dois semestres do ano de 2000, no valor de 404,43 euros, cada  - cfr. folhas 53 e 56 dos autos;

r) O prazo de cobrança voluntária das dívidas referidas na alínea q) terminou em 30.04.2001 e 
30.09.2001, respectivamente – cfr. folhas 53 e 56 dos autos;

Factos Não Provados
Não se provou que a liquidação de Contribuição Autárquica referente ao ano de 1993, cujo prazo 

de cobrança voluntária terminou em 31.08.1995, tenha sido notificada ao oponente, uma vez que a 
Fazenda Pública não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido.

Não existem outros factos provados ou não provados, para além dos supra indicados.
2.2 Como é sabido, a oposição à execução fiscal é permitida apenas nas hipóteses e com os fun-

damentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf., corres-
pondentemente, o artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e também o artigo 176.º do Código 
de Processo das Contribuições e Impostos.

Mas, embora legalmente tipificados, os fundamentos -tipo previstos na lei para a oposição à exe-
cução fiscal não constituem tipos fechados, e sim tipos abertos – onde, em área de defesa dos adminis-
trados, não se adequam os princípios rigorosos da taxatividade e do exclusivismo, que são próprios da 
tipificação relativa à incriminação penal e à sujeição a tributação.

A alínea i) do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário admite para a 
oposição à execução fiscal «Quaisquer fundamentos (…), a provar apenas por documento, desde que 
não envolvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem interfe-
rência em matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título» – cf., de igual 
modo, o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e também na 
alínea g) do artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos.

[Laurentino Araújo aceita que a alínea g) do artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições 
e Impostos abranja inclusivamente a inexistência de facto tributário que tivesse baseado a liquidação da 
dívida exequenda. Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão discordam, a não ser que a inexistência 
do facto tributário logre comprovação apenas por documento superveniente – cf. a anotação 14. ao 
artigo 286.º, no Código de Processo Tributário Anotado e Comentado, 4.ª edição, destes autores].

A liquidação tributária, no entanto, como acto administrativo de eficácia externa que é, deve, 
em princípio, ser notificada aos interessados – de harmonia com o disposto no artigo 268.º, n.º 3, da 
Constituição da República Portuguesa.

E a falta de notificação da liquidação tributária, por regra, tem como consequência legal a inefi-
cácia do acto de liquidação – cf., neste sentido, Gomes Canotilho, e Vital Moreira, na Constituição da 
República Portuguesa Anotada, 1993, 3.ª edição, revista, em anotação IV. ao artigo 268.º.

Com efeito, sob a epígrafe “Direitos e garantias dos administrados”, o artigo 268.º da Constitui-
ção da República Portuguesa, no seu n.º 3, preceitua que «Os actos administrativos estão sujeitos a 
notificação aos interessados, na forma prevista na lei (…)».

É a lei, portanto, que dita a forma de notificação dos actos administrativos aos interessados.
O n.º 1 do artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 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. E o artigo 38.º do mesmo Código de Procedimento e 
de Processo Tributário impõe que as notificações sejam feitas por carta registada com aviso de recepção, 
quando não por mandado pessoal, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de 
alterarem a situação tributária dos contribuintes.

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. a este respeito Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, no Código de Processo Tributário Comentado e 
Anotado, 1998, em anotação 4. ao artigo 65.º

Como assim, se a lei determinar que o contribuinte tenha de ser notificado da liquidação para o 
respectivo pagamento, a falta dessa notificação – pois que o devedor não se encontra ainda em mora, 
por não ter havido a interpelação devida – determina a inexigibilidade da dívida exequenda.

Justifica -se, assim, que a falta de notificação da liquidação do tributo, no prazo de caducidade, 
constitua hoje abertamente fundamento expresso de oposição à execução fiscal – por força do disposto 
na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Com efeito, 
compreende -se, em tal hipótese, a necessidade de haver um meio de oposição à execução fiscal, sob 
pena de se postergar um direito inalienável dos interessados de serem notificados dos actos externos 
que lhes digam respeito. Na verdade, se não estivesse previsto meio de oposição à execução ilegal-
mente interposta, violar -se -ia aquele ditame constitucional da ineficácia jurídica dos actos externos não 
notificados. E o fundamento de oposição, de não notificação da liquidação no prazo de caducidade, 
nada tem a ver com a apreciação, em concreto, da legalidade da liquidação da dívida exequenda, uma 
vez que não envolve apreciação da legalidade da liquidação, nem representa interferência em matéria 
da exclusiva competência da entidade que extrai o título executivo, e não requer outro tipo de prova 
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que não o documental. Trata -se, de facto, de um fundamento que não carece de outro tipo de prova 
que não o documental.

No entanto, a falta de notificação de uma liquidação pode ser que em nada contenda com a 
(i)nexigibilidade da obrigação liquidada. Pode acontecer que a obrigação se encontre já vencida, e, 
portanto, seja exigível independentemente da notificação da sua liquidação. Na verdade, a notificação 
da liquidação só é devida, quando legalmente imposta – valendo a notificação como interpelação 
para pagamento da obrigação liquidada, e ficando o contribuinte constituído em mora a partir de tal 
notificação. Sendo certo que, independentemente de notificação -interpelação, há mora do devedor, se 
a obrigação tiver prazo certo – cf., v. g., a alínea a) do n.º 2 do artigo 805.º do Código Civil. E, assim, 
se esse for o regime legal consagrado, a dívida de imposto pode tornar -se certa, líquida e exigível sem 
necessidade da respectiva notificação, logo após a sua liquidação.

Em relação à contribuição autárquica, o artigo 22.º do Código da Contribuição Autárquica, na 
redacção do Decreto -Lei n.º 211/90, de 27 de Junho, reza que «Os serviços da Direcção -Geral das 
Contribuições e Impostos enviarão a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, 
a competente nota de cobrança, com discriminação, em relação a cada município, dos prédios, suas 
partes susceptíveis de utilização independente, respectivo valor tributável e colecta» [n.º 1]; «No mesmo 
período serão enviados às câmaras municipais e repartições de finanças da área da situação dos pré-
dios listas contendo os elementos referidos no número anterior, que poderão ser aí consultadas pelos 
interessados» [n.º 2]; «Caso o contribuinte não receba a nota mencionada no n.º 1, deverá solicitar à 
repartição de finanças da área da situação dos prédios uma 2.ª via» [n.º 3].

Diz o n.º 1 do artigo 23.º do mesmo Código da Contribuição Autárquica que «A contribuição 
deverá ser paga em duas prestações, nos meses de Abril e Setembro, desde que o seu montante seja 
superior a 50 000$00, devendo o pagamento, no caso desse montante ser igual ou inferior àquele 
limite, ser efectuado de uma só vez, durante o mês de Abril».

E o n.º 3 ainda deste artigo 23.º do Código da Contribuição Autárquica reza do seguinte modo: 
«Sempre que a liquidação deva ter lugar fora do prazo normal e nos casos de liquidação adicional, o 
sujeito passivo será notificado para proceder ao pagamento, que deverá ter lugar até ao fim do mês 
seguinte ao da notificação, findo o qual passarão a ser devidos juros de mora».

Como imediatamente se vê, a lei exige, dentro do prazo normal de liquidação -pagamento da 
contribuição autárquica, não a notificação formal (que sempre seria desproporcional, excessiva), mas 
o simples envio a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, da competente 
nota de cobrança; e, caso o contribuinte não receba a nota mencionada, deverá solicitar à repartição 
de finanças da área da situação dos prédios uma 2.ª via dessa nota. [O regime acabado de descrever 
para a contribuição autárquica é, no essencial, idêntico ao que se encontra consagrado para o imposto 
municipal sobre imóveis (IMI), que veio suceder à contribuição autárquica – cf. os artigos 119.º e 120.º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis].

No caso sub judicio, o ora recorrente não alega sequer que se verifique a situação de “liquidação 
fora do prazo normal” ou de “liquidação adicional”.

Por tal sinal, não se justificará, a notificação do sujeito passivo, oponente, ora recorrente, «para 
proceder ao pagamento, que deverá ter lugar até ao fim do mês seguinte ao da notificação», nos termos 
do n.º 3 do artigo 23.º do Código da Contribuição Autárquica.

Razão por que, assim sendo, como é, fácil se torna concluir – em resposta já ao thema decidendum 
– que, para a exigibilidade em processo de execução fiscal das liquidações de contribuição autárquica 
em causa, a lei não impõe a notificação dessas liquidações ao sujeito passivo, o ora recorrente.

Pelo que, muito embora com a presente fundamentação, deve, na parte impugnada, ser mantida a 
sentença recorrida, a julgar improcedente a oposição à execução fiscal respeitantemente às questionadas 
liquidações de contribuição autárquica.

E nem se alegue a inconstitucionalidade, por violação do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da 
República Portuguesa, da lei que, dentro do prazo normal de liquidação -pagamento da contribuição 
autárquica, exige, não uma notificação formal da liquidação, mas o envio simples da competente nota 
de cobrança, devendo o contribuinte, caso não receba a nota mencionada, solicitar uma 2.ª via desta. 
Nos próprios termos da norma constitucional invocada, a notificação aos interessados está sujeita à 
forma prevista na lei. E, realmente, não faz sentido vir atacar a lei ordinária de desrespeito da lei cons-
titucional, quando aquela se limita a pôr em execução a liberdade de conformação que o legislador 
constitucional lhe conferiu na matéria.

[Diga -se ainda antes de findar, e entre parêntesis, que o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 27.2.2002, proferido no recurso n.º 26.722, diversamente do que parece alegar o 
ora recorrente, não cuidou da questão aqui em foco, mas antes da questão de saber se «a caducidade 
constitui, ou não, fundamento de oposição, nos termos do art.º 204.º n.º 1 alínea e) do CPPT»].

Resta -nos, deste modo, concluir, em resumo, que a liquidação de contribuição autárquica, dentro 
do prazo normal, para gozar de exigibilidade em processo de execução fiscal, não carece de notificação 
ao sujeito passivo; a notificação ao sujeito passivo apenas se impõe quando a liquidação tiver sido “fora 
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do prazo normal” ou for “liquidação adicional” – de harmonia com as disposições combinadas dos 
artigos 22.º e 23.º do Código da Contribuição Autárquica [regime mantido essencialmente no imposto 
municipal sobre imóveis, IMI].

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, na parte 
impugnada.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Jorge de Sousa — Miranda de Pa-
checo. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso hierárquico. Prazo para a decisão. Artigo 66.º, n.º 5, do CPPT. Presunção de 
indeferimento. Artigo 175.º, n.º 3, do CPA.

Sumário:

 I — Interposto recurso hierárquico de uma decisão de indeferimento de uma reclamação 
graciosa, tal recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 60 dias — artigo 66.º, 
n.º 5, do CPPT.

 II — Não sendo decidido nesse prazo, considera -se o recurso tacitamente indeferi-
do — artigo 175.º, n.º 3, do CPA, aplicável supletivamente.

 III — Nesta hipótese (recurso hierárquico de decisão de indeferimento de reclamação 
graciosa) não tem aplicação o disposto no artigo 57.º da LGT.

Processo n.º: 338/08 -30.
Recorrente: NÓNIO — HIROSS, Representação e Instalação de Equipamentos Especiais, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. NÓNIO — HIROSS, Representação e Instalação de Equipamentos Especiais, Ld., com 
sede na Rua Luís Derouet, 18, Letras A e D, Lisboa, impugnou judicialmente, junto do TAF de Lisboa, 
a liquidação adicional de IRC do ano de 1995.

O Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa rejeitou a impugnação, por extemporaneidade.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes 

conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. O recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa de apreciação da legalidade de 

liquidação adicional em IRC ao exercício de 1995, é procedimento tributário nos termos do disposto 
nos artºs 54º/f) LGT e art. 44º/1 –e) CPPT.

2. O decurso do prazo para a formação de indeferimento tácito do recurso hierárquico “sub judice” 
para efeitos de interposição de impugnação judicial é de 6 meses, contados da apresentação da petição 
nos termos dos nºs 1 e 5 do art. 57º LGT e art. 66º/5 CPPT.

3. Por ser prazo especial para o procedimento tributário, afastam -se as regras de aplicação subsi-
diária, por desnecessárias, constantes do art. 175º/3 CPA.

4. Na conjugação do art. 57º/1 LGT e art. 66º/2 CPPT, o indeferimento tácito do recurso hierár-
quico “sub judice” teria como prazo máximo o dia 9/12/2004, por o mesmo ter sido apresentado em 
9/6/2004.

5. Na conjugação do art. 57º/1 e 5 LGT com os artºs 102º/1  -f) e 97º/1  -e) e p) e n. 2 ambos do 
CPPT, o prazo de término para interposição da impugnação “sub judice” só ocorreria em Março de 
2005, pelo que o recurso foi interposto adentro do prazo legalmente cominado, ao invés do afirmado 
na sentença recorrida.

Entretanto, em articulado superveniente, veio o impugnante sustentar a prescrição do crédito 
fiscal em causa.
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Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA defende que ocorre a alegada prescrição.
A Fazenda Pública discorda, sustentando que os autos não fornecem elementos bastantes para 

decidir da alegada prescrição, sendo que há outras causas interruptivas para além da indicada.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
a) A impugnante desenvolve a sua actividade na área da fabricação de equipamento não doméstico 

para refrigeração e ventilação;
b) Na sequência de uma intervenção inspectiva desencadeada pela Inspecção Tributária (IT) junto da 

impugnante relativamente ao exercício contabilístico de 1995, foram acrescidas aos lucros as verbas de 
25 484 240$00/127 114,85 € a título de provisões consideradas em excesso, e de 835 950$00/4 169,70 €, 
pelo facto de este montante não se enquadrar no conceito de custos do art. 23º do CIRC;

c) A impugnante foi notificada da liquidação adicional respeitante ao IRC do ano de 1995, no 
montante de 14 036 151$00/70 012,00 €;

d) Da referida liquidação adicional a impugnante deduziu Reclamação Graciosa em 04/08/1999, 
defendendo a anulação daquela com fundamento em que a aludida liquidação se baseou em factos 
tributários parcialmente inexistentes;

e) A Reclamação Graciosa foi liminarmente indeferida pela AT, tendo a decisão do indeferimento 
sido notificada à impugnante através do ofício n. 22547, de 27/05/2004;

f) Do indeferimento da Reclamação Graciosa (RG) deduziu a impugnante Recurso Hierárquico 
(RH) em 09/06/2004, com fundamento na inexistência do facto tributário que dá origem à liquidação 
(cfr. art. 4º do Recurso Hierárquico, apenso aos presentes autos), requerendo a anulação da decisão de 
indeferimento da RG, com a consequente apreciação da mesma pela AT;

g) O referido RH, apresentado em 09.06.2004 na Direcção de Finanças de Lisboa, não foi objecto 
de qualquer decisão;

h) Em 12.11.2004 deu entrada em juízo a presente impugnação judicial.
3. A primeira questão a apreciar tem a ver com a alegada prescrição da dívida exequenda.
Como é sabido, a prescrição não é fundamento de impugnação (que tem a ver com qualquer ile-

galidade – art. 99º do CPPT), mas sim de oposição – vide art. 204º, 1, d) do CPPT.
Ou seja, e por norma, deve a prescrição ser invocada em processo de oposição à execução.
E nada impede, também, como é óbvio, que seja deduzida na própria execução fiscal.
Mas este Supremo Tribunal vem entendendo que pode a prescrição ser conhecida em processo de 

impugnação, se a mesma tiver como consequência a inutilidade superveniente da lide.
Vejamos então.
O impugnante sustenta que, sendo como é, aplicável o CPT, o prazo prescricional é de 10 anos.
Houve uma causa interruptiva (apresentação de impugnação judicial). Porém, decorrido um ano, e 

como tal processo esteve ininterruptamente parado, por causa não imputável ao contribuinte, reiniciou-
-se a contagem do prazo, após o decurso dessa ano, pelo que ocorreu a prescrição em 31/12/2007.

Posição semelhante é assumida pelo EPGA, para quem a prescrição ocorreu em 26/12/2007.
Estas posições são absolutamente contrárias à Fazenda Pública, que afirma nomeadamente o 

seguinte:
“Ainda que assim não se entenda, sem conceder, consideramos que os presentes autos não for-

necem elementos bastantes para decidir se, efectivamente, a dívida tributária está prescrita, uma vez 
que nem sequer consta dos mesmos se a dívida ainda se encontra, ou não, por pagar, se o processo de 
execução fiscal está findo ou ainda decorre, ou se está ou não suspenso, designadamente em virtude 
da instauração da impugnação judicial, caso em que o prazo de prescrição não correria por o credor 
– Estado estar impossibilitado de cobrar a dívida, cfr. n. 3 do art. 49º da LGT.

“Assim, também por carecer de todos os elementos de facto necessários à decisão, não pode o 
presente Tribunal deliberar sobre a questão da prescrição ora suscitada.

“De qualquer modo e, finalmente, sempre se dirá que concorrem, no presente caso e a par da 
impugnação judicial, outras causas de interrupção da prescrição, segundo se sabe pelos elementos que 
constam dos autos, pelo menos, a reclamação graciosa e o recurso hierárquico, pelo que, atendendo ao 
efeito interruptivo de cada uma das mesmas, ainda não se encontra prescrita a obrigação tributária.

“Nestes termos e, nos mais de direito, que V. Exas. doutamente suprirão, não deve ser acolhida 
a posição do MP, defendida no seu parecer de fls., não devendo ser conhecida a questão da prescrição 
ora levantada que, de qualquer modo sempre deveria ser julgada improcedente e, em consequência, 
ser negado provimento ao recurso interposto pela recorrente, mantendo -se a sentença recorrida que 
rejeitou, por extemporânea, a impugnação judicial por aquela deduzida”.

Que dizer?
Duas notas, sendo a primeira decisiva:
Primeiro que, como bem refere a Fazenda Pública, e pelas razões por si aduzidas, os autos não 

fornecem elementos bastantes para decidir sobre a invocada prescrição.
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Pelo que dela não se pode aqui tomar conhecimento, sem embargo da impugnante suscitar, que-
rendo, a questão no processo executivo.

Depois que, sendo aplicável o CPT, e havendo várias causas interruptivas, serão todas elas de 
considerar, como é a posição mais recente deste STA (1).

4. Importa agora conhecer do mérito do recurso.
O Mm. Juiz a quo julgou a impugnação extemporânea (ou seja, julgou caducado o direito de 

impugnar), por isso que considerou que, tendo ocorrido o indeferimento tácito do recurso hierárquico 
em 8 de Agosto de 2004 (por nessa data terem ocorrido dois meses sobre a apresentação de recurso sem 
decisão expressa), isto por aplicação expressa dos artºs 66º, 5 do CPPT e 175º/3 do CPA, começou a 
partir do dia seguinte a contar -se o prazo de 90 dias para dedução da impugnação judicial – art. 102º/1/d 
do CPPT.

Assim, feitas as contas, o Mm. Juiz considerou que “o direito de impugnar a liquidação cessou 
em 6/11/2004, pelo que tendo a impugnação sido apresentada em 12/11/2004, já estava então caducado 
o direito de deduzir impugnação.

Não vem contestada a contagem dos prazos.
E, se forem aqueles os preceitos aplicáveis, o Mm. Juiz a quo tem razão.
Ou seja, se for aplicável o citado art. 175º/3 do CPA, a impugnação é intempestiva.
Porém, a isto obtempera o recorrente dizendo que é aplicável o disposto no art. 57º, nºs. 1 e 5, 

da LGT, que dispõe:
“1. O procedimento tributário deve ser concluído no prazo de seis meses, devendo a administração 

tributária e os contribuintes abster -se da prática de actos inúteis ou dilatórios.
“5. Sem prejuízo do princípio da celeridade e diligência, o incumprimento do prazo referido no 

n. 1, contado a partir da entrada da petição do contribuinte no serviço competente da administração 
tributária, faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso hierárquico, recurso contencioso 
ou impugnação judicial.

Pois bem.
É inequívoco, face aos termos da lei, que a presunção de indeferimento aí prevista (6 meses) 

aplica -se apenas aos procedimentos tributários de 1º grau, ou seja, no caso, a reclamação graciosa, pois 
é dela que cabe recurso hierárquico.

Assim, quando a lei refere que os recursos hierárquicos devem ser decididos no prazo máximo 
de 60 dias (art. 66º, 5, do CPPT), deve entender -se que, não sendo decidido nesse prazo, considera -se 
o recurso tacitamente indeferido, por aplicação supletiva do art. 175º/3, do CPA, aplicável ex vi do 
art. 2º, d) do CPPT.

Na verdade, não há, no CPA um prazo para formação de indeferimento tácito diferente do 
prazo para decisão. O prazo para formação de indeferimento tácito, nos casos em que não se prevê o 
deferimento tácito, é sempre o prazo para decisão. Aliás, nem se compreenderia outra solução, pois, 
visando o indeferimento tácito permitir ao interessado reagir contra a inércia indevida da Adminis-
tração, a solução lógica é que a possibilidade de impugnação surja no preciso momento em que essa 
inércia se torna indevida, isto é, no momento em que se constata que decorreu o prazo para decisão 
sem que ela tenha sido proferida. Deste modo, afastada, como dissemos, a aplicação do prazo de 6 
meses previsto no art. 57º, n. 1 da LGT, deve entender -se que ocorreu o indeferimento tácito findo 
o prazo de 60 dias previsto no art. 66º, n. 5, do CPPT, que é o prazo legal de decisão no recurso 
hierárquico.

Improcede assim o recurso.
Na verdade, no caso em apreço, o que está em causa não é o prazo para a formação do indefe-

rimento tácito de cuja decisão cabe recurso hierárquico, mas sim de indeferimento tácito do próprio 
recurso hierárquico.

Este é já um procedimento tributário de 2º grau, pelo que não tem aqui aplicação, como dissemos, 
o disposto no art. 57º da LGT (2).

5. Face ao exposto, acorda -se, com a presente fundamentação, em negar provimento ao recurso 
interposto pelo impugnante, confirmando -se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Brandão de Pi-
nho.

(1) Vide, a título exemplificativo, o acórdão do Pleno do STA de 28/5/2008 (rec. n. 840/07).
(2) Vide acórdão deste STA de 20/6/2007 (rec. n. 1015/06). 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do 
Tribunal Central Administrativo. Competência excepcional do Supremo Tribunal 
Administrativo. Decisões divergente sobre competência. Prevalência da decisão do 
tribunal de hierarquia superior.

Sumário:

 I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão 
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, 
por regra.

 II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, 
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito.

 III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito o recurso em que se conclui 
que «as contas bancárias dos sócios funcionavam como verdadeiras contas cor-
rentes de distribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma de adian-
tamentos», e a sentença recorrida, a tal respeito estabelece, diversamente, que «os 
serviços da inspecção tributária consideraram que tais valores correspondiam a 
adiantamentos por conta de lucros».

 IV — Existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece 
a decisão do tribunal de hierarquia superior — nos termos do n.º 2 do artigo 5.º 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Processo n.º 344-08-30.
Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrido: Valente e Cairrão, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 O Ministério Público, e a Fazenda Pública interpuseram recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a julgar procedente a 
impugnação judicial deduzida por “Valente & Cairrão, L.da” contra a liquidação de juros compensa-
tórios de IRS dos anos de 1992 a 1995.

1.2 Em alegação, o Ministério Público produziu as seguintes conclusões.
1. Nos exercícios de 1992 a 1995, a impugnante procedeu à comercialização de diversas fracções 

prediais identificadas nas escrituras constantes de fls. 108/189, tendo simulado os respectivos preços;
2. Na sua contabilidade a impugnante registou apenas os valores constantes dessas escrituras e a 

parte restante do preço foi depositada nas contas bancárias particulares dos sócios, através de cheques 
emitidos por clientes da impugnante, sem que a escrita desta revelasse o modo como essas verbas foram 
atribuídas aos seus sócios, ou seja, essas verbas não foram registadas nas contas correntes dos sócios;

3. Porém, as contas bancárias dos sócios funcionavam como verdadeiras contas correntes de dis-
tribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma de adiantamentos, conforme, aliás, resulta 
dos factos considerados provados sob os n.°s 2, 4, 5, 6 e 7 da douta sentença recorrida;

4. As quantias movimentadas através desses cheques destinavam-se precisamente a disfarçar os 
valores reais das vendas das fracções, possibilitando à impugnante ocultar proveitos e diminuir a sua 
matéria colectável, não contabilizando o valor real das vendas, razão pela qual apresentou prejuízos 
em três exercícios consecutivos, mas permitiu que os sócios retirassem os correspondentes benefícios, 
sem que a sociedade suportasse os impostos a que estava obrigada;

5. Esses lucros postos à disposição dos sócios da impugnante encontram-se sujeitos a tributação, 
nos termos dos arts 6.°, n.° 1 al. h) e 7.°, n.° 4 do CIRS (redacção vigente à época);

6. Por isso, a impugnante estava obrigada a proceder a retenção de IRS, nos termos explicitados 
nos quadros de fls. 58/60, pelo que não a tendo efectuado está ela própria sujeita a juros compensatórios 
correspondentes às retenções que deixou de efectuar, contabilizados desde o dia 20 do mês seguinte 
àquele em que procedeu aos adiantamentos a favor dos sócios através do depósito nas contas bancárias 
destes das verbas relativas à parte do preço que foi simulada, de acordo com o disposto nos artigos 83.°, 
90.º e 91.º do CIRS;

7. Tendo em conta os factos considerados provados, parece-nos que existe contradição entre a 
fundamentação e a decisão, já que o facto de a quantia total de 29.184.776$00 ter sido depositada 
nas contas particulares dos sócios e não nas contas correntes da sociedade, não exclui a tributação de 
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acordo com o disposto naquelas normas legais. Se assim fosse, então de nada valeria à administração 
fiscal demonstrar a existência de simulação no que toca ao preço, desde que os respectivos valores não 
fossem escriturados pela sociedade na sua contabilidade, o que nos parece absurdo;

8. Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz a quo não apreciou correctamente os factos considerados 
provados e fez errada interpretação das normas legais referidas nestas conclusões.

1.3 Por sua vez, a recorrente Fazenda Pública, em alegação, formula as conclusões seguintes.
1. A existência do facto tributário/gerador dos rendimentos de capitais, sujeitos a IRS, nos termos 

do art° 6°, al. h) do CIRS, resulta da factualidade dada como provada na douta sentença recorrida.
2. As importâncias depositadas nas contas particulares dos sócios da ora impugnante, no montante 

total de Esc. 29.184.776$00, provenientes de parte do preço das vendas de fracções prediais autónomas 
feitas pela sociedade aos seus clientes consubstanciam, de facto, proveitos e lucros, embora camuflados, 
disponibilizados estes antecipadamente aos sócios.

3. Essas importâncias, não relevadas na contabilidade da sociedade, nem, por isso, deixam de 
qualificar-se como lucro da sociedade, sujeita a IRC (art° 2° a) do CIRC), dada a sua génese e o facto 
de não resultarem de mútuos, da prestação de trabalho ou do exercício de cargos sociais (al. h) do 
art°.  6° do CIRS) por parte dos sócios.

4. Essas importâncias revestem, pois, a natureza de verdadeiros lucros, imputáveis ao exercício 
da actividade da sociedade impugnante (construção de prédios para venda), lucros esses que não sendo 
relevados na contabilidade, nem distribuídos, como dividendos, foram disponibilizados aos sócios.

5. Verificada na situação sub judicio a factualidade económica e jurídica integrante da hipótese 
da referida alínea h) do art° 6° do CIRS, indevida, por não provada, se tornou a aplicação do n° 4 do 
art° 4° do mesmo código.

6. Padece, pois, a nosso ver, a douta sentença recorrida de erro de julgamento.
Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta sentença recorrida ser revogada 

e a impugnação julgada improcedente, com as legais consequências.
1.4 O Tribunal Central Administrativo Norte, por seu acórdão de fls. 283 a 285, e «(…) porque das 

decisões proferidas pelos Tribunais Tributários de 1.ª Instância que versem exclusivamente matéria de 
direito cabe recurso directo para a 2.ª Secção do Contencioso Tributário do STA (…)», decidiu acordar 
«em declarar o TCAN incompetente em razão da hierarquia (…)».

1.5 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
Atendendo mormente ao teor das conclusões das alegações dos presentes recursos (do Ministério 

Público, e da Fazenda Pública), e em face da posição assumida no caso pelo Tribunal Central Adminis-
trativo Norte, a questão que aqui, desde logo, deve ser colocada é a de saber da competência em razão 
da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A impugnante foi objecto de uma inspecção tributária relativamente aos exercícios de 1992 a 

1995.
2. Nessa acção inspectiva, foi apurado pelos respectivos funcionários através da consulta à conta-

bilidade da impugnante e das contas dos sócios da mesma, por quebra de sigilo bancário devidamente 
mandatado com mandados emitidos pelo Exmo Sr. Juiz de Direito do 1.º Juízo Criminal do Tribunal 
Judicial de Viana do Castelo, que nas contas particulares dos sócios foram depositados cheques emitidos 
por diversos clientes da ora impugnante, no montante de Esc: 29.184.776$00, cf. relatório constante 
destes autos de fls. 56 a 225, e mandados de fls. 198/209.

3. Os serviços da inspecção tributária consideraram que tais valores correspondiam a adianta-
mentos por conta de lucros.

4. O montante apurado no valor de Esc: 29.184.776$00, resulta da soma dos cheques que se 
encontram identificados no mapa a fls. 56, cujas fotocópias dos mesmos, se encontram de fls. 62 a 80 
destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

5. Os cheques identificados em 4) foram emitidos pelos adquirentes das fracções identificadas nas 
escrituras constantes destes autos de fls. 108/119, cuja vendedora foi a ora impugnante.

6. Na contabilidade da impugnante não se encontram lançados os cheques identificados em 4) no 
valor Esc: 29.184.776$00.

7. Da contabilidade da impugnante constam os documentos de “entrada de caixa” constantes 
destes autos a fls. 107, 113, 121, 128, 142, 149, 155, 170, 176, 182 e que correspondem aos valores 
mencionados nas escrituras de compra e venda.

8. O montante dos juros compensatórios objecto de discussão nos presentes autos foram pagos 
em 17.11.97, cf. doc. de fls. 17 a 20.

2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência 
absoluta do Tribunal; sendo esta de conhecimento oficioso, e podendo ser arguida pelos interessados 
ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em 
julgado da decisão final.
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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 Pro-
cesso 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.

Ao Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário, compete conhecer dos 
recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tiver por exclu-
sivo fundamento matéria de direito; nesta última situação, a competência será, per saltum, da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo — cf. os termos dos artigos 26.º, alínea b), 
e 38.º, n.º 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; cf. também o que 
dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Como imediatamente se retira do regime legal apontado, 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 constitui excepção 
à competência-regra ou generalizada do Tribunal Central Administrativo — cf., a este respeito, por 
exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14-11-2007, proferido no 
recurso n.º 526/07.

Assim, para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, desde logo, 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 conclusões do respectivo recurso se 
questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à 
matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório 
não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer 
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de 
facto que se devam retirar dos mesmos — conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo 
Tribunal Administrativo.

No caso sub judicio, o Tribunal Central Administrativo Norte, para ter acordado «em declarar o 
TCAN incompetente em razão da hierarquia (…)», considerou, de modo essencial, o seguinte:

a) «(…) os recorrentes não puseram minimamente em causa a matéria de facto dada como provada 
na sentença recorrida (…)»;

b) «(…) a única questão a apreciar é a de decidir se o montante de 29.184.776$00 contabilizado 
como adiantamento aos sócios por conta dos lucros se deve qualificar como rendimento de capitais 
para efeitos de tributação ao abrigo do artigo 6.º da alínea h) do CIRS».

Ora, salvo o devido respeito, a questão a apreciar e a decidir nos presentes autos de impugnação 
judicial não é primacialmente essa. Rectius: não é unicamente essa.

Essa não é, de resto, a questão principal dos presentes autos.
A questão principal dos presentes autos é a de saber da legalidade, ou não, das «liquidações de 

juros compensatórios incidentes sobre IRS e respeitantes aos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995, no 
total de 758.082$00», imputadas pela Administração Fiscal à responsabilidade da impugnante, ora 
recorrida — cf., desde logo, os termos da petição inicial dos presentes autos de impugnação judicial.

É claro que, para resolver esta questão principal (a da responsabilidade, ou não, da recorrida pe-
los apontados juros compensatórios), importará equacionar e resolver previamente a questão de saber 
«se o montante de 29.184.776$00 (…) se deve qualificar como rendimento de capitais para efeitos de 
tributação ao abrigo do artigo 6.º da alínea h) do CIRS».

Mas, para a decisão de tais questões de direito, torna-se necessário assentar a correspondente 
matéria de facto, alegada aliás pelos recorrentes Ministério Público e Fazenda Pública — matéria de 
facto que a sentença recorrida não dá como assente.

Por exemplo: o Ministério Público recorrente conclui (sua conclusão 3.) que «as contas bancárias 
dos sócios funcionavam como verdadeiras contas correntes de distribuição de lucros da sociedade 
impugnante, sob a forma de adiantamentos» — cf., com mesmo sentido, a conclusão 2. da recorrente 
Fazenda Pública.

A sentença recorrida, porém, não dá como assente que «as contas bancárias dos sócios funciona-
vam como verdadeiras contas correntes de distribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma 
de adiantamentos». Diferentemente, a sentença recorrida estabelece que «os serviços da inspecção 
tributária consideraram que tais valores correspondiam a adiantamentos por conta de lucros» [n.º 3. do 
probatório] — o que seguramente não é a mesma realidade.

Na verdade, um facto é o de que «as contas bancárias dos sócios funcionavam como verdadeiras 
contas correntes de distribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma de adiantamentos» 
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(conclusão apresentada neste recurso); e outro facto, diverso, é o de que «os serviços da inspecção 
tributária consideraram que tais valores correspondiam a adiantamentos por conta de lucros».

A sentença recorrida, aliás, no seu discurso, manifesta dissensão inequívoca quanto a que «as 
contas bancárias dos sócios funcionavam como verdadeiras contas correntes de distribuição de lucros 
da sociedade impugnante, sob a forma de adiantamentos» — pelo que não podemos ter por assente tal 
factualidade.

E, assim — se não concordamos que «a única questão a apreciar é a de decidir se o montante de 
29.184.776$00 contabilizado como adiantamento aos sócios por conta dos lucros se deve qualificar 
como rendimento de capitais para efeitos de tributação ao abrigo do artigo 6.º da alínea h) do CIRS» — , 
muito menos podemos aceitar que no presente caso «(…) os recorrentes não puseram minimamente 
em causa a matéria de facto dada como provada na sentença recorrida (…)».

Ao contrário: concluindo, mormente, que «as contas bancárias dos sócios funcionavam como 
verdadeiras contas correntes de distribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma de adian-
tamentos», e não tendo sido tal matéria estabelecida (bem ao invés) na sentença recorrida, o Ministério 
Público recorrente e a recorrente Fazenda Pública, na verdade, põem em causa a «matéria de facto 
dada como provada», e não se contentam com o julgamento que dessa matéria é feito na sentença 
recorrida.

O que logo significa que, não tendo sido estabelecida pela sentença recorrida essa requestada 
matéria de facto, não versam os presentes recursos exclusivamente matéria de direito.

Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para o 
conhecimento de tais recursos, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo, Secção 
de Contencioso Tributário.

E, então, havemos de convir, a finalizar, 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 tal 
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.

Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso em 
que se conclui que «as contas bancárias dos sócios funcionavam como verdadeiras contas correntes de 
distribuição de lucros da sociedade impugnante, sob a forma de adiantamentos», e a sentença recorrida, 
a tal respeito estabelece, diversamente, que «os serviços da inspecção tributária consideraram que tais 
valores correspondiam a adiantamentos por conta de lucros».

Existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão 
do tribunal de hierarquia superior — nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais.

3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da 
hierarquia para conhecer dos presentes recursos, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central 
Administrativo Norte (Secção de Contencioso Tributário).

Sem custas.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge de 
Sousa. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Impugnação Judicial. Ordem de Conhecimento dos Vícios na Sentença. Vício de Forma 
e de Violação da Lei. Ampliação da Matéria de Facto.

Sumário:

 1 — Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
e não sendo estabelecida nenhuma relação de subsidiariedade, o tribunal deve 
começar por apreciar os vícios “cuja procedência determine, segundo o prudente 
critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.
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 2 — Arguidos vícios de forma e de violação de lei, deve, assim e em princípio, serem 
estes prioritariamente apreciados pois que, por regra, impedem a renovação do 
acto.

 3 — Não constituindo a decisão de facto base suficiente para a decisão de direito, deve 
o Supremo ordenar a sua ampliação, nos precisos termos dos artigos 729.º e 730.
º do Código de Processo Civil.

Processo n.º 437/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Leitão e Carvalho, L.da.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que 
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Leitão e Carvalho, Lda., contra a liquidação de 
IRC de 1998 e respectivos juros compensatórios, consequentemente a anulando.

Fundamentou -se a decisão na falta de fundamentação do acto impugnado pois que “o despacho 
que determinou a liquidação é insuficiente e contraditório com os dados apurados” e “a sua fundamen-
tação assenta em pressupostos que não são verdadeiros, pois deu como adquirido que o sujeito passivo 
não apresentou a declaração modelo 22 relativa ao exercício de 1997, quando foi emitida a liquidação 
impugnada, quando tal não correspondia à verdade”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 — Vem a Fazenda Pública recorrer da douta sentença que julgou a acção procedente por haver 

entendido que: «O despacho que determinou a liquidação é insuficiente e contraditório com os dados 
apurados. A sua fundamentação assenta em pressupostos que não são verdadeiros, pois deu como adqui-
rido que o sujeito passivo não apresentou a declaração modelo 22 relativa ao exercício de 1997, quando 
foi emitida a liquidação impugnada, quando tal não correspondia à verdade. Se tivesse considerado essa 
possibilidade, a liquidação teria sido efectuada nos termos da alínea b) do art. 83º do CIRC, em vez de 
o ter sido nos termos da alínea c).», a qual ordenou a anulação do acto tributário de liquidação de IRC;

2 — Com a ressalva do devido respeito, não pode a Fazenda Pública, conformar -se com o assim 
decidido;

3 — A sentença ora recorrida, deu como provados todos os factos que levaram a Administração 
Fiscal, a elaborar a liquidação de I.R.C. n.º 8310029979, relativa ao ano de 1998, de forma legal e 
congruente;

4 — A liquidação oficiosa de IRC, aqui controvertida, foi elaborada pela Administração Tribu-
tária, ao abrigo do preceituado no art. 83º do CIRC, na sequência da constatação de falta de entrega 
de Declaração de Rendimentos Modelo 22 de IRC, relativa ao ano de 1998, por parte da impugnante, 
facto esse, dado como provado e assente, em sede “Dos factos provados, com relevância para a de-
cisão da causa”;

5 — Verificada a inexistência do apuramento de qualquer matéria colectável nas declarações, 
cujo exercício se encontrava mais próximo do ano de 1998, a Administração Tributária procedeu à 
liquidação Oficiosa do IRC, para o ano de 1998, com base nos elementos de que a própria Adminis-
tração Fiscal dispunha, ou seja, com base na aplicação do coeficiente de 20% sobre a Base Tributável 
do IVA declarado pelo sujeito passivo para o ano de 1997, cf. A douta sentença reconhece em sede 
“Dos factos provados, com relevância para a decisão da causa”;

6 — Provada e reconhecida a notificação da liquidação oficiosa em 2002 -10 -01, e, uma vez que, 
não foi pela impugnante apresentado qualquer requerimento a solicitar informação vinculativa da 
Administração Fiscal, nos precisos termos do art. 57º do Código de procedimento e Processo Tributá-
rio, no seguimento do que já decorria dos artigos 20º, 22º e 72º do C.P.T., resulta provado o perfeito 
conhecimento da fundamentação sucinta abrangendo as razões de facto e de direito que motivaram 
o acto de liquidação;

7 — Havendo a douta sentença recorrida, reconhecido expressamente a notificação do acto tribu-
tário impugnado, e, verificada a inexistência de qualquer requerimento ao abrigo do art. 37º do CPPT, 
impunha -se a conclusão pelo improcedimento do pedido, no seguimento da doutrina pacificamente 
instituída — Acórdão de 12/12/2001, proferido no Recurso n.º 26529; Acórdão de 11/12/1991, proferido 
no recurso n.º 11897; Acórdão de 22/03/2000, proferido no Recurso n.º 24363, todos do S.T.A., bem 
como, Acórdão do T.C.A. de 15/06/1999, proferido no Recurso n.º 991/98.

8  — Pela douta sentença recorrida foram violadas as seguintes normas legais: art. 83º, n.º l, 
alínea c) do C.I.R.C., art. 75º, n.º 2, alínea b), art. 77º da L.G.T., e, art. 268º n.º s l e 3 da Constituição 
da República Portuguesa.

Não houve contra -alegações.
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O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da ampliação da matéria de 
facto já que o probatório é insuficiente para ajuizar quer da alegada falta de fundamentação, pois que 
não expressa o teor do acto, sendo até tal matéria contraditória, quer da violação da lei pois que não 
enuncia os pressupostos da liquidação.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
 — A Administração Fiscal, por consulta ao sistema informático, constatou a falta da entrega da De-

claração de Rendimentos Modelo 22 de IRC, relativa ao ano de 1998 por parte da ora impugnante.
 — A Direcção de Serviços de IRC, face a essa situação, procedeu à liquidação do imposto.
 — O apuramento da matéria colectável por parte dos Serviços Centrais teve por base a aplicação 

do Coeficiente de 20% sobre a Base Tributável do IVA declarado pelo sujeito passivo para o ano de 1997.
 — A matéria colectável apurada foi de 16.003,87 euros.
 — A ora impugnante apresentou Declaração Modelo 22 em 3 de Janeiro de 2003.
 — Foi notificada da liquidação oficiosa n.º 8310029979, de 13 de Setembro de 2002, no montante 

de 5.631,20 euros, referente ao exercício de 1998.
 — A ora impugnante apresentou reclamação graciosa, contra a liquidação n.º 8310029979 de 

IRC do ano de 1998.
 — A qual foi indeferida.
Vejamos, pois:
Nos termos do artigo 124.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que estabelece 

a “ordem de conhecimento dos vícios na sentença”, o tribunal deve apreciar prioritariamente os que 
conduzam à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios alegados 
que conduzam à sua anulação — a menos que o impugnante lhes estabeleça uma relação de subsidia-
riedade, o que não é o caso  —, devendo começar por aqueles “cuja procedência determine, segundo o 
prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos”.

Na petição, o impugnante alegou vícios de violação de lei — nomeadamente erro quanto aos 
pressupostos da tributação — e de forma, nomeadamente falta de fundamentação.

A sentença começou por este, consequentemente ao arrepio legal, já que, para o efeito, não 
fornece qualquer explicação, acabando, até, pela asserção — errónea — de que “fica prejudicado o 
conhecimento das demais questões”.

Ora, a eventual procedência da violação de lei propicia ao interessado tutela mais estável e eficaz, 
uma vez que, em geral, impede a renovação do acto.

Por outro lado, o probatório não estabelece o conteúdo do acto de liquidação pelo que não é pos-
sível ajuizar da falta de fundamentação.

A sentença refere que esta “assenta em pressupostos que não são verdadeiros”, o que nem sequer 
consubstancia vício de forma mas erro nos pressupostos de facto.

Ainda, estabelece o artigo 83.º, n.º 1, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas:

“A liquidação do IRC processa -se nos termos seguintes:
a) Quando a liquidação deva ser feita pelo contribuinte nas declarações a que se referem os 

artigos 112.º e 114.º, tem por base a matéria colectável que delas conste;
b) Na falta de apresentação da declaração a que se refere o artigo 112.º, a liquidação é efectuada 

até 30 de Novembro do ano seguinte àquele a que respeita ou, no caso previsto no n.º 2 do referido 
artigo, até ao fim do 6.º mês seguinte ao do termo do prazo para a apresentação da declaração aí 
mencionada e tem por base o montante mínimo previsto no n.º 4 do artigo 53.º ou, quando superior, a 
totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se encontre determinada;

c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, a mesma tem por base os elementos 
que a administração fiscal disponha.”

Ora, no ponto, a sentença não estabelece “a totalidade da matéria colectável do exercício [de IRC] mais 
próximo que se encontre determinada”, limitando -se a referir, nos preditos termos, que “o apuramento da 
matéria colectável por parte dos Serviços Centrais teve por base a aplicação do Coeficiente de 20% sobre 
a Base Tributável do IVA declarado pelo sujeito passivo para o ano de 1997” — ponto 3 do probatório.

Assim, a peça processual recorrida não expressa a factualidade necessária para que se possa ajui-
zar da legalidade da liquidação, quer quanto aos vícios formais quer de violação de lei que, aliás, não 
podem ter -se por prejudicados na sua apreciação, como ficou dito.

Pelo que há que ampliá -la — artigos 729.º e 730.º do Código de Processo Civil.
Termos em que se acorda ordenar a ampliação da matéria de facto, em ordem a apurar a factualidade 

necessária ao conhecimento das ilegalidades arguidas na petição, assim se provendo o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Miranda 
de Pacheco. 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Erro na forma de processo. Falta de citação do cônjuge do executado. Reclamação. 
Arguição de nulidade. Convolação.

Sumário:

 I — A falta de citação do cônjuge do executado, quando possa prejudicar a defesa 
do interessado, configura nulidade insanável de conhecimento oficioso, que pode 
ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (artigo 165.º, n.ºs 1 e 4 do 
CPPT).

 II — Essa nulidade insanável deverá ser arguida no processo de execução fiscal por 
forma a provocar uma decisão do órgão de execução fiscal e só depois, sendo 
desfavorável, dela deverá reclamar -se.

 III — Em face do disposto nos artigos 97.º, n. 3 da LGT e 98.º, n. 4 do CPPT deverá 
ordenar -se a correcção da forma de processo quando o meio usado não for o 
adequado segundo a lei.

 IV — Não sendo manifesta a sua improcedência ou intempestividade, a reclamação que 
fora deduzida deverá ser convolada em requerimento de arguição de nulidade a 
fim de ser junto ao processo de execução tendo em vista ser apreciada pela admi-
nistração tributária.

Processo n.º 440/08 -30.
Recorrente: Cândida de Sousa Oliveira.
Recorrido: José Manuel Cardoso dos Santos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Cândida de Sousa Oliveira, melhor identificada nos autos, vem recorrer da sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Penafiel, a fls. 69 e seguintes, que negou provimento à reclamação que 
deduzira no âmbito do processo de execução fiscal n.º 4219200201028901, pendente no Serviço de 
Finanças da Trofa, na qual alegava falta de citação, enquanto cônjuge do executado, e, a final, pedia 
a suspensão da execução e a sua citação para exercer os seus direitos no processo em causa, tendo 
formulado as seguintes conclusões:

I  - A douta sentença violou o n.º 3 do art. 278º do CPPT,
II  - Como considerou a reclamação contenciosa, assente numa omissão,
III  - deixando de apreciar questões de “conhecimento oficioso”,
IV  - não se conformando a recorrente/executada recorre da decisão por omissão de pronúncia 

previsto no art. 668º nº, 1 alínea d) do CPC,
V - quanto à falta de citação pessoal da executada/reclamante,
VI  - violação das normas do n.º 3 dos arts. 191º e 192º do CPPT e 232, n.º 2, do CPC,.
VII  - Assim, o douto despacho recorrido violou, nomeadamente, as normas contidas nos arts. 203, 

n.º 1 alínea a) e 192, n.º 1, ambos do CPPT e no art. 232, n.º 2 do CPC.
VIII  - Acrescendo, estamos também, perante a falta de citação ao cônjuge do executado,
IX  - Nos termos do n.º 1 do artigo 239º do CPPT, «Feita a penhora e junta a certidão de ónus, serão 

citados os credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados, e o cônjuge do executado no 
caso previsto no artigo 220.º ou quando a penhora incida sobre bens imóveis ou bens móveis sujeitos 
a registo, sem o que a execução não prosseguirá.

X  - A recorrente fez -se valer da reclamação contenciosa, invocando prejuízos irreparáveis, porque, 
vendidos os imóveis penhorados, nenhum efeito útil terá a reclamação com subida diferida,

XI  - única via de fazer valer os seus direitos e interesses legítimos, foi reclamar contenciosamente 
porque,

XII  - a lei prevê a obrigatoriedade de assegurar a possibilidade de reclamar de todos os actos 
lesivos (art. 268º n.º 4 da CRP e 95º nºs 1 e 2 als, j) e 103º nº2 da LGT).

XIII  - Com efeito, enquanto a própria Constituição garante no seu art. 268º n.º o direito à tutela 
judicial efectiva de direitos e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo (em que 
se engloba o tributário).

XIV  - Esta é, alias, a posição sustentada pelo Exmº Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário – Anotado”.
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XV  - As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e,
XVI  - podem ser arguidas até ao transito em julgado da decisão como preceitua o nº4 do art. 165º 

do CPPT.
2  - A Fazenda Pública não contra -alegou.
3  - O Mmo Juiz “a quo” proferiu despacho de sustentação da decisão recorrida a fls. 109 e 

verso.
4  - O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A nosso ver o presente recurso não merece provimento por duas razões:
1. Em primeiro lugar não se verifica a alegada omissão de pronúncia.
Resulta do artigo 125º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário que constituem 

causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.

Como refere o Cons.º Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, 4 edição, pág. 565, esta omissão de pronúncia ocorrerá «nos casos em que o tribunal, pura e 
simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão de que devesse conhecer, inclusivamente não 
decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento».

Ora como se sublinha no despacho de sustentação a questão da falta de citação pessoal da recla-
mante foi objecto de análise na decisão recorrida (cf. fls. 71).

Deverá improceder, pois, a arguida nulidade.
II. Quanto à falta de citação do cônjuge do executado, cumpre referir que a mesma constitui 

nulidade insanável do processo de execução fiscal que vise a cobrança de coima fiscal ou tenha por 
fundamento a responsabilidade tributária exclusiva de um dos cônjuges e tenham sido penhorados bens 
comuns e ainda quando a penhora incida sobre bens imóveis ou móveis sujeitos a registo (cf. arts. 220 
e 239 do Código de Procedimento e Processo Tributário). (1)

Porém importa sublinhar que no caso subjudice não resulta dos autos que a recorrente tenha al-
guma vez arguido a dita falta no processo de execução fiscal e que sobre essa omissão tenha ocorrido 
qualquer decisão do órgão da execução fiscal.

Ora, como foi decidido por este Supremo Tribunal Administrativo, a arguição de nulidades de actos 
processuais praticados pela administração tributária no processo de execução fiscal deve ser efectuada 
perante o órgão da execução fiscal, só desta decisão cabendo reclamação para o tribunal (cf. Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo de 17.03.2004, recurso 929/03 in www.dgsi.pt).

Como bem se sublinha na sentença recorrida, citando Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT ano-
tado, 5 edição, II, pág. 648, trata -se de uma reclamação assente numa omissão sendo que em relação a 
omissões ou prática de actos com deficiência não é possível reclamar sem que antes a respectiva falta 
seja arguida no processo de execução fiscal.

Sem prescindir, sempre se dirá que nada impede que a recorrente venha a todo o tempo arguir tal 
nulidade no decurso do processo e perante o órgão da execução fiscal.

Termos em que somos de parecer que deve ser negado provimento ao recurso, confirmando -se 
o julgado recorrido.

5 - A sentença recorrida não fixou matéria de facto.
6 - A sentença recorrida negou provimento à reclamação deduzida com fundamento, em suma, 

na consideração de que “nenhuma decisão foi proferida pelo órgão de execução fiscal que legitime a 
reclamante a deduzir a presente reclamação”, sendo certo que constituindo a alegada falta de citação 
uma nulidade insanável do processo de execução fiscal, era nesse processo que essa falta deveria ter 
sido arguida (alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 165.º do CPPT).

A recorrente, inconformada com a decisão proferida, começa na sua alegação de recurso por ar-
guir a nulidade da sentença, com fundamento em omissão de pronúncia  - artigo 668.º, n.º 1, alínea d) 
do CPC.

Para tanto, defende que a questão, “de conhecimento oficioso”, da falta de citação da executada/
reclamante não fora apreciada.

Nenhuma razão lhe assiste em tal arguição.
De facto, como sustenta o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, a questão da 

falta de citação da reclamante foi objecto de análise na sentença (fls. 71), tendo aí, como acima vimos, 
sido perfilhado o entendimento de que a nulidade insanável decorrente dessa alegada falta de citação 
deveria ter sido arguida no próprio processo de execução fiscal por forma a provocar uma decisão do 
órgão de execução fiscal passível de reclamação.

Indefere -se, deste modo, a arguida nulidade da sentença.
A questão fulcral que constitui objecto do presente recurso reside em saber se a nulidade insanável 

decorrente da alegada falta de citação da recorrente, enquanto cônjuge do executado, pressuposto em 
que assentou a decisão recorrida, pode ser directamente arguida perante o “juiz do processo” mediante 
o meio processual da reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT.
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A este propósito, escreve o Consº. Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT, anotado e comentado, 
5.ª edição, anotação 4 ao artigo 276.º, a fls. 648 – “Assim tem de concluir -se que é reconhecido um 
direito global de os particulares solicitarem a “intervenção do Juiz no processo”, através da reclamação 
prevista no art. 276.º do CPPT, relativamente a quaisquer actos praticados no processo de execução 
fiscal pela administração tributária que tenha potencialidade lesiva.

No entanto, nenhuma dessas normas fornece suporte consistente para defender a possibilidade de 
reclamação perante a mera omissão de actos que o interessado entenda que deveriam ter sido praticados 
e não o foram.

Por isso, em relação a omissões de actos não será possível em princípio reclamar directamente 
para o juiz, pelo que o interessado deverá fazer a respectiva arguição perante o órgão de execução fiscal 
e só da decisão deste que não satisfaça a sua pretensão poderá reclamar.”

Certo que, revertendo à situação em apreço nos autos, a falta de citação da recorrente prejudica 
gravemente os seus meios de defesa e coarcta -lhe a possibilidade do exercício de todos os seus direitos 
processuais, em que se inclui a possibilidade de requerer a separação judicial (artigo 220.º do CPPT), 
consubstanciando, dessa forma, uma nulidade insanável de conhecimento oficioso e a todo o tempo 
(artigo 165.º, n.º 1, alínea a) e 4 do CPPT).

Todavia, essa oficiosidade de conhecimento da nulidade não significa a legitimação da reclamação 
como meio processual adequado para suscitar a intervenção do juiz no processo e impor o respectivo 
conhecimento em tal sede impugnatória.

Importa, pois, concluir pela inadmissibilidade de reclamar de omissão de actos, como é o caso da 
falta de citação, directamente para o juiz, antes a pertinente nulidade deverá ser arguida perante o órgão 
de execução fiscal e só depois, deverá reclamar -se uma vez obtida decisão desfavorável.

O mesmo se poderá dizer a respeito da também invocada falta de citação pessoal da recorrente, o 
que fere também de nulidade esse acto processual por inobservância das formalidades prescritas na lei 
(artigo 198, n.º1 do CPC) - cfr. anotação 7 ao artigo 190.º do CPPT, anotado e comentado, a fls. 270, 
5.ª edição, do Consº. Jorge Lopes de Sousa e ac. de 07/09/05, no recurso n.º 950/05.

Significa isto que a presente reclamação configura um meio inadequado para arguir a nulidade 
decorrente da falta de citação ou da sua falta de citação pessoal e daí que bem se tenha andado na 
sentença ao invocar esse fundamento para negar provimento à mesma, pese embora a decisão deva ser 
antes de rejeição da reclamação.

Não obstante, preceitua o artigo 97.º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar -se “a correcção do processo 
quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, sendo ainda certo que o artigo 98.º, n.º 4 do 
CPPT estabelece que “em caso de erro na forma de processo, este deverá ser convolado na forma de 
processo adequada, nos termos da lei  - cfr. artigo 199.º, n.º 1 do CPC.

Ora, este Supremo Tribunal tem vindo a entender que a convolação será admitida sempre que não 
seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição 
para o efeito.

No caso em apreço, com já se viu, a reclamante deveria ter arguido a nulidade decorrente da falta 
de citação ou falta de citação pessoal perante o órgão de execução fiscal competente, cuja decisão, caso 
desfavorável, seria objecto de reclamação, nos termos dos artigos 276.º e 278.º do CPPT.

E a verdade é que não se descortina qualquer impedimento a que a reclamação questionada seja 
convolada para requerimento dirigido ao Chefe dos Serviços de Finanças da Trofa.

Por um lado, é manifesto que esse requerimento é tempestivo no referente à nulidade por falta 
de notificação já que é de conhecimento oficioso e a todo o tempo, inexistindo dados que permitam 
concluir pela extemporaneidade da arguição quanto à nulidade decorrente de falta de citação pessoal, 
sendo ainda certo que a petição da reclamação não colide com qualquer exigência formal ou substancial 
do questionado requerimento.

Deste modo, deverão os presentes autos ser incorporados no processo de execução para que aí 
possa ser conhecida a arguida nulidade.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, 
determinando -se a convolação de presente reclamação em requerimento a fim de ser junto ao processo 
de execução tendo em vista o conhecimento da arguição da nulidade por falta de citação e falta de 
citação pessoal.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau.

(1) Vide, também neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24.11.2006, processo 0174/06, in  
ww.dgsi.pt. 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Contra -ordenação. IVA. Imposto não recebido.

Sumário:

O artigo 114.º, n.º 1, do RGIT, que pune como contra -ordenação fiscal a falta de 
entrega da prestação tributária, não abrange na sua previsão situações em que o 
imposto que deve ser entregue não está em poder do sujeito passivo, por este não 
o ter recebido ou retido.

Processo n.º 483/08 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Carreira & Filhos, SA e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I — O Exmo. Magistrado do MP junto do TAF de Leiria, não se conformando com a sentença da 
Mma. Juíza daquele Tribunal que absolveu a arguida Carreira & Filhos, Lda., com os sinais dos autos, 
da prática de uma contra -ordenação ao n.º 1 do artigo 26.º e n.º 1, alínea a) do artigo 40.º do CIVA, 
punível pelo n.º 2 do artigo 114.º e n.º 4 do artigo 26.º do RGIT, e pela qual havia sido condenada, 
administrativamente, na coima de € 4.173,45, por ter entregue a declaração de IVA de Agosto de 2003 
desacompanhada do respectivo meio de pagamento, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1.º - Os artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, alínea b) do CIVA obrigam o sujeito passivo a entregar ao 
Estado o IVA facturado, após a respectiva dedução do imposto suportado, conjuntamente com a res-
pectiva declaração, e independentemente do recebimento, ou não, do valor do IVA facturado.

2.º - A não entrega do IVA assim deduzido implica a prática da infracção ao artigo 114.º, n.º 1 do 
RGIT.

3.º - A douta sentença recorrida violou, assim, e em consequência, as normas legais referidas nos 
n.º s 1 e 2 que antecedem.

4.º - Razão pela qual deve ser revogada e substituída por outra que mantenha a condenação da 
arguida.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Mostram -se provados os seguintes factos:
A) No dia 29/02/2004, foi elaborado o Auto de Notícia de fls. 6, que se dá por integralmente 

reproduzido, do qual se destaca o seguinte:
«Quadro 01     IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO INFRACTOR
(…)
Enquadramento: (artigo 40.º CIVA) MENSAL
(…)
Quadro 02      ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A INFRACÇÃO
1 — Montante do imposto exigível: 17.873,46 Euro;
2 — Valor da prestação tributária entregue: 0 Euro;
3 — Valor da prestação em falta: 17.873,46 Euro;
4 — Data de cumprimento da obrigação: 10/10/2003;
5 — Período a que respeita a infracção: 2003/08;
6 — Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/10/2003;
7 — Normas infringidas: artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, a) do CIVA — Apresentação dentro do 

prazo D.P., s/meio de pagamento ou c/pagamento insuficiente (M);
8 — Normas punitivas: artigos 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4 — Falta entrega prest. Tributária dentro 

do prazo (M);
(…)
Verifiquei, pessoalmente, na data e local referidos no quadro 03 que o sujeito passivo identifi-

cado no quadro 01 não entregou, simultaneamente com a declaração periódica que apresentou fora 
do respectivo prazo legal, na data e para o período referido, respectivamente, em 4 e 5 do quadro 02, 
a prestação necessária para satisfazer totalmente o montante do imposto exigível, fazendo -o somente 
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pelo valor referido em 2, também do quadro 02, o que constitui infracção às normas previstas em 7, 
punível pelas disposições referidas em 8, do mesmo quadro (…)».

B) Em 10.10.2003, a recorrente apresentou a declaração periódica de IVA, referente ao mês de 
Agosto de 2003, em que apurou o montante de IVA a entregar ao Estado de 17.873,46 €, desacompa-
nhada do respectivo meio de pagamento.

C) Por despacho de fls. 10 a 11, datado de 06.09.2006, que se dá por integralmente reproduzido, 
a recorrente foi condenada por infracção ao disposto nos artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, alínea a) do 
CIVA, punível pelos artigos 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4 do RGIT, na coima de 4.173,45 €.

III — Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Leiria 
que absolveu a arguida da prática de uma contra -ordenação ao n.º 1 do artigo 26.º e n.º 1, alínea a), 
do artigo 40.º do CIVA, punível pelo n.º 2 do artigo 114.º e n.º 4 do artigo 26.º do RGIT, e pela qual 
havia sido condenada na coima de € 4.173,45, por ter entregue a declaração de IVA de Agosto de 2003, 
desacompanhada do respectivo meio de pagamento.

Entendeu a Mma. Juíza “a quo” que a conduta da arguida se não enquadra no referido n.º 2 do 
artigo 114.º por, no caso vertente, se não estar perante uma «prestação tributária deduzida nos termos 
da lei», mas antes uma prestação tributária de que existe obrigação legal de liquidar, e quando assim 
é apenas se deve considerar prestação tributária aquela que haja sido recebida, pelo que se o IVA não 
entregue não foi por si recebido não se verificam os pressupostos legais de que depende a punição da 
ora recorrida.

Vejamos. Estabelece o citado preceito, nos seus n.º s 1 a 3, que:
“1 - A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que 

os factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos 
da lei é punível com coima variável entre o valor da prestação em falta e o seu dobro, sem que possa 
ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

2 - Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que o 
período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 10% e metade do 
imposto em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

3 - Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera -se também prestação tributária 
a que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal 
de liquidar nos casos em que a lei o preveja.”.

Ora, como se referiu no acórdão deste STA de 28/5/2008, proferido no recurso n.º 279/08, com a 
utilização da expressão «prestação tributária deduzida» pretendeu -se aludir a todas as situações em 
que é apurada uma prestação tributária pelo sujeito passivo através de uma subtracção de uma quantia 
global e essa quantia deduzida tem de ser entregue à administração tributária (é o que sucede, por 
exemplo, nas situações de retenção na fonte previstas nos artigos 71.º e 98.º do CIRS).

No caso do IVA, no respectivo Código não se refere qualquer situação em que o sujeito passivo 
tenha de entregar imposto que tenha deduzido, apenas se falando de dedução de imposto relativamente 
ao imposto que o sujeito passivo tem a receber, nos termos dos artigos 19.º a 25.º do CIVA.

O que há, na verdade, é a obrigação de os sujeitos passivos procederem à sua liquidação e adicio-
narem o valor do imposto liquidado ao valor das mercadorias ou prestações de serviços, incluindo -o 
na factura ou documento equivalente, para efeitos da sua exigência aos adquirentes das mercadorias 
ou utilizadores dos serviços (artigos 35.º e 36.º, n.º 1 do CIVA).

O imposto que deve ser entregue não é, contudo, o imposto que foi liquidado, mas sim o eventual 
saldo positivo a favor da administração tributária que se registe após confrontação do volume global 
do imposto liquidado com o que foi pago pelo sujeito passivo aos seus fornecedores ou prestadores de 
serviços (artigos 19.º a 25.º do CIVA).

É certo que pode haver situações em que o sujeito passivo recebeu de terceiros IVA que liquidou 
e não procedeu à sua entrega à administração tributária, havendo obrigação dessa entrega por se com-
provar que há um saldo positivo a favor desta no confronto da globalidade do imposto liquidado com 
o imposto pago pelo sujeito passivo em determinado período.

Só que tais situações não se enquadram nos números 1 e 2 do preceito em análise mas sim na 
parte final do seu n.º 3 que refere prestação tributária «que tendo sido recebida, haja obrigação legal 
de liquidar nos casos em que a lei o preveja».

E, como aí resulta claramente do texto da lei, apenas é sancionado como contra -ordenação o com-
portamento de quem tem obrigação de liquidar na sequência de recebimento da quantia do imposto.

Aliás, como se salienta no aresto citado, “A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas 
mas não recebido dos adquirentes das mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente 
punida no art. 95.º do CIVA, em que se previa como transgressão «a falta de entrega ou a entrega fora 
dos prazos estabelecidos de todo ou parte do imposto devido».

Porém, este art. 95.º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela 
alínea c) do art. 2.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
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Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «pres-
tação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114.º do RGIT, têm um evidente 
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 95.º do 
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do 
imposto, subtraindo -a de uma quantia global.”.

No caso dos autos, contudo, inexiste qualquer prova do recebimento do imposto, sendo que a 
arguida alega que o IVA não entregue não foi por si recebido.

E, assim sendo, não tendo havido recebimento do imposto anterior à entrega à administração 
tributária da declaração periódica referida no ponto B) do probatório, está afastada a possibilidade de 
punição da arguida por não verificação dos pressupostos legais previstos nos n.º s 1 e 2 do artigo 114.º 
do RGIT.

A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser mantida.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.
Sem custas, por delas estar isento o MP.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Recurso de revista. Artigo 150.º do CPTA. Pressupostos.

Sumário:

 I — O recurso de revista, com previsão legal no art. 150.º do CPTA, tem carácter 
excepcional, destinando-se somente à apreciação de uma questão que, pela sua 
importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando 
a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito.

 II — A relevância jurídica ou social afere-se em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular.

 III — A possibilidade da melhor aplicação do direito resultará da repetição num número 
indeterminado de casos futuros, tendo como escopo a uniformização do direito.

 IV — Não se pode falar em questão de importância fundamental, seja pela sua importância 
jurídica, seja social, se está em causa a qualificação tributária das importâncias 
que as empresas de trabalho temporário vêm pagando aos seus trabalhadores, 
quando da sua deslocação do local das sede da empresa de trabalho temporário 
(ajudas de custo versus remuneração) e qual o conceito de deslocação.

 V — Do mesmo modo, e porque estamos perante questão de índole essencialmente 
factual, mormente expressa no binómio “provado / não provado” e a depender 
sobremaneira de cada contrato em particular e da própria interpretação deste, 
nem sequer se pode dizer que a admissão do recurso é claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

Processo n.º 501/08-30.
Recorrente: Paulo Jorge Martins Branco.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1. PAULO JORGE MARTINS BRANCO, identificado nos autos, impugnou judicialmente, 
junto do TAF de Braga, os actos de liquidação de IRS dos anos de 2000 e 2001.

O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação procedente e anulou as liquidações impug-
nadas.
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Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso para o TCA — Norte.
Este, por acórdão de 8/11/2007 concedeu provimento ao recurso, revogou a sentença recorrida e 

julgou a impugnação improcedente.
Foi a vez do impugnante interpor recurso excepcional de revista para este Supremo Tribunal, ao 

abrigo do art. 150.º do CPTA.
No respectivo articulado de alegações formulou as seguintes conclusões:
I. No dia 12 de Novembro do corrente ano, foi o recorrente notificado do Acórdão ora em apreço, 

o qual concedeu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública, revogando a sentença profe-
rida pela Exma. Senhora Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente a 
impugnação judicial deduzida pelo recorrente contra a liquidação de IRS dos anos de 2000 e 2001.

II. Do referido Acórdão vem o recorrente interpor recurso excepcional de revista, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 150.º do CPTA, devendo o mesmo ser admitido, considerando 
que a apreciação da questão, pela sua relevância jurídica ou social, reveste-se de importância funda-
mental e porque a admissão do presente recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

III. Com efeito, tratando-se de uma questão eminentemente de direito, de qualificação jurídica 
para efeitos de tributação do conceito de ajudas de custo prestadas por empresas de trabalho temporário 
aos seus trabalhadores contratados, e considerando que na conjuntura económico social vivida presen-
temente proliferam empresas de trabalho temporário e abundam trabalhadores contratados no regime 
do trabalho temporário, justifica-se um tratamento jurisprudencial uniforme da questão, fixando-se 
os limites e fronteiras da qualificação de ajudas de custo para efeitos de tributação em sede de IRS, 
por forma a extinguir-se a incerteza e insegurança actualmente vividas pelos intervenientes na relação 
laboral temporária.

IV. Por outro lado, verifica-se a necessidade premente de apreciação da questão por este douto 
Tribunal, para uma correcta aplicação do direito, tendo em consideração que a entidade patronal do 
recorrente, colocada na posição paralela a este, obteve decisão proferida em primeira instância e já 
transitada em julgado, tendo sido anulados os actos tributários de liquidação de juros compensatórios 
por falta de retenção na fonte, dado que o douto Tribunal qualificou as quantias abonadas aos trabalha-
dores como ajudas de custo e não como complementos retributivos.

V. Neste quadro, temos que o trabalhador temporário é obrigado a pagar IRS sobre os montantes 
auferidos a título de ajudas de custo e desconsiderados como tal para efeitos de tributação, enquanto 
que a entidade patronal fica isenta de efectuar a correspectiva retenção na fonte, operando-se, por esta 
via, um tratamento desigual e profundamente injusto de duas situações jurídicas iguais.

VI. Entende o recorrente que a Douta SCT do TCA Norte mal andou quando julgou proceden-
tes os argumentos da Fazenda Pública, referentes à qualificação das ajudas de custo em causa como 
remuneração e, logo, tributáveis em sede de IRS, tendo incorrido em erro de julgamento por errónea 
interpretação e aplicação do artigo 2.º do CIRS e errónea interpretação dos artigos 82.º e 87.º do De-
creto-Lei n.º 49.408 de 24 de Novembro de 1969 (LCT) aplicável à situação sub judice.

VII. O recorrente trabalhou para uma empresa de trabalho temporário cuja actividade é regulada 
pelo DL 358/89 de 17 de Outubro e subsidiariamente pela legislação laboral. Essa actividade consiste 
na cedência temporária a terceiros — os utilizadores — de trabalhadores que admite, remunera e re-
embolsa (ou abona) eventuais despesas incorridas por causa do trabalho.

VIII. Assim sendo, na qualidade de ETT, procede ao pagamento aos trabalhadores não apenas da 
remuneração mas, quando se verifica uma deslocação, de ajudas de custo.

IX. O local do trabalho efectivo é indicado pela ETT por força do acordado com o utilizador. Já 
o local de trabalho estipulado pode ser local diverso daquele (em regra, e no caso em apreço, exige-se 
uma deslocação do trabalhador temporário).

X. O que se pretende é a qualificação tributária das ajudas de custo, pagas pela ETT, e do conceito 
«deslocação». Assim, por ajudas de custo entende o Artigo 260.º do Código do Trabalho (sem alterações 
relativamente ao artigo 87.º da LCT) o abono feito pela entidade patronal para cobrir «despesas normais» 
de alojamento, refeições e transporte suscitadas por «deslocações» dos trabalhadores no exercício da 
sua actividade profissional remunerada.

XI. Para os efeitos fiscais, entende a Administração Fiscal que o recorrente, “porque contratado 
para trabalhar em Vigo (Espanha), não teve de deslocar-se do seu local de trabalho, nem realizou des-
locação por força da prestação ocasional de trabalho fora do local habitual ou por força da transferência 
das instalações da entidade patronal”.

XII. Qual o local de trabalho estipulado dos trabalhadores temporários? Esse local é seguramente o 
da sede da empresa de trabalho temporário que contrata os trabalhadores temporários numa determinada 
zona geográfica, ou a residência dos trabalhadores temporários, e os desloca ou não para um determinado 
local de trabalho efectivo, ou seja, para o local de trabalho designado no contrato de utilização.
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XIII. Nos termos do artigo 11.º da LGT «Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos 
próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele 
que aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei».

XIV. O entendimento do douto Acórdão em crise parte de uma equiparação entre o contrato de 
trabalho temporário e os contratos de trabalho normais e por tempo indeterminado no que ao conceito 
de “deslocação” se reporta e entronca no artigo 87.º da LCT. No entanto, as figuras são distintas, quer 
juridicamente, quer sobretudo do ponto de vista sociológico.

XV. Estamos em face de uma figura contratual relativamente recente caracterizando-se e tendo 
a sua nota essencial na mobilidade dos trabalhadores e na temporalidade da prestação. No sentido da 
temporalidade apontam as próprias exigências legais necessárias para a licitude deste tipo de contrata-
ção, a necessidade de se tratar de situações temporalmente limitadas.

XVI. A situação não é equiparável à de um trabalhador contratado por tempo indeterminado para 
exercer funções num determinado local. A fazer-se alguma equiparação, esta teria de ser feita com a 
situação dos trabalhadores que, ao serviço de determinada empresa, vão prestando trabalho em diversos 
locais, estando, por essa via, deslocados.

XVII. Deverá ser, assim, estendível e admissível, quanto a este tipo de contratação, que envolve 
uma realidade social de verdadeiras deslocações maciças de trabalhadores de forma temporária, que a 
entidade empregadora deva suportar as despesas dessas deslocações e estadas.

XVIII. De outro modo criar-se-á uma desigualdade entre os trabalhadores temporários e os traba-
lhadores abrangidos por contratos de trabalho típicos, em situações essencialmente idênticas do ponto 
de vista social, ao impor-se àqueles o ónus de custearem com o seu salário as estadias longe da sua 
residência habitual — a que retomam quando o contrato termina.

XIX. Ora, no caso do recorrente vem previsto no próprio contrato que a remuneração será acres-
cida de ajudas de custo, ao contrário do que o douto Acórdão considerou, ao interpretar erroneamente 
o contrato no sentido de que o mesmo referiria que a remuneração incluía as ajudas de custo.

XX. Mais se diga, como notado pelo Douto Acórdão em crise, que competia à Administração 
Fiscal provar os pressupostos que levaram à liquidação, requerendo ao sujeito passivo as informações 
necessárias e não partindo de uma mera interpretação jurídica. Sucede que a Administração Fiscal não 
solicitou ao sujeito passivo qualquer prova da situação de deslocação e comprovativos de despesas, 
pelo que, ao invés do entendimento vertido no douto aresto, não se operou qualquer inversão do ónus 
da prova.

XXI. De tudo quanto ficou exposto, forçoso se torna proceder a uma delimitação dos conceitos de 
deslocação e de ajudas de custo prestadas pelas ETT aos seus trabalhadores contratados, no âmbito da 
aplicação do artigo 2.º do CIRS, por forma a assegurar tanto uma aplicação uniforme deste dispositivo 
legal, como um tratamento justo e equitativo das diferentes realidades sociais que são os trabalhadores 
temporários e os trabalhadores dependentes com contratos de trabalho típicos.

XXII. Acresce que existem duas decisões contraditórias entre si, susceptíveis de criar duas situa-
ções antagónicas. Com efeito, a ETT ficou, por sentença transitada em julgado em momento anterior à 
elaboração do Acórdão em crise então, eximida da obrigação de efectuar as retenções na fonte de IRS 
relativamente aos montantes colocados à disposição dos trabalhadores temporários a título de ajudas 
de custo.

XXIII. A manter-se o Acórdão ora em crise, o substituto tributário ficará eximido da obrigação 
legal de efectuar a retenção devida por conta do imposto devido pelo substituído, situação que se 
afigura profundamente injusta, violando a princípio da igualdade constitucionalmente assegurado a 
todos os cidadãos.

Contra-alegou a Fazenda Pública, que finalizou as suas conclusões no seguinte quadro conclu-
sivo:

1. O recurso previsto no art. 15.º do CPTA é um meio privativo do contencioso administrativo, 
não sendo admissível em sede de contencioso tributário.

2. A qualificação das verbas como ajudas de custo deve ser feita em função do critério de local 
efectivo do trabalho, nos termos do art. 260.º do Código de Trabalho e art. 2.º do DL 106/98, de 24/4.

3. A administração fiscal provou os pressupostos da liquidação do IRS aqui impugnado.
4. A discrepância existente entre o acórdão em recurso e a sentença da impugnação deduzida pela 

ETT não justifica a revogação do primeiro.
Neste STA, o EPGA defende que se deve decidir “não conhecer do recurso … porque a questão 

a apreciar não se reveste de importância fundamental, em função da relevância jurídica ou social, 
e, por outro lado, o conhecimento do recurso não é claramente necessário para melhor aplicação do 
direito”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Estamos perante um recurso interposto ao abrigo do art. 150.º do CPTA.
No caso, perante uma apreciação liminar sumária (n.º 4 do citado artigo).
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Importa assim saber se estão reunidos os pressupostos do n.º 1 do referido normativo, que compete, 
nos termos da lei, a este Supremo Tribunal.

Isto porque, diferentemente do que sustenta a recorrida Fazenda Pública, este Supremo Tribunal, 
depois de hesitação inicial, vem agora entendendo, pacificamente, que é possível, na jurisdição tribu-
tária, o recurso de revista com previsão no art. 150.º do CPTA.

Tais pressupostos estão definidos no n. 1 do citado preceito, que reza assim:
“Das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, ex-

cepcionalmente, 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 importância 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 segundo grau de jurisdição.
Mas será que a questão suscitada nos autos tem relevância jurídica ou social, que revista impor-

tância fundamental? Ou há necessidade de uma melhor aplicação do direito?
Pois bem.
Como se escreveu na Exposição de Motivos do CPTA, estamos perante 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, indepen-
dentemente 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 ne-
cessário para melhorar a aplicação do direito. (2)

Explicitada a lei e o seu sentido, importa agora decidir preliminarmente se estamos perante uma 
tal questão.

O recorrente pretende que o tribunal responda às seguintes questões: qual a qualificação tribu-
tária das importâncias que as empresas de trabalho temporário vêm pagando aos seus trabalhadores, 
quando da sua deslocação do local da sede da empresa de trabalho temporário (ajudas de custo versus 
remuneração) e qual o conceito de deslocação.

Isto porque a AF vem entendendo que as verbas pagas aos trabalhadores dessas empresas pela 
sua deslocação e trabalho em local diferente da sede da empresa (ajudas de custo prefixadas) são re-
muneração de trabalho sujeita a IRS.

Sobre a questão pronunciou-se a Fazenda Pública nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública não tem dúvida que, nos últimos anos, se assistiu a um aumento exponen-

cial de formas de trabalho precário, entre os quais os contratos de trabalho temporário. Está segura 
também que se têm multiplicado o número de contratos de trabalho com previsão prévia e expressa do 
pagamento de “ajudas de custo” e que essa previsão, sobejas vezes, se estende ao “quantum” a pagar. 
Admite enfim que a administração fiscal tem qualificado, de forma regular e reiterada, essas ajudas de 
custo prefixadas como remuneração de trabalho sujeita a IRS.

“Atento o exposto e embora o conceito de “ajudas de custo” se mostre largamente tratado pelos 
tribunais e exista mesmo, a esse respeito, uma jurisprudência praticamente uniforme, não pode deixar 
de se conceder que, no que aos contratos de trabalho temporário respeita, a presente controvérsia as-
sume largas possibilidades de expansão, sendo previsível a sua repetição num número indefinido de 
casos idênticos.

“Assim sendo, e caso se entenda que o recurso de revista excepcional é admissível em conten-
cioso tributário, ele terá que prosseguir por se verificarem os pressupostos estabelecidos no art. 150.
º do CPTA”.

Quer isto dizer que a AF aceita que se mostram cumpridos os pressupostos do n. 1 do citado 
artigo 150.º do CPTA.

E isto porque entende que a admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor apli-
cação do direito.

E realmente só esta hipótese pode estar em causa, na medida em que patentemente a questão não 
tem importância jurídica ou social, de importância fundamental.

Vejamos então se aquele pressuposto se verifica, ou seja, se a admissão do recurso é claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

E a resposta não pode deixar de ser negativa.
Como o STA tem decidido, “a melhor aplicação do direito” há-de resultar da possibilidade de 

repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização de 
direito” (Cf., por todos, os acórdãos de 02-04-08 — rec. 01061/07, e de 12-10-05 — rec. 0705/05.
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Ora, a questão posta nos autos é de índole essencialmente factual, mormente expressa no binómio 
“provado / não provado” e a depender sobremaneira de cada contrato em particular e da própria inter-
pretação deste (já assim não seria se se tratasse dos chamados “contratos de adesão”).

Assim, e em consequência, meramente conjuntural e singular e futuramente mutável.
Em suma: a solução jurídica da questão posta dependerá da factualidade e interpretação de cada 

contrato que naturalmente varia de empresa para empresa. E, assim, é pouca a possibilidade de se repetir, 
em termos de igual factualidade, num número indeterminado de casos futuros, isto é, mingua conse-
quentemente a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista excepcional 
como garantia da uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática.

Trata-se, assim, de questão essencialmente fáctica, a deixar para um plano secundário a aplicação 
do direito.

Não estão pois reunidos os pressupostos do n. 1 do art. 150.º do CPTA.
Concluindo: o Tribunal não lobriga razões de excepcionalidade que lhe permitam conhecer do 

recurso.
3. Face ao exposto, acorda-se em não admitir o recurso, face à não verificação dos requisitos 

expressos no n. 1 do art. 150.º do CPTA.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Lúcio Barbosa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale.

(1) Vide Mário Aroso de Almeida, “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, 4ª Edição, pág. 354.
(2) Vieira de Andrade, “A Justiça  Administrativa”, 7ª Edição, pág. 426. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade concreta da liquidação. Convolação.

Sumário:

 I — A legalidade, em concreto, da liquidação da dívida exequenda só constitui fun-
damento de oposição à execução fiscal, nos termos da alínea h) do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT, se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação.

 II — Não é possível a convolação da oposição à execução fiscal em impugnação judi-
cial se o oponente já houver deduzido impugnação, pelos mesmos motivos e com 
os mesmos fundamentos, tendo por objecto a liquidação que constitui a dívida 
exequenda, pois tal convolação não deixaria de ser um acto inútil e, como tal, 
proibido por lei.

Processo n.º: 529/08 -30.
Recorrente: Mário Manuel de Sousa e Silva
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Mário Manuel de Sousa e Silva, com os sinais dos autos, não se conformando com a sen-
tença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou improcedente a oposição à execução fiscal 
n.º 1848200701030108, relativa a Imposto Municipal de Imóveis (IMI), do ano de 2006, no montante 
de € 3.846,17, por si deduzida, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1.ª - Este recurso é interposto da douta sentença proferida nos autos que julgou improcedente 
a oposição à execução fiscal do agravante;

2.ª - Na parte aqui impugnada, a douta decisão assenta a sua fundamentação no disposto 
no art.º 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT, entendendo que “...a legalidade da liquidação só constitui 
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fundamento de oposição se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto 
de liquidação.

Ora, esses meios existem e ao aqui oponente era possível fazer uso de meio gracioso ou judicial 
de apreciação da legalidade da dívida …”;

3.ª - Para aplicação do direito, releva a matéria de facto apurada nos autos elencada na douta 
sentença e descriminada, na parte que o agravante entende ser relevante, nestas alegações;

4.ª - A legalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda não pode ser discutida em 
sede de oposição à execução fiscal, exceptuando o caso de a lei não assegurar «meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» (cf. art.º 204.º, n.º 1 e alínea h) do CPPT);

5.ª - A discussão da legalidade da liquidação da dívida exequenda em sede de oposição é 
admissível nos casos em que seja a própria lei que não prevê meio de impugnação contenciosa, 
como o são aqueles em que se permite a extracção de certidões de dívida perante a mera consta-
tação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio 
definidor da situação;

6.ª - Quando o SF de Paredes toma conhecimento da titularidade pelo oponente de 45% do 
prédio sobre o qual incidiu o IMI aqui em crise, encontrava -se em vigor o Dec. Lei n.º 287/2003, o 
qual e no seu art.º 37.º determina a iniciativa de primeira avaliação que cabe ao Chefe de Finanças 
«...com base na declaração... ou em quaisquer elementos de que disponha.»;

7ª - Não vem provada a existência de acto tributário prévio definidor da situação, praticado 
pelo SF de Paredes após ter tomado conhecimento da titularidade do oponente sobre o bem;

8ª - O que consubstancia a excepção ao art.º 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT, no sentido de ser, 
in casu, admissível a discussão da legalidade em concreto da dívida exequenda.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve 

ser julgado improcedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Com interesse para a decisão, mostra -se provada a seguinte factualidade:
a) O oponente foi notificado para proceder ao pagamento voluntário do IMI relativo ao ano de 

2006, no montante de € 3.835,21, conforme nota de cobrança n.º 2006100706403 (cf. doc. de fls. 7 
dos autos).

b) Em 06/01/1992, a “Fucsia – Confecções de Vestuário, Lda.” declarou para inscrição na matriz 
(modelo 129) o prédio sito na Rua D. Gabriel, n.º 1 (Lugar de Pias), freguesia de Castelões de Cepeda 
– Paredes, inscrito na matriz urbana sob o artigo 1546 (cf. informação de fls. 12 dos autos).

c) O modelo 129 supra referido deu origem a uma avaliação, sendo o seu resultado remetido à 
proprietária “Fucsia” através do ofício n.º 4634 de 05/11/1993 (cf. fls. 13 dos autos).

d) Aquela notificação foi devolvida a 11/11/1993, com a indicação de “recusada no destinatário”. 
Contudo, a Contribuição Autárquica do ano de 1992 a 1996 foi paga, tendo o respectivo pagamento 
sido efectuado em cobrança coerciva (cf. fls. 13 dos autos).

e) O oponente adquiriu o direito de propriedade em 45% (em compropriedade) do prédio supra 
identificado, por efeito de sentença do Tribunal Cível da Comarca do Porto – 6.º Juízo, proferida em 
14 de Julho de 1993, transitada em julgado em Setembro de mesmo ano (cf. informação de fls. 12 dos 
autos).

f) Em 4 de Janeiro de 2006, o ora oponente requereu junto do SF de Paredes a liquidação do im-
posto de “SISA” ou a certificação da ocorrência de caducidade do direito à sua liquidação (cf. fls. 13 
dos autos).

g) Só após o requerimento supra referido é que o SF de Paredes tomou conhecimento da trans-
missão judicial ocorrida em 14 de Julho de 1993, na qual o oponente veio a adquirir o direito a 45% 
do prédio em apreço nos presentes autos (cf. fls. 10 dos autos).

h) Pelos mesmos motivos e com os mesmos fundamentos foi deduzida pelo oponente impugnação 
judicial já remetida a este TAF (cf. fls. 10 dos autos).

III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que jul-
gou improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente com o fundamento de que a legalidade em 
concreto da liquidação só constitui fundamento de oposição à execução fiscal se a lei não assegurar 
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.

Como o próprio recorrente reconhece nas suas alegações, a doutrina e a jurisprudência têm vindo 
a afirmar uniformemente que a legalidade em concreto da liquidação não pode ser discutida em sede de 
oposição à execução fiscal salvo se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra 
o acto de liquidação (artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT).

Dada oportunidade ao interessado para impugnar o acto de liquidação no prazo que a lei lhe con-
cede para esse efeito, não faria sentido que ele viesse em sede de oposição à execução fiscal discutir 
a legalidade daquele.
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Excepção feita aos casos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT em que se prevê 
a denominada ilegalidade abstracta da liquidação derivada de vício da própria norma aplicada no acto, 
vício esse que é independente do conteúdo do concreto acto impugnado.

Quando não se trate de vícios desse tipo, estar -se -á perante ilegalidade em concreto do próprio 
acto que só poderão ser fundamento de oposição à execução fiscal quando a lei não previr meios para 
a sua impugnação contenciosa.

No caso em apreço, o ora recorrente veio opor -se à execução fiscal contra si instaurada invocando 
a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda (IMI do ano de 2006) por preterição de formalidade 
essencial que viciaria, em seu entender, o acto de liquidação.

Ou seja, a liquidação do imposto que lhe é agora exigido não teria sido precedida de acto tributário 
definidor da situação, mais concretamente da primeira avaliação a que alude o artigo 37.º do DL 287/2003, 
e por esse motivo seria admissível a discussão em concreto da legalidade da dívida exequenda.

Ora, não há dúvida, face ao que vem alegado, que o que o recorrente pretende discutir em sede de 
oposição à execução fiscal é a legalidade em concreto da liquidação do imposto em causa.

Todavia, como já se referiu supra, a legalidade do acto tributário de liquidação só pode ser funda-
mento de oposição à execução fiscal nos casos de ilegalidade abstracta ou, tratando -se de ilegalidade 
em concreto, como é o caso, quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra 
o acto de liquidação.

O que não é manifestamente o caso, pois, tratando -se, como se viu, de imposto municipal de imó-
veis, esses meios existem e tanto era possível ao oponente fazer uso deles que, como resulta fixado no 
probatório, ele próprio pelos mesmos motivos e com os mesmos fundamentos aqui invocados deduziu 
impugnação judicial que já corre seus termos no tribunal “a quo” (v. alínea h) da matéria de facto dada 
como assente na sentença recorrida).

E, assim sendo, nem sequer se equaciona a possibilidade de convolação deste processo para a 
forma de processo adequado, uma vez que o oponente já deduziu impugnação tendo por objecto a 
liquidação que constitui a dívida exequenda, e pelos mesmos fundamentos, pois tal convolação não 
deixaria de ser um acto inútil e, como tal, proibido por lei, nos termos do artigo 137.º do CPC (v., neste 
sentido, os acórdãos deste STA de 15/2/07 e de 21/3/07, proferidos nos recursos 1166/06 e 1165/06, 
respectivamente).

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Dívidas à Segurança Social. Prescrição. Prazo mais favorável. Lei n.º 17/2000, de 14 
de Agosto. Facto interruptivo da prescrição.

Sumário:

 I — A sucessão no tempo dos regimes prescricionais contidos no Código de Processo 
Tributário e na Lei n.º 17/2000, de 14 de Agosto, resolve -se pela aplicação das 
regras do artigo 12.º do Código Civil, dispondo a Lei n.º 17/2000 para o futuro, 
e regendo, consequentemente, os efeitos dos factos relevantes ocorridos durante 
a sua vigência, e do artigo 297.º, n.º 1 do Código Civil.

 II — Assente que é de aplicar o regime da Lei 17/2000, por no momento da sua entrada 
em vigor faltar mais tempo à face da lei antiga para o prazo de prescrição se 
completar, é de atender aos factos ocorridos na sua vigência a que ela própria 
reconhece efeito suspensivo ou interruptivo.

 III — A prescrição interrompe -se, assim, por qualquer diligência administrativa, reali-
zada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação 
ou à cobrança da dívida — n.º 3 do artigo 63.º da citada Lei.

 IV — Diligências administrativas, para este efeito, serão todas as que ocorram nos 
processos administrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, con-
ducentes à liquidação e cobrança da dívida, de que venha a ser dado conhecimento 
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ao devedor (como a citação, a penhora, a notificação do responsável subsidiário 
para se pronunciar sobre a possibilidade de reversão e a notificação do acto que 
a decide).

 V — Tendo o responsável subsidiário sido notificado em 25/1/2006 para exercer o seu 
direito de audição relativamente à reversão da execução contra si ordenada, ou 
seja, antes de completados cinco anos após a vigência da Lei n.º 17/2000, facto 
esse que nos termos desta lei tem efeito interruptivo da prescrição, é evidente que 
esta não ocorreu ainda.

Processo n.º 571/08 -30.
Recorrente: Manuel da Silva Pinto Ribeiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Manuel da Silva Pinto Ribeiro, residente em Braga, não se conformando com a sentença da 
Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou parcialmente procedente a oposição por si deduzida à execução 
fiscal n.º 3425199301017705 e apensos, instaurada contra a sociedade “Têxtil IBIS, Lda.”, para cobrança 
da quantia global de € 22.045,74, respeitante a contribuições para a Segurança Social dos anos de 1989, 
1990, 1991 e 1992, no segmento em que esta não julgou prescritas as dívidas respeitantes aos anos de 
1991 e 1992, dela vem recorrer para este Tribunal, alegando, em conclusão, que «As dívidas da “Têxtil 
Íbis” à Segurança Social referentes a 1991 e 1992, aqui exigido o seu pagamento ao recorrente por 
força da reversão, encontram -se prescritas, se não ao abrigo da Lei 28/84, de 14 de Agosto, sempre 
estarão ao abrigo da Lei 17/2000, de 8 de Agosto, pois esta Lei entrou em vigor em 8 de Fevereiro de 
2001 e o recorrente só foi citado da reversão em 16 de Junho de 2006, estando prescritas estas dívidas 
pelo menos desde 8 de Fevereiro de 2006.

Assim, o Meritíssimo Juiz “a quo” violou o disposto nesta Lei quanto à prescrição ao não proceder 
à sua aplicação.».

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso 

merece provimento, pois que, quanto às dívidas respeitantes a 1991 e 1992, o Mmo. Juiz “a quo” não 
levou em conta o encurtamento do prazo prescricional operado pelo art.º 63.º da Lei n.º 17/2000, de 
8 de Agosto.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se fixados os seguintes factos:
1. Em 24/5/1993, foi instaurado o processo executivo n.º 3425199301017705 para cobrança das 

dívidas exequendas dos meses de Dezembro de 1991, Março a Julho de 1992 (fls. 1 do apenso), com 
base nas certidões juntas 2 e 3 do apenso, cujos dizeres se dão por reproduzidos.

2. A 18/10/93 foram penhorados bens nestes autos  - fls. 14 ss do apenso.
3. Em 21/10/1997, foi instaurado o processo executivo n.º 3425199701028510 para cobrança das 

dívidas dos meses de Março a Dezembro de 1989 e Janeiro a Agosto de 1990 (fls. 46 do apenso), com 
base nas certidões de fls. 47 a 49 do apenso, cujos dizeres se dão por reproduzidos.

4. Todas as dívidas foram apuradas em face das correspondentes folhas de remuneração enviadas 
pela originária devedora.

5. Em 15/7/93 a originária devedora requereu nos termos do artigo 279.º ss do CPT o pagamento da 
quantia exequenda no processo ref. em “1” em 60 prestações mensais, conforme fls. 12 do apenso.

6. Em 9/11/93, a executada originária requereu nos termos do artigo 279.º ss do CPT o pagamento 
da quantia exequenda (pp), substituindo os pedidos anteriormente apresentados – fls. 25 do apenso.

7. Tal requerimento foi deferido por despacho de 26/4/94, notificado à executada a 23/4/94 
– fls. 31, 32 e 35.

8. A 4/8/97 a devedora solicitou o pagamento das dívidas até Julho de 96, ao abrigo do DL. 124/96 
e despacho 17/97 -Xlll de 3/4, conforme fls. 59 e V do apenso, o que foi autorizado  - fls. 55 do apenso, 
abrangendo o processo referido em “3” (fls. 56 do apenso).

9. No processo referido em “3” foi a devedora notificada do deferimento a 10/9/99, iniciando -se 
o pagamento prestacional no mês seguinte.

10. Em 2/10/2000, foi rescindido o acordo (todos) de pagamento em prestações por incumpri-
mento;

11. Por ofício de 25/2/02 foi solicitada informação à providência cautelar intentada no tribunal ju-
dicial de Barcelos sobre se os bens apreendidos haviam sido vendidos, conforme fls. 33 -v do apenso.



1003

12. Em 12/04/2002, foram os processos executivos avocados ao processo de falência que correu 
termos contra a executada originária, com o n.º 145/2002 no tribunal judicial de Braga, donde foram 
de novo devolvidos ao Serviço de Finanças a 2/7/2002, tendo no processo de falência sido declarada 
a extinção da instância por impossibilidade superveniente da lide nos termos do artigo 287.º do CPC 
– fls. 35 do apenso.

13. A matrícula da sociedade revela que o oponente foi nomeado gerente da executada originária 
desde a sua constituição até 17/2/1995.

14. Em diligência de 9/3/05 (fls. 38 do apenso), foi verificada a inexistência de bens da originária 
devedora.

15. A executada cessou a actividade para efeitos de IVA e IRC, em 2002/04/16.
16. A 23/1/06 foi proferido despacho determinando a preparação do processo para efeitos de 

reversão, nos seguintes termos:
“Face às diligências de fls.... determino a preparação do processo para efeitos de reversão da(s) 

execução(ões) contra MANUEL DA SILVA PINTO RIBEIRO contribuinte n.º 104833556, morador... 
na qualidade de Responsável Subsidiário, pela dívida abaixo discriminada.

Face ao disposto nos normativos do n.º 4 do art.º 23.º e do art.º 60.º da Lei Geral Tributária, proceda-
-se à notificação do(s) interessado(s), para efeitos do exercício do direito de audição prévia, fixando -se 
o prazo de 10 dias a contar da notificação, podendo aquela ser exercida por escrito / oralmente....

Fundamentos da reversão
Inexistência de bens da executada. Nomeação para a gerência do responsável subsidiário refe-

rido...”
Identificação da divida em cobrança coerciva
Nº processo...
Total da quantia exequenda 22.045,75 EUR
…”
17. O oponente foi notificado para exercer o direito de audição a 25/1/2006, conforme fls. 39, 40 

ss do apenso. Com a notificação foi enviado anexo contendo a descriminação das dívidas, nos seguintes 
termos: 

N.º processo N.º certidão Id. doc. origem Per. Trib. Tributo Tipo Valor

3425199701028510 523 52397M 1989 -03
Contribuições

1989 -03 I/C/T/O -Cjm 469,25 

1989 -04
Contribuições 

1989 -04 I/C/T/O  - Cjm 338,27 

1989 -05
Contribuições 

1989 -05 I/C/T/O -Cjm 150,02 

1989 -08
Contribuições 

1989 -08 I/C/T/O -Cjm 217,88 

1989 -09
Contribuições 

1989 -09 I/C/T/O -Cjm 176,21 

1989 -07
Contribuições 

1989 -07 I/C/T/O -Cjm 360,98 

1989 -06
Contribuições 

1989 -06 I/C/T/O -Cjm 763,02 

1989 -10
Contribuições 

1989 -10 I/C/T/O -Cjm 184 

1989 -12
Contribuições 

1989 -12 I/C/T/O -Cjm 157,78 

1989 -11
Contribuições 

1989 -11 I/C/T/O -Cjm 157,78 

3425199701028510 524 52497M 1990 -01
Contribuições 

1990 -01 I/C/T/O -Cjm 247,55 

1990 -04
Contribuições 

1990 -04 I/C/T/O -Cjm 71,34 

1990 -05
Contribuições 

1990 -05 I/C/T/O -Cjm 63,16 

1990 -03
Contribuições 

1990 -03 I/C/T/O -Cjm 69,26 
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N.º processo N.º certidão Id. doc. origem Per. Trib. Tributo Tipo Valor

1990 -02
Contribuições 

1990 -02 I/C/T/O -Cjm 70,59 

1990 -06
Contribuições 

1990 -06 I/C/T/O -Cjm 73,54 

1990 -08
Contribuições 

1990 -08 I/C/T/O -Cjm 66,99 

1990 -07
Contribuições 

1990 -07 I/C/T/O -Cjm 71,71 

3425199301017705 2571 257193 1991 -12
Contribuições 

1991 -12 I/C/T/O -Cjm 464,7 

3425199301017705 2572 257293 1992 -03
Contribuições 

1992 -03 I/C/T/O -Cjm 373,8 

1992 -04
Contribuições 

1992 -04 I/C/T/O -Cjm 3580,28 

1992 -05
Contribuições 

1992 -05 I/C/T/O -Cjm 2615,27 

1992 -06
Contribuições 

1992 -06 I/C/T/O -Cjm 3534,43 

1992 -07
Contribuições 

1992 -07 I/C/T/O -Cjm 6767,94

Total . . . . . 21045,75

 18. O oponente exerceu tal direito.
19. Por despacho de 13/6/06 foi determinada a reversão contra o oponente, conforme despacho 

a fls. 43 do apenso, com invocação de “inexistência de bens de executada. Nomeação para a gerência 
do responsável subsidiário... de harmonia com a certidão da conservatória...”.

20. A citação do oponente como revertido ocorreu a 16/6/2006 (fls. 44 e 45 do apenso, tendo sido 
enviado o despacho que determinou a reversão, e anexo contendo a indicação das dívidas, conforme 
descriminação em “17”.

III – O presente recurso respeita apenas ao segmento da decisão recorrida que considerou não se 
mostrarem prescritas as dívidas exequendas referente a contribuições para a Segurança Social dos anos 
de 1991 e 1992, mais concretamente Dezembro de 1991 e Março a Julho de 1992.

Nesta data, estava em vigor a Lei 24/84, de 14/08, segundo a qual tais contribuições prescreviam 
no prazo de dez anos (artigo 53.º, n.º 2).

Tal prazo contava -se, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º CPT, então em vigor, desde o início do 
ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário, interrompendo -se, por força do n.º 3 do 
mesmo preceito, com a instauração da execução, efeito que só cessaria caso o processo estivesse parado 
por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que 
decorresse após este período com o que tivesse decorrido até à data da autuação.

Com a entrada em vigor da Lei 17/2000, de 8 de Agosto, o prazo de prescrição destas dívidas 
passou a ser, porém, de cinco anos.

Para determinar qual o prazo aqui aplicável há que atentar, então, ao que estabelece o artigo 297.º, 
n.º 1 do CC, de acordo com o qual a regra é a aplicação do novo prazo, a não ser que da aplicação do 
mesmo, ainda que mais curto, resulte um termo mais tardio do que o que resultaria da lei antiga.

No caso em apreço, nos termos do artigo 34.º CPT, o prazo de prescrição iniciou -se em 1/1/1992 
e 1/1/1993, respectivamente, para as dívidas do ano de 1991 e do ano de 1992, interrompendo -se o 
mesmo, em 24/5/1993, com a instauração da execução (v. ponto 1. do probatório).

Este processo não esteve, porém, parado por mais de um ano, pelo menos, até 4/8/97, data em 
que a executada solicitou o pagamento das dívidas ao abrigo do DL 124/96, e que lhe foi autorizado, 
regime esse que se manteve até 2/10/2000, data em que foi rescindido por incumprimento (v. ponto 
10 do probatório).

Assim, para além de não ter cessado o efeito interruptivo previsto no n.º 2 do artigo 34.º CPT, 
também durante o período de pagamento em prestações autorizado o respectivo prazo de prescrição 
esteve suspenso, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto.

Não restam, pois, dúvidas que à data de entrada em vigor da Lei 17/2000, de 14 de Agosto, e que 
fixou em cinco anos o prazo de prescrição, faltasse menos tempo para se completar este novo prazo 
do que o previsto na lei anterior.
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E, por isso, de acordo com o disposto no artigo 297.º CC, é aqui aplicável o novo prazo de pres-
crição.

Prazo esse de cinco anos que, contado a partir da entrada em vigor da Lei 17/2000, fosse ela a 4 
ou a 5 de Fevereiro de 2001, nos termos do seu artigo 119.º, sempre terminaria em 6/2/2006, conforme 
acórdãos de 20/6/07 e 5/7/07 do STA, proferidos nos processos 360/07 e 359/07, respectivamente.

A não ser que, no domínio desta nova Lei, ocorresse qualquer facto a que ela própria reconhecesse 
efeito suspensivo ou interruptivo.

Nos termos do artigo 63.º, n.º 3 da citada Lei 17/2000, a prescrição só se interrompe por qualquer 
diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à 
liquidação ou à cobrança da dívida.

Diligências administrativas, para este efeito, serão todas as que ocorram nos processos admi-
nistrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes à liquidação e cobrança da 
dívida, de que venha a ser dado conhecimento ao devedor (como a citação, a penhora, a notificação 
do responsável subsidiário para se pronunciar sobre a possibilidade de reversão e a notificação do acto 
que a decide).

E, de acordo com o probatório, não há dúvida que no processo de execução fiscal foram pratica-
dos actos pela administração tributária de que foi dado conhecimento ao devedor, designadamente a 
notificação para ele exercer o direito de audição na sequência da reversão ordenada, a qual ocorreu a 
25/1/2006 (v. ponto 17 do probatório), ou seja, antes de completado o prazo de prescrição que ocorreria, 
como vimos supra, em 6/2/2006.

Facto esse que interrompeu, pois, o prazo de prescrição, e que tem naturalmente o seu efeito in-
terruptivo próprio de eliminar para a prescrição o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso 
do prazo de prescrição até ao termo do processo ou até à paragem do processo por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte.

E, assim sendo, é evidente que relativamente a estas dívidas não ocorreu ainda a prescrição.
Razão por que o recurso não merece, por isso, provimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em negar provimento ao recurso, confirmando -se, assim, a decisão recorrida no segmento 
em que considerou não prescritas as dívidas de 1991 e 1992, e, em consequência, julgou nesta parte 
improcedente a oposição deduzida.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Arresto. Processo urgente. Oposição. Recurso jurisdicional. Alegações.

Sumário.

 I — O meio processual “arresto”, a que se refere o artigo 136.º do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário, tem a natureza de processo urgente, enquanto 
que a decisão que o decretou não transitar em julgado, por ter sido interposto 
recurso da decisão da oposição entretanto deduzida, nos termos do disposto nos 
artigos 382.º, n.º 1 e 392.º, n.º 1 do CPC e 36.º, alínea e) do CPTA.

 II — Assim, as alegações no recurso jurisdicional de decisão proferida no processo de 
oposição têm que ser apresentadas juntamente com o requerimento de interposição, 
conforme o exige o artigo 283.º do CPPT.

Processo n.º 731/08 -30.
Recorrente: Mário Torre da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1  - Mário Torre da Silva, melhor identificado nos autos, não se conformando com a decisão do 

Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou deserto o recurso que interpôs da 
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sentença que julgou improcedente a oposição que aquele havia deduzido contra a decisão que deferiu 
o arresto requerido pela Fazenda Pública para garantia de cobrança de dívidas tributárias, dela vem 
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A Fazenda Pública instaurou uma providência cautelar de arresto aos bens e direitos do ora 
reclamante;

2. Ao que este, oportunamente, deduziu oposição;
3. O Meritíssimo Juiz do TAF de Braga manteve o arresto;
4. O ora recorrente recorreu da decisão que manteve o arresto, nos termos do disposto no artigo 280º 

do CPPT;
5. O Meritíssimo Juiz do TAF de Braga considerou o recurso deserto pelo facto das alegações não 

acompanharem o requerimento de interposição do recurso;
6. Fundamentou a sua decisão, o Meritíssimo Juiz do TAF de Braga. Com o disposto nos artigos 136º 

e n.º 6 do artigo 214º do CPTT e ainda no artigo 283º do mesmo diploma;
7. Entende o reclamante não estar fundamentada a decisão de que recorre, quer de direito, quer de 

facto, porquanto as normas invocadas não justificam a aplicação do disposto no artigo 283º do CPPT, 
que prevê que nos processos urgentes as alegações devem acompanhar o requerimento de interposição 
do recurso;

8. Não esclarecendo, no entanto, o que são processos urgentes;
9. Pelo que a decisão é nula em face do disposto no artigo 668ª n.º 1 alínea b) do CPC;
10. É entendimento da nossa doutrina nesta matéria, nomeadamente do Sr. Juiz Conselheiro 

Jorge Lopes de Sousa, considerar -se como urgente o procedimento cautelar até ao momento em que o 
mesmo é decretado;

11. Ora, na fase em que se encontram os presentes autos, já a providência cautelar intentada pela 
Fazenda Pública foi decretada pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga;

12. A urgência neste procedimento cautelar era da Fazenda Pública, ou seja, era a esta entidade 
que interessava que o arresto fosse decretado, como de facto foi;

13. Pelo que, o posterior prosseguimento processual deverá seguir o caminho das regras gerais 
dos recursos previstas nos artigos 280º e 282º do CPPT;

Nestes termos, verificou -se o disposto no artigo 668º n.º 1 alínea b) do CPC e foram violados os 
artigos 280º e 282º do CPPT, normas com aplicação ao caso concreto.

Não houve contra -alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 

ao presente recurso, uma vez que, tendo a oposição ao arresto sido julgada improcedente e interposto 
recurso desta sentença, “o arresto não transitou em julgado e, consequentemente, subsiste a natureza 
de processo urgente”.

Atento o carácter urgente do processo, não foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2  - Este o teor da decisão recorrida: “Por requerimento, que deu entrada no Tribunal em 20.12.2007, 

veio a requerente interpor recurso para o Tribunal Central Administrativo.
Compulsados os autos constata -se que a decisão foi proferida em 07.12.2007 e em 14.12.2007 

foi notificada ao mandatário do recorrente.
O requerente, interpõe recurso ao abrigo do artigo 280º do Código do Procedimento e do Processo 

Tributário (CPPT).
Importa aqui esclarecer que o presente processo é uma providência cautelar  - Arresto – interposto 

ao abrigo do n.º 6 do art. 214º e 136º do CPPT.
O art. 283º do CPPT determina que nos processos urgentes, que os recursos jurisdicionais serão 

apresentadas por meio de requerimento juntamente com as alegações, no prazo de 10 dias.
Ora o requerimento apresentado, manifesta somente a intenção de recorrer, deu entrada em 

20.12.2007, dentro do prazo para interposição do recurso, mas sem as alegações.
Face ao exposto e nos termos do n.º 3 do art. 282º do CPPT, julgo deserto o recurso por falta de 

alegações”.
A censura do recorrente a este despacho assenta em duas ordens de razão, a saber: nulidade por 

falta de fundamentação de facto e de direito (artº 668º, n.º 1, alínea b) do CPC), não esclarecendo o 
Mmº Juiz “a quo” “o que são processos urgentes” e o carácter não urgente do processo, uma vez que 
“na fase em que se encontram os presentes autos, já a providência cautelar intentada pela Fazenda 
Pública foi decretada pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga”, devendo, 
assim, o processo seguir “o caminho das regras gerais dos recursos previstas nos artigos 280º e 282º 
do CPPT”.

Vejamos se lhe assiste razão.
3  - No que à arguida nulidade diz respeito, não há dúvida que, nos termos dos artºs 666º, n.º 3 e 

668.º, n.º 1, alínea b) do CPC, o despacho só é nulo quando não especifique os fundamentos de facto 
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e de direito que justificam a decisão, preceito que deve ser conjugado com o n.º 2 do artigo 659.º do 
referido diploma legal, o qual impõe a especificação daqueles fundamentos.

Na verdade, dispõe este normativo que nos fundamentos do despacho deve o juiz discriminar 
os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, 
concluindo pela decisão.

De qualquer modo, é jurisprudência pacífica que só gera nulidade para efeitos do artigo 668.º, n.º 1, 
alínea b) do CPC a absoluta falta de fundamentos, de facto ou de direito, e não a fundamentação incom-
pleta ou incorrecta (cf., por todos, o Ac. do Pleno da 1.ª Secção do STA de 14.05.2000, rec. 41390).

Ora, basta uma simples leitura do despacho sob recurso para facilmente se concluir que não padece 
da apontada nulidade, desde logo porque nele se apontam, ainda que não de uma forma sistematizada, 
os fundamentos, quer de facto, quer de direito, que justificam a decisão tomada.

Com efeito, dele consta expressamente que “O requerente, interpõe recurso ao abrigo do artigo 280º 
do Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT).

Importa aqui esclarecer que o presente processo é uma providência cautelar  - Arresto  - interposto 
ao abrigo do n.º 6 do art. 214 e 136º do CPPT.

O art. 283º do CPPT determina que nos processos urgentes, que os recursos jurisdicionais serão 
apresentados por meio de requerimento juntamente com as alegações, no prazo de 10 dias”.

Acrescentando -se, depois, a seguir que “Ora o requerimento apresentado, manifesta somente a intenção 
de recorrer, deu entrada em 20.12.2007, dentro do prazo para interposição do recurso, mas sem as alegações”.

Alega, porém, o recorrente que o Mmº Juiz “a quo” não esclareceu o que são processo urgentes.
Nem tinha que o fazer.
Com efeito, aponte -se que o despacho recorrido afirmando que “o presente processo é uma pro-

vidência cautelar  - Arresto  - interposto ao abrigo do n.º 6 do art. 214º e 136º do CPPT”, o seu carácter 
urgente encontrámo -lo na própria lei, concretamente, nos artºs 382º, n.º 1, aplicável ex vi do n.º 1 do 
artº 392º ambos do CPC (vide artº 2º, alínea e) do CPPT) e no artº 36º, alínea e) do CPTA.

Além disso, acresce que o presente processo foi registado e tramitado como processo urgente 
(vide fls. 235), pelo que nada mais havia que esclarecer quanto à sua natureza.

Improcede, pois, a nulidade invocada.
4  - Quanto à segunda questão, dos elementos recolhidos nos autos resulta com total evidência que 

a Fazenda Pública requereu o arresto de diversos bens do recorrente, na sua qualidade de revertido, 
para garantia de cobrança de diversas dívidas tributárias da originária devedora Marjoal Construções, 
Lda. (vide fls. 1 e segs.).

Tal pedido foi deferido por decisão datada de 10/9/07 (vide fls. 282).
Em consequência, o recorrente deduziu oposição nos termos que constam de fls. 220 e segs., a 

qual foi julgada improcedente por sentença datada de 7/12/07 (vide fls. 655 e segs.).
Inconformado, interpôs recurso dessa decisão (vide fls. 662), que mereceu o despacho objecto 

do presente recurso (vide fls. 664).
Como vimos e pelas razões supra apontadas, alega o recorrente que o referido processo não tem 

natureza urgente, uma vez que havia já sido decretado pelo Mmº Juiz “a quo” o arresto, razão pela qual 
não tinha que juntar as respectivas alegações ao requerimento de interposição do recurso, tal como o 
exige o artº 283º do CPPT e como foi julgado no despacho recorrido.

Mas não tem razão.
Com efeito, o arresto é uma providência cautelar que consiste na apreensão judicial de bens des-

tinada a garantir a cobrança dos créditos tributários pela Administração Fiscal. E sendo, como é, uma 
providência cautelar assume carácter de urgência que lhe advém do disposto nos artºs 382º, n.º 1 e 392º, 
n.º 1 do CPC, aqui aplicável ex vi do artº 2º, alínea e) do CPPT e do próprio Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais (vide artº 36º, alínea e)).

Ora, no caso em apreço e ao contrário daquilo que vem alegado pelo recorrente, muito embora o 
arresto tenha sido decretado por sentença datada de 10/9/07, o certo é que esta sentença não transitou, 
ainda, em julgado, em consequência da oposição que o recorrente deduziu e do recurso entretanto 
interposto da decisão que a indeferiu.

Sendo assim, o processo que nos ocupa tem carácter urgente, tal como, aliás, vem registado e trami-
tado, tendo as alegações do recurso jurisdicional nele interposto que serem apresentadas conjuntamente 
com o requerimento em que se declara a intenção de recorrer, tal como o exige o predito artº 283º.

Improcedem, consequentemente, as conclusões das alegações de recurso, tendo que subsistir o 
despacho que decidiu naquele sentido.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter o despacho 
recorrido.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Pimenta do vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge 
de Sousa. 
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 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Oposição entre os fundamentos e a decisão. Excesso de pronún-
cia. Suprimento da nulidade por excesso de pronúncia.

Sumário:

 I — Ocorre oposição entre os fundamentos e a decisão quando o discurso argumenta-
tivo/fundamentador do acórdão enferma de impossibilidade de articulação lógica 
com a decisão proferida.

 II — A nulidade de acórdão por excesso de pronúncia acontece sempre que o tribunal 
se pronuncia sobre questões de que não podia tomar conhecimento.

 III — Um vez verificada a nulidade de acórdão do TCA, por excesso de pronúncia, o STA 
deverá suprir a nulidade declarando em que sentido a decisão se deve considerar 
modificada, conhecendo dos outros fundamentos do recurso, de harmonia com o 
disposto no artigo 731.º do CPC.

Processo n.º 919/07 -30.
Recorrente: Auto Rali, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Auto Rali, S.A. melhor identificada nos autos, não se conformando com o acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso contencioso interposto do despacho do 
Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, datado de 26 -5 -2003, nos termos do qual foi decidido que 
uma anterior decisão ministerial de 06/05/03 só poderia ser tida como favorável em relação a um pedido 
de dação em pagamento de dívidas fiscais e da segurança social fora do âmbito do DL n.º 248 -A/02, de 
14 de Novembro, devido à sua extemporaneidade, dela veio interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que 
manteve a decisão correspondente ao acto administrativo praticado pelo SESEAF, em 26 de Maio de 
2003 (correspondente à revogação do despacho de 6 de Maio de 2003, no qual tinha sido deferido o 
pedido de dação em pagamento formulado pela Auto Rali, em 3 de Janeiro de2003).

B. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 105.º n.º 1 da LPTA, 286.º n.º 2 do CPPT, 
668.º n.º 1 alínea b) do Código de Processo Civil, a decisão de fls. 408 (que atribui efeito meramente 
devolutivo a este recurso) deve ser revogada, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao presente re-
curso, já que nela não se encontra qualquer fundamentação.

Deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto:
(v) o efeito suspensivo do recurso em nada prejudica os interesses da Recorrida;
(vi) a questão decidenda no presente processo é de suma importância no prosseguimento ou não 

prosseguimento do Processo Especial de Recuperação de Empresa que corre os seus termos no 1.º Juízo 
do Tribunal do Comércio de Lisboa, sob o n.º 429/04.5TYLSB;

(vii) sendo que o efeito meramente devolutivo poderá ter como consequência o prosseguimento 
de tal Processo, o que retirará qualquer efeito útil ao presente recurso, já que o prosseguimento desse 
Processo é susceptível de tornar irrelevante a discussão sobre a validade do acto de alteração do des-
pacho de 6 de Maio de 2003 e o respectivo deferimento do pedido de dação em pagamento que havia 
sido formulado pela ora Recorrente;

(viii) na medida em que, com o prosseguimento do Processo Especial de Recuperação da Re-
corrente, não será mais possível efectuar a dação em pagamento requerida pela Recorrente e que foi 
objecto dos despachos de 6 de Maio de 2003 e de 26 de Maio de 2003.

OS FACTOS DADOS COMO PROVADOS
C. Como antecedentes factuais para compreender a situação em que se encontra a AUTO RALI, 

importa considerar que:
(i) em 1997, a AUTO RALI e a RETIC requereram, ao abrigo do Plano Mateus, o pagamento das 

suas dívidas fiscais, o que lhes foi deferido, tendo aquela sociedade pago pela última vez em Fevereiro 
de 2000 e esta em Fevereiro de 2000;



1009

(ii) em 9 de Fevereiro de 2000, foi apresentado o pedido de dação em pagamento do Imóvel para 
extinção de todas as suas dívidas de natureza fiscal e à Segurança Social integradas no Plano Mateus 
e de outras da mesma natureza eventualmente existentes ou que venham a existir;

(iii) nesse pedido, a AUTO RALI comprometeu -se a obter com oportunidade o distrate da hipoteca 
existente sobre o Imóvel, à excepção da hipoteca legal constituída a favor da Segurança Social, a qual 
garante o pagamento de dívidas da AUTO RALI e da RETIC à referida entidade;

(iv) a hipoteca em causa estava a garantir créditos da SACV, dominada pelas mesmas pessoas que 
a AUTO RALI, estando a hipoteca registada a favor da SACV;

(v) a AUTO RALI juntou ao procedimento administrativo para apreciação do pedido de dação 
em pagamento, a acta n.º 38, da reunião do Conselho de Administração da SACV em que foi delibe-
rado o distrate da hipoteca que essa sociedade tinha registado sobre o Imóvel, no caso de a dação em 
pagamento ser aceite;

(vi) o Imóvel foi avaliado pela própria Administração Fiscal avaliado o Imóvel por 
Esc. 485.000.000$00, equivalente a € 2.419.170;

(vii) só em 21 de Maio de 2002 é que a AUTO RALI e a RETIC foram notificadas do despacho 
de indeferimento de pedidos de dação ao abrigo do Plano Mateus e sem que lhes tenham sido comu-
nicadas as razões do indeferimento;

(viii) a AUTO RALI requereu a reapreciação dessa mesma decisão (facto de que foi dado conheci-
mento à Segurança Social), tendo reiterado que (i) se tinha comprometido a obter o distrate da hipoteca 
existente sobre o Imóvel, (ii) o Imóvel foi avaliado em cerca de Esc. 500.000.000$00, equivalente a 
€ 2.493.989,48 e (iii) não dispõe de meios financeiros para, em 10 dias, proceder ao pagamento de 
cerca de um milhão e meio de Euros;

(ix) em 25 de Julho de 2002, a AUTO RALI enviou nova carta à Segurança Social, na qual soli-
citou que essa entidade aguardasse a resposta escrita ao pedido de reconsideração formulado em 7 de 
Junho de 2002 e ao esclarecimento adicional apresentado em 10 de Julho de 2002, porque tinha sido 
informada de que, tudo indicava que, após a recepção deste último documento pela Administração 
Fiscal, a pretensão da AUTO RALI seria atendida.

D. Para o conhecimento do objecto deste recurso e do recurso contencioso que foi “decidido” pelo 
Tribunal a quo importa considerar os seguintes factos:

(i) tendo em vista regularizar a situação contributiva da AUTO RALI e da RETIC face à Segu-
rança Social e ao Fisco, em 3 de Janeiro de 2003  - isto é, no último dia estabelecido por Despacho da 
Ministra das Finanças para o efeito  - essas sociedades requereram a dação em pagamento do Imóvel, 
ao abrigo do DL 248 -A/2002, com o objectivo de extinguirem as dívidas cujo prazo de cobrança legal 
terminou até 31 de Dezembro de 2002;

(ii) em 13 de Março de 2003, a AUTO RALI foi notificada da decisão de indeferimento do pedido 
de dação apresentado ao abrigo do DL 248 - A/2002, do qual interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Sul sobre o qual incidiu o Acórdão junto como documento n.º 2 com esta alegação de 
recurso;

(iii) em 25 de Março de 2003, a AUTO RALI solicitou a reapreciação da decisão de indeferimento 
da dação em pagamento, tendo, subsequentemente (mas sem que tal fosse comunicado à aqui Recor-
rente), sido proferido o despacho de 6 de Maio de 2003 que admitiu o pedido de dação;

(iv) a AUTO RALI só foi notificada formalmente do despacho do SESEAF de 26 de Maio de 
2003 que, a pretexto de um esclarecimento solicitado pela TATA (!!!), decidiu que, afinal, a dação não 
podia ser aceite ao abrigo do DL 248 -A/2002 porque seria extemporâneo, já que (i) o primeiro pedido 
tinha sido apresentado antes da entrada em vigor deste diploma e o segundo tinha sido apresentado 
fora do prazo.

E. Para além dos factos acima indicados, o Tribunal a quo deu como provados os teores dos des-
pachos e informações produzidos pela Administração Fiscal, o que fez de forma perfeitamente cega 
e acrítica.

OBJECTO DO RECURSO
F. Porque fundamental para a apreciação deste recurso, refere -se nestas conclusões, que o objecto 

do recurso contencioso corresponde ao despacho do SESEAF de 26 de Maio de 2003 que decidiu que 
o pedido de dação em pagamento do Imóvel não podia ser aceite ao abrigo do DL 248 -A12002 porque 
seria extemporâneo, na medida em que, alegadamente, (1) o primeiro pedido tinha sido apresentado 
antes da entrada em vigor deste diploma e o segundo tinha sido apresentado fora do prazo.

G. Contudo, o Acórdão Recorrido não decide sobre o concreto objecto do recurso, apresentando 
uma confusa exposição de factos e de Direito, numa decisão praticamente ininteligível em que a Re-
corrente nem compreende bem se houve uma oposição entre os fundamentos e a decisão ou se houve 
excesso ou omissão de pronúncia...

VÍCIOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
II. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 668.º n.º 1 alínea c) do Código de Processo 

Civil, o Acórdão Recorrido é nulo por oposição entre os fundamentos e a decisão.
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E isto porque, apesar de o Tribunal a quo reconhecer que o pedido de dação em pagamento apre-
sentado pela AUTO RALI em 3 de Janeiro de 2003 foi tempestivamente apresentado, decide manter 
o despacho de 26 de Maio de 2003, verificando -se, assim, uma real contradição entre os fundamentos 
e a decisão.

No Acórdão Recorrido são violados os artigos 20.º e 202.º da Constituição da República Portu-
guesa, na medida em que:

(i) o Tribunal a quo foi chamado a conhecer de uma matéria — sobre se o pedido de dação em 
pagamento apresentado em 3 de Janeiro de 2003 era extemporâneo como decorria do despacho de 26 
de Maio de 2003 — e, ao invés de decidir sobre essa matéria apresenta um arrazoado de citações e de 
excertos de Acórdãos que nada têm a ver com a matéria sub judice;

(ii) o que torna o Acórdão Recorrido praticamente ininteligível e impede a AUTO RALI de exercer 
o seu direito de recurso, correspondendo a uma denegação de Justiça.

J. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 668.º n.º 1 alínea d) do Código de Processo 
Civil, o Acórdão Recorrido é nulo por excesso de pronúncia, já que o Tribunal a quo conheceu questões 
para as quais não foi chamado a pronunciar -se

E isto porque:
(i) o Tribunal a quo não se pronuncia (ou, pelo menos, não decidir de forma congruente com a 

fundamentação) sobre as questões em causa no processo, mas pronuncia -se sobre outras que foram 
objecto de anteriores decisões;

(ii) o Tribunal a quo reconhece que o pedido de dação em pagamento de 3 de Janeiro de 2003 é 
tempestivo, mas (para acompanhar a Administração Fiscal?) opta por apreciar os pressupostos da própria 
dação em pagamento, o que não foi objecto nem do recurso contencioso interposto pela AUTO RALI, 
nem do acto administrativo de 26 de Maio de 2003, mas apenas do acto administrativo de 6 de Maio 
de 2003 que, de resto, já tinha decidido em sentido favorável à posição da AUTO RALI

K. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 264.º, 660.º e 668.º n.º 1 alínea d) do 
Código de Processo Civil, o Acórdão Recorrido é nulo por omissão de pronúncia, violando ainda o 
princípio da vinculação do Juiz ao pedido.

E isto porque o Tribunal a quo, ao invocar citações e excertos de outras decisões e ao pronunciar -se 
sobre a matéria dos pressupostos da dação em pagamento (tudo questões que não estão em causa neste 
processo), acaba por não decidir sobre o objecto do recurso contencioso que é unicamente a apreciação 
da extemporaneidade da apresentação do pedido de dação em 3 de Janeiro de 2003 e as consequências 
do reconhecimento de que tal pedido foi tempestivamente apresentado.

L. O Acórdão Recorrido viola o princípio da separação de poderes, ínsito nos artigos 2.º e 11.º 
da Constituição da República Portuguesa e concretizado na lei ordinária no artigo 6.º do ETAF que 
estabelece o princípio da jurisdição de mera legalidade (e também no artigo 3.º n.º 1 do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos).

E isto porque:
(i) a Administração Tributária autorizou a dação em pagamento, por despacho do SESEAF de 6 

de Maio de 2003, mas, por despacho de 26 de Maio de 2003, disse que esta autorização da dação em 
pagamento, afinal, “só poderá ser tida como favorável em relação a dação em pagamento fora do âmbito 
do D. Lei n.º 248 -A/02” por extemporaneidade;

(ii) a Recorrente intentou recurso contencioso contra este despacho de 26 de Maio de 2003, uma 
vez que pretende a aceitação da dação em pagamento no âmbito do DL 248 -A/2002 e considera o 
fundamento da extemporaneidade descabido;

(iii) contudo, o Tribunal a quo, como acaba por reconhecer que a contribuinte tem razão e que, 
efectivamente, o pedido de dação em pagamento ao abrigo do DL 248 -A/2002 foi apresentado tem-
pestivamente e que, por isso, a única solução é manter o despacho de 6 de Maio de 2003 que aceitou 
a dação ao abrigo deste diploma;

(iv) alega que o pedido de dação em pagamento nunca seria de aceitar, por “falta de condiciona-
lismos para o efeito”;

(v) mas a aceitação ou não aceitação da dação em pagamento, requerida no âmbito do DL 248 -A/02, 
compete à Administração Tributária, no exercício dos seus poderes discricionários, e não ao Poder 
Judicial.

APLICAÇÃO DEFINITIVA DO REGIME JURÍDICO ADEQUADO AOS FACTOS MATERIAIS 
FIXADOS PELO TRIBUNAL A QUO

M. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 8.º do Decreto -Lei n.º 411/91, de 17 de 
Outubro, 1.0 do Decreto -Lei n.º 125/96, de 10 de Agosto, artigos 87.º, 201.º e 202.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário e 135.º do Código de Procedimento Administrativo (e sob pena de 
violação do disposto nos artigos 9.º e seguintes do Código Civil), o despacho de 26 de Maio de 2003 
é anulável por erro nos pressupostos de Direito.
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E isto porque:
(i) no despacho de 26 de Maio de 2006 é alegada a impossibilidade de aplicação do regime con-

sagrado no DL 248 -A/2002, com fundamento na suposta extemporaneidade do pedido de dação em 
pagamento apresentado pela AUTO RALI, em 3 de Janeiro de 2003, porque este diploma previa que 
os pedidos de adesão ao mesmo só podiam ser apresentados até 31 de Dezembro de 2002;

(ii) contudo, a aplicação do regime do DL 248 -A/2002 foi prorrogada até 3 de Janeiro de 2003, 
devido à greve dos serviços de finanças nos últimos dias de Dezembro de 2002, conforme Despacho 
n.º 27834 -B/2002, publicado no Diário da República, II Série, de 30 de Dezembro de 2002 e emitido 
por Sua Excelência a Ministra de Estado e das Finanças;

(iii) pelo que, como o Tribunal a quo admitiu, a apresentação do pedido de dação em pagamento 
por parte da AUTO RALI, em 3 de Janeiro de 2003, não é extemporânea, tendo dado entrada nos ser-
viços dentro do prazo previsto para o efeito, ainda que no último dia;

(iv) note -se também que não decorre do DL 248 -A/2002 qualquer restrição quanto ao meio de 
pagamento apresentado pelos contribuintes tendo em vista beneficiarem do regime previsto nesse di-
ploma, o que contraria o entendimento constante da informação n.º 2437/03, da Direcção de Serviços 
de Justiça Tributária que constitui a base do acto recorrido e no qual se refere expressamente que o 
DL 248 -A/2002 não exclui “(...) à partida a dação em pagamento (...)“(vide documentos n.ºs 23, 24, 
31 e 32 da petição inicial);

(v) ou seja, houve erro nos pressupostos de Direito porque foi desconsiderada a prorrogação do 
prazo para adesão ao DL 248 -A/2002 e foi indicada uma limitação dos meios de pagamento a apresentar 
pelo contribuinte para beneficiar do regime instituído por tal diploma.

N. Subsidiariamente, o despacho de 26 de Maio de 2003 é anulável nos termos do artigo 135.º do 
Código de Procedimento Administrativo por erro nos pressupostos de facto.

E isto porque:
(i) na decisão do SESEAF de 26 de Maio de 2003 é invocado que a dação em pagamento pedida 

pela AUTO RALI não só não poderia ser admitida ao abrigo do DL 248 -A/2002 por alegada extem-
poraneidade em virtude de o pedido em causa ter sido apresentado em 3 de Janeiro de 2003, como por 
não poder ser enquadrada nesse diploma porque o primeiro pedido formulado pela AUTO RALI teria 
sido apresentado em 9 de Fevereiro de 2000;

(ii) o entendimento da Administração Fiscal neste sentido, corresponde a erro nos pressupostos 
de facto, porquanto, naturalmente que o pedido formulado em 9 de Fevereiro de 2000 teve por base a 
aplicação do Plano Mateus;

(iii) sendo que nunca poderia a AUTO RALI pretender com esse pedido, nessa data, enquadrar a 
dação em pagamento num diploma que nem sequer se podia prever que viesse a existir;

(iv) se alguma dúvida se levantaria quanto ao enquadramento da dação em pagamento aceite por 
via do acto administrativo correspondente à decisão de 6 de Maio de 2003, emitida pelo SESEAF, tal 
dúvida só poderia consistir em verificar se a dação em pagamento deveria ser considerada como aceite 
ao abrigo do DL 248 -A/2002 — como entende a AUTO RALI

(v) ou  - considerando que o pedido de reapreciação apresentado pela AUTO RALI, em 9 de Fe-
vereiro de 2000 ainda não mereceu resposta da Administração Fiscal  - ao abrigo do Plano Mateus;

(vi) nessa medida não sendo — face ao enquadramento factual em causa — admissível concluir 
pela aceitação da dação em pagamento fora do âmbito do DL 248 -A/2002.

Nestes termos e nos demais de Direito:
(i) em consonância com o disposto nos artigos 105.º n.º 1 da LPTA, 286.º n.º 2 do CPPT, 668.º 

n.º 1 alínea b) do Código de Processo Civil deve ser revogada a decisão de fls. 408 e atribuído efeito 
suspensivo ao presente recurso;

(ii) em consonância com o disposto nos artigos 264.º, 660.º e 668.º n.º 1 alíneas c) e d) do Código 
de Processo Civil, 6.º do ETAF, 3.º n.º 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 8.º do 
Decreto -Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, 1.º do Decreto -Lei n.º 125/96, de 10 de Agosto, artigos 87.º, 
201.º e 202.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 135.º do Código de Procedimento 
Administrativo, 9.º e seguintes do Código Civil e nos artigos 2.º, 20.º, 111.º e 202.º da Constituição da 
República Portuguesa, deve ser dado provimento ao recurso e ser revogado o Acórdão Recorrido, sendo 
decidida a manutenção do despacho de 6 de Maio de 2003 (i.e., o despacho que autorizou a dação do 
Imóvel em pagamento ao abrigo do DL248 -A/2002)

2  - A recorrida Fazenda Pública contra -alegou nos termos que constam de fls.657 e segs., que se 
dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, no sentido de que o recurso não 
merece provimento, devendo confirmar o acórdão recorrido.

3 - Por acórdão de fls. 681 e seguintes, julgando -se inverificadas as nubilidades arguidas, a decisão 
recorrida foi mantida nos seus precisos termos.

4  -O Ministério Público junto deste tribunal emitiu o seguinte parecer.
“Questão prévia do efeito atribuído ao recurso: nas suas alegações — fls. 449 e 450 - a recorrente 

suscita a questão prévia do efeito atribuído ao recurso, que entende dever ser o efeito suspensivo.
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Afigura -se -nos que lhe assiste razão.
Com efeito neste tipo de processos (recurso contencioso de actos administrativos de membros do 

Governo respeitantes a questões fiscais) o Tribunal Central Administrativo (tribunal recorrido) julga 
em primeiro grau de jurisdição, por isso o regime adequado é o dos recursos de agravo interpostos em 
primeira instância.

Por isso o recurso sobe mediatamente nos próprios autos (art. 734º, n.º 1 do Código de Processo 
Civil e tem efeito suspensivo (art. 105º, n.º 1 da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos).

Assim e atento o disposto no art. 687º, n.º 4 do Código de Processo Civil deve proceder a alegada 
questão prévia, fixando -se ao recurso o efeito suspensivo.

O recurso tem por objecto o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de fls. 362 a 391, 
o qual negou provimento ao recurso contencioso interposto do despacho do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais de 26 de Maio de 2003, despacho esse que considerou extemporâneo o pedido de 
dação em pagamento formulado pela recorrente.

E a questão objecto desse recurso contencioso era a de saber se o despacho recorrido de 26 de 
Maio de 2003 estava de acordo com a lei, ao proceder à aclaração do anterior despacho de 6 de Maio 
de 2003, no sentido de referir que a autorização da dação em pagamento decidida neste despacho só era 
aceitável fora do âmbito do DL 248 -A/2002, por extemporaneidade do pedido efectuado pela recorrente 
ao abrigo daquele diploma.

Alega a recorrente que o acórdão em causa padece dos seguintes vícios:
1. Nulidade por oposição entre os fundamentos e decisão (artº 6680, n.º 1, alínea c) do CPC)
2. Nulidade por excesso e omissão de pronúncia
3. Atentado ao princípio da separação de poderes, ínsito nos artigos 2º e 11º da Constituição da 

República Portuguesa e concretizado na lei ordinária no artigo 6.º do ETAF que estabelece o princípio 
da jurisdição de mera legalidade (e também no artigo 3.º n.º 1 do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos).

4. Quanto à questão de fundo, nomeadamente quanto à aplicação do regime jurídico adequado 
aos factos materiais fixados pelo Tribunal a quo alega a recorrente que nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 8.º do Decreto - Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, 1.0 do Decreto -Lei n.º 125/96, de 
10 de Agosto, artigos 87.º, 201.º e 202.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 135.º do 
Código de Procedimento Administrativo (e sob pena de violação do disposto nos artigos 9.º e seguintes 
do Código Civil), o despacho de 26 de Maio de 2003 é anulável por erro nos pressupostos de Direito.

Fundamentação: A nosso ver, e no que concerne à nulidade da decisão recorrida por oposição 
entre os fundamentos e a decisão, o recurso merece inteiro provimento.

Vamos pronunciar -nos, pois, em primeiro lugar, sobre a arguida nulidade do acórdão recorrido, 
questão que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão e que, a proceder, obsta ao 
conhecimento das demais questões suscitadas.

Vejamos: Quanto à invocada nulidade por oposição entre os fundamentos e decisão (artº 668º, 
n.º 1, alínea c) do CPC) alega recorrente que o Acórdão Recorrido refere, na sua fundamentação, que 
“é do conhecimento público [que] a aplicação do regime do DL 248 -A/2002 foi prorrogado até 3 de 
Janeiro de 2003, devido à greve dos serviços de finanças nos últimos dias de Dezembro de 2002” 
(cf. página 14 decisão impugnada e 375 dos presentes autos).

E refere também que �se é certo que o pedido de dação em pagamento ao abrigo do DL 248 -A/2002 
não seria intempestivo porque foi apresentado em 3 de Janeiro de 2003, a coberto do Despacho da 
Ministra das Finanças com o n.º 27384 - B/2002,de 30 de Dezembro e é do conhecimento público, a 
aplicação do regime do DL 248 -A/2002 foi prorrogado até 3 de Janeiro de 2003, devido à greve dos 
serviços de finanças nos últimos dias de Dezembro de 2002...»

Contudo, não obstante o teor daquela fundamentação, o Acórdão decidiu no sentido de não 
conceder provimento ao recurso contencioso, verificando -se, assim, uma real contradição entre os 
fundamentos e a decisão.

Afigura -se -nos que lhe assiste inteira razão.
Na verdade a decisão sindicada seguia uma determinada linha de raciocínio, apontando para de-

terminada conclusão — da tempestividade do pedido de dação em pagamento ao abrigo do Decreto -lei 
248/2002, e, em vez de a tirar acaba por decidir noutro sentido divergente, com base em argumentação 
expendida noutro aresto — o acórdão de 17.04.2007, proferido no Recurso 579/03 1 (cf. fls. 11 do 
acórdão recorrido e 372 dos presentes autos) argumentação essa que adoptou para julgar improcedentes 
os fundamentos do recurso (vide fls. 25 do acórdão recorrido, 386 dos presentes autos)

É que a questão que constituía o pedido, o recurso contencioso, era, como bem se salienta no 
recurso, a de saber se o despacho recorrido de 26 de Maio de 2003 estava de acordo com a Lei, ao 
proceder à aclaração do anterior despacho de 6 de Maio de 2003, no sentido de referir que a autorização 
da dação em pagamento decidida neste despacho só era aceitável fora do âmbito do DL 248 -A/2002, 
por extemporaneidade do pedido efectuado pela Recorrente ao abrigo daquele diploma Na verdade 
o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais havia confirmado a aceitação da dação em 
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pagamento, cujos pressupostos não eram questionados no recurso contencioso, subsistindo apenas a 
questão tempestividade do pedido ao abrigo do Decreto -lei 248/2002.

Ora o Tribunal a quo reconheceu que o pedido de dação em pagamento de 3 de Janeiro de 2003 
era tempestivo, mas mediante remissão para a fundamentação do acórdão proferido no recurso 579/03, 
que adoptou integralmente — cf. fls. 375 a 386 dos presentes autos — acabou por concluir que sub-
sistia a falta de pressupostos para efectivação da dação em pagamento nos termos pretendidos pela 
recorrente.

Ou seja o Tribunal Central Administrativo pronunciou -se sobre a questão objecto do recurso mas 
fê -lo, mediante remissão para outro acórdão em que se tratava de questão diversa  - relativa aos pres-
supostos do regime e dação em pagamento  - o que conduziu a uma verdadeira incongruência, de resto 
demonstrada de forma clara nas alegações de recurso.

É pois manifesta a oposição entre os fundamentos e a decisão. Como ensinam José Lebre de Freitas, 
A. Montalvão Machado, e Rui Pinto no seu Código de Processo Civil anotado, vol. II, pag. 670 «entre 
os fundamentos e a decisão não pode haver contradição lógica; se, na fundamentação da sentença, o 
julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de 
a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença. 
Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou, muito menos, 
com o erro na interpretação desta (....) A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu corres-
pondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão da petição inicial 
(art. 193 -2 -b)».

Afigura -se -nos pois que o acórdão recorrido padece de nulidade por contradição lógica entre os 
seus fundamentos e a parte decisória devendo ser anulado, pelo que deve proceder o recurso, ficando 
prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.

1 Que por sua vez remete para outro acórdão tirado no processo 498/05, procedendo à respectiva 
transcrição «na parte que releva para o caso»  - vide fls. 521 a 532.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
5  - O Tribunal Central Administrativo Sul considerou provada a seguinte matéria de facto:
“1 - Em 1997, a AUTO RALI e a RETIC, requereram ao abrigo do Plano Mateus (DL n.º 124/96, 

de 10/08), o pagamento das suas dívidas fiscais, o que lhes foi deferido, respectivamente por despa-
cho de 06 de Fevereiro de 1998 e de 17 de Junho de 1997 (vd. doc. 1,2,4 e 5 juntos com as alegações 
 -fls.115 a 142 dos autos e P.A.);

2 - De acordo com o plano de pagamentos pedido e concedido, a sociedade AUTO RALI, deveria 
pagar cento e cinquenta prestações mensais, com início em Dezembro de 1998 e terminus em 31 de 
Maio de 2011, tendo a aqui Recorrente pago pela última vez em Fevereiro de 2000 (vd. doc. 2 junto 
com as alegações  - fls. 128 e 129 dos autos e P.A);

3 - De acordo com o plano de pagamentos pedido e concedido pela RETIC, esta sociedade deveria 
pagar a primeira prestação 31 de Outubro de 1997, devendo a última ser paga até 31 de Março de 2010 
e tendo a RETIC pago pela última vez, em Fevereiro de 2000 (vd. doc. nºs 5 e 6 junto com as alegações 
 - fls. 141 a 143 dos autos e P.A.);

4 - As referidas prestações correspondem às últimas que foram pagas por ambas as sociedades 
ao abrigo do Plano Mateus, porquanto, nessa data, tinha sido já apresentado, em 9 de Fevereiro de 
2000, o pedido de dação em pagamento, do bem imóvel correspondente ao prédio urbano composto 
de Cave, R/C e sótão, com a área coberta de 37m2 e um anexo com 21 m2, inscrito na matriz predial 
da freguesia de Cascais sob o artigo 2141 e da casa de um pavimento destinado a estação de serviço e 
recolha, escritório e oficina, com um alpendre que serve de abrigo a bombas de gasolina, com a área 
coberta de 114m2 e um logradouro de 1228 m2, inscrita na matriz predial urbana da mesma freguesia 
sob o artigo 2361, prédios sitos no cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Avenida Adelino Amaro 
da Costa, em Cascais, descritos na Conservatória do Registo Predial de Cascais com o n.º 06763 para 
extinção de todas as dívidas das sociedades AUTO RALI e RETIC de natureza fiscal e à Segurança 
Social integradas no Plano Mateus, e de outras da mesma natureza eventualmente existentes ou que 
venham a existir (vd. doc. n.º 7 junto com as alegações — fls. 144 e ss. dos autos e PA);

5 - A AUTO RALI, enquanto sócia maioritária da RETIC assumiu as dívidas dessa sociedade, ao 
abrigo do disposto no artigo 7.º do Plano Mateus (Doc. n.º 13 junto com as alegações  - vd fls. 171 a 
174 dos autos e PA - Volume 3);

6 - Na apresentação do referido pedido de dação em pagamento, a AUTO RALI comprometeu -se 
a obter com oportunidade o distrate das hipotecas existentes sobre o prédio, à excepção da hipoteca 
legal constituída a favor do Centro Regional de Segurança Social e Vale do Tejo, para garantia do 
pagamento das dívidas da AUTO RALI e da RETIC à referida entidade, respeitantes aos anos de 1994 
a 1996 (idem);

7 - A hipoteca atrás referida encontrava -se a garantir créditos do então CISF  - Banco de Inves-
timento, S.A. e da, então, União de Bancos Portugueses, S.A. e passou a garantir créditos da SACV, 
sociedade dominada pelas mesmas pessoas que a AUTO RALI. A SACV adquiriu os créditos dessas 
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duas instituições bancárias, tendo sido registado a seu favor a hipoteca voluntária em primeiro grau 
por sub -rogação nos direitos daquelas instituições  - vd - idem;

8 - A DSJT ordenou a realização da avaliação do imóvel após pagamento do preparo para o efeito 
 - cfr. doc. n.º 14, 15 e 16 junto com as alegações e PA;

9 -Entretanto, a AUTO RALI veio juntar ao processo administrativo em curso, para apreciação 
do pedido de dação em pagamento a Acta n.º 38, do Conselho de Administração da SACV, na qual foi 
deliberado o distrate da hipoteca que essa sociedade tinha registado sobre o imóvel oferecido em pa-
gamento, no caso de a dação em pagamento ser aceite  - cfr. doc. n.º 8 junto com as alegações a fls. 149 
e 150 dos autos e PA;

10 - Atenta a boa localização do imóvel oferecido para pagamento das dívidas da AUTO RALI 
e da RETIC à Segurança Social e ao Fisco, a excelente funcionalidade para o fim a que se destina, o 
facto de que a AUTO RALI dispunha de um alvará para funcionamento nesse imóvel de uma bomba 
de gasolina que só caducou por facto que não lhe é imputável e o facto de o mesmo ter sido já avaliado 
por cerca de Esc. 500.000.000$00, equivalente a € 2.493.989, 48 (dois milhões quatrocentos e noventa 
e três mil novecentos e oitenta e nove Euros e quarenta e oito cêntimos) (tendo a própria Administração 
Fiscal avaliado o imóvel por Esc. 485.000.000$00, equivalente a € 2.419.170), o valor desse imóvel é 
suficiente para cobrir todas as dívidas indicadas no respectivo pedido de dação — vd. docs. juntos com 
as alegações sob os nºs. 9, 10,11 e 12 —fls. 151 a 170 dos autos e constantes do PA;

11  - Pelo oficio n.º 1526, da GGI DDF Lisboa, datado de 10.05.2002, mais de dois anos após os 
pedidos de dação em pagamento formulados nos termos acima descritos, a AUTO RALI e a RETIC 
foram notificadas do despacho de indeferimento de tais pedidos, emitido pelo Secretário de Estado para 
os Assuntos Fiscais, havendo nessa notificação sido solicitado à recorrente o pagamento das prestações 
em atraso, devidas ao abrigo do Plano Mateus e das restantes que se fossem vencendo, no prazo de 
10 dias — cfr. doc n.º 18 junto com as alegações a fls. 196 dos autos e que também se encontra no PA;

12 - Em 7 de Junho de 2002, a recorrente requereu a reapreciação dessa mesma decisão, facto de 
que foi dado conhecimento à Segurança Social - cfr. doc. 19 e 20 fls. 197 a 202 dos autos e PA.;

13 - No âmbito do pedido de reapreciação, a AUTO RALI (i) reiterou o facto de se ter compro-
metido a obter o distrate da hipoteca voluntária em primeiro grau existente sobre o imóvel acima 
descrito, (ii) reiterou o facto de o imóvel oferecido em pagamento ter sido avaliado em cerca de Esc. 
425.000.000$00, equivalente a €2.119.291,06 (dois milhões cento e dezanove mil duzentos e noventa 
e um Euros e seis cêntimos) e (iii) expôs a sua impossibilidade de dispor de meios financeiros para, 
em 10 dias, proceder ao pagamento de cerca de um milhão e meio de Euros, tendo, desde logo, invo-
cado a perda da concessão Ford, como uma das razões  - provavelmente a mais importante  - para essa 
impossibilidade, já que a quebra abrupta da actividade da AUTO RALI, e também da RETIC, não lhe 
permitia, nem permite agora, pagar, no prazo de 10 dias esse valor;

14 - Após o pedido de reapreciação mencionado em 13), e porque a AUTO RALI e a RETIC toma-
ram conhecimento informal de que o indeferimento do pedido de dação em pagamento formulado em 9 
de Fevereiro de 2000 se devia ao facto de o bem imóvel em causa se encontrar onerado com hipoteca, 
em 10 de Julho de 2002, a AUTO RALI remeteu nova carta ao Secretário de Estado para os Assuntos 
Fiscais, na qual procedeu a alguns esclarecimentos adicionais, designadamente, que se comprometia a 
obter o distrate da mesma com oportunidade—cfr. doc. 21 de fls. 203 e 204 dos autos e P.A;

15 - Em 25 de Julho de 2002, a AUTO RALI enviou nova carta à Segurança Social, na qual 
solicitou que essa entidade aguardasse a resposta escrita ao pedido de reconsideração formulado em 
7 de Junho de 2002 e ao esclarecimento adicional apresentado em 10 de Julho de 2002, na medida 
em que essa sociedade tinha sido informada de que, tudo indicava que, após a recepção deste último 
documento pela Administração Fiscal, a pretensão da AUTO RALI seria atendida — cfr. doc n.º 22 de 
fls. 205 dos autos e P.A;

16 - Tendo em vista regularizar a situação contributiva da AUTO RALI e da RETIC face à Segurança 
Social e ao Fisco, em 3 de Janeiro de 2003, último dia estabelecido por Despacho da Ministra das Finanças 
para o efeito, essas sociedades vieram requerer a dação em pagamento do bem imóvel correspondente 
ao prédio urbano sito no cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Avenida Adelino Amaro da Costa, 
em Cascais, acima melhor identificado, ao abrigo do DL 248 -A/2002, com o objectivo de extinguirem 
as dívidas cujo prazo de cobrança legal terminou até 31 de Dezembro de 2002, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 artigo 1.º do DL 248 -A/2002 — cfr. doc. n.º 23 de fls. 206 e PA.;

17 - Após a formulação dos pedidos de dação em pagamento, mencionados em 16) a AUTO RALI 
foi notificada, em 13 de Março de 2003, da decisão de indeferimento do pedido, proferida em 20 de 
Fevereiro de 2003, por Sua Excelência, o Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais  - cfr. doc. n.º 25 
de fls. 210 a 213 e PA.

18  - Do despacho referido em 17) veio a AUTO RALI, em 13.05.2003, a interpor recurso conten-
cioso para este Tribunal, tendo sido proferido Acórdão em 17/04/2007, negando provimento ao recurso 
 - doc. 26 junto com as alegações — fls. 214 a 260 dos autos e P. A.;
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19 - Em 25.03.2003, a AUTO RALI, em resposta ao despacho de indeferimento referido em 17) 
solicita nova reapreciação da decisão  - (fls. s/nº P. A Vol. 1;

20 - No âmbito do pedido de reapreciação mencionado em 19), a AUTO RALI reiterou, mais 
uma vez que a SACV, sociedade que detém a hipoteca sobre o prédio descrito em 4), se disponibiliza 
a desonerar o bem e, consequentemente, a transmiti -lo livre de ónus ou encargos.

21 - Em resposta ao pedido referido em 19), o Director de Serviços da Direcção de Serviços de 
Justiça Tributária, da DGI, emite, em 16.04.2003, o seguinte parecer:

“Concordo, isto é, a contribuinte desde 1996, com a adesão ao DL n.º 124/96, de 10/08 e passagem 
pelo GAGRE vem convencendo a Administração Fiscal que é sua intenção regularizar as dívidas ao 
Fisco e Segurança Social.

No entanto, apesar de no âmbito daquele DL, ter pago ainda algumas prestações, deixou acumular 
dívidas, de impostos cuja cobrança é posterior a 31/7/1996, isto é, sem enquadramento no aludido DL, 
que somam mais de 262.000.000$00, razões mais que suficientes para a sua exclusão do aludido DL.

Posteriormente e por várias vezes, como vem referido na informação que antecede foram ofere-
cidos bens para extinguir as dívidas.

Porém, a dação nunca se chegou a concretizar, dado que, nunca aqueles bens se apresentaram em 
condições de serem aceites pela Administração Fiscal, isto é livres de ónus ou encargos.

Esta situação tem -se arrastado por estes anos todos sem que tivesse sido possível a realização da 
respectiva dação, muito embora a Fazenda Nacional, sempre se tivesse disponibilizado para o efeito e 
certamente no âmbito do DL 124/96, com a relevação da falta.

Todavia, a empresa evocando sempre dificuldades em desonerar os bens, vem desde essa data 
insistindo numa solução para a qual, tendo em atenção a situação em que se encontram os mesmos, 
não tem condições para favorável deferimento.

Contudo, com a publicação do DL n,º 248 -A/2002, de 14/11, veio a empresa, outra vez, apesar 
de fora do prazo, a insistir na dação em pagamento, embora, nas condições por si propostas, pedido 
este que veio a ser indeferido, como não podia deixar de ser, ainda na condição de ser feito um ponto 
da situação sobre o assunto.

Notificada a impetrante de imediato, vem com mais um requerimento a pedir certidão do despacho 
e posterior reapreciação do mesmo.

Quanto ao ponto da situação e na sequência da comunicação dos serviços, foram desencadeadas 
diligências no sentido de apurar concretamente a situação nomeadamente no que respeita à constituição 
de garantias.

E, no que concerne à reapreciação do despacho do SESEAF, dir -se -á que a impetrante não traz 
aos autos novos factos ou elementos que justifiquem a reapreciação daquela decisão.

Sendo que, em nosso entender, ou a contribuinte manifesta de uma vez por todas vontade real 
de regularizar a sua situação tributária, como o poderia ter feito na vigência do DL n.º 248 -A/2002, 
concretizando alguns pagamentos ou os processos executivos e outros relativamente a irregularidades 
fiscais devem seguir a sua tramitação e instrução normal, como a lei impõe, para que os dirigentes da 
empresa confrontados com as suas responsabilidades, tanto em termos de regularização das dívidas 
como de outras situações, bem focadas na informação que antecede não deixem de reflectir sobre as 
mesmas e da melhor maneira de as resolver.

Dado que, a nosso ver, há vários caminhos a seguir, sendo que um deles até pode, se assim for 
entendido superiormente, ser ainda a dação em pagamento no âmbito do art.º 201 do C.P. T. T. desde 
que a impetrante comece a dar sinais de pretender realmente regularizar a situação, nomeadamente 
fazendo pagamentos por conta nos termos do artigo 264º do C.P.T.T. já que a situação tal como tem 
permanecido durante estes anos todos não se pode manter, tendo em atenção que principalmente os 
processos executivos não podem ser dirigidos por critérios de oportunidade mas sim baseados em 
critérios de legalidade.”, assina Victoriano Costa Romão

22 - Sob este parecer, exaram os Senhores Subdirectores -Gerais, respectivamente, em 16.04.2003 
e 06.05.2003, os seguintes despachos:

“Confirmo. A situação Tributária não se alterou, antes pelo contrário, tem -se agravado. Deste modo 
só resta que os processos de execução fiscal prossigam a sua normal tramitação, designadamente com 
diligências para reforço de garantia e termos subsequentes. Neste sentido deverão os serviços fazer 
novo ponto da situação.

A regularização através da dação em pagamento só poderá ser considerada se, para além da con-
tribuinte dar sinais de satisfação do seu passivo fiscal, através de pagamentos por conta nos termos 
do artigo 264º do CPTT, o imóvel for novamente avaliado (sujeito a novos preparos) nas condições 
actuais de mercado e previamente a Comissão de Avaliação averigue junto da respectiva C. Municipal 
sobre as exactas potencialidades do bem e as restrições que, de algum modo, possam influenciar o seu 
valor e alienação posterior.

A desoneração do imóvel, na hipótese de eventual deferimento da dação terá de ocorrer no prazo 
previsto no n.º 15 do artigo 201 do CPTT, sob pena de inviabilização.
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A Segurança Social só poderá ser ouvida se a dívida fiscal remanescente dos eventuais pagamen-
tos por conta for inferior ao valor do imóvel avaliado, e se, para o efeito, também tiver sido dirigido 
pedido aquela entidade.

Nestes termos submete -se o assunto à Consideração Superior.”, assina Alberto A. Pimenta Pe-
droso.

Sendo do seguinte teor outro despacho:
“Reanalisando o processo e, particularmente, a última petição do executado de Março último e 

considerando que:
 - A dívida exequenda para com a F. Nacional e a Segurança Social ascende, respectivamente a 

1001138, 06 e a 927816,32 Euros, a que acrescem juros e custas;
O único bem imóvel relevante da empresa executada se encontra onerado por dívidas a diversas 

entidades, com hipotecas legais, A penhora efectuada pela F. Nacional é posteriores aquelas garantias 
(conforme doc. juntos);

70% dos créditos sobre a executada pertencem à sociedade Agrícola do Casal Ventoso, S.A., no 
total de cerca de 4484200,00 Euros;

A Executada “se disponibiliza a desonerar o bem em causa” se a dação em pagamento for aceite 
(conforme petição de Março último).

Propõe -se Superiormente que seja autorizada a dação em pagamento, no pressuposto que o bem 
em causa seja entregue livre de ónus ou encargos

Conforme se garante  -, determinando -se, em consequência, a avaliação do mesmo com encargos 
para o requerente, ao abrigo do art.º 201º do CPTT, revogando -se a decisão de Março último, cumprido 
que seja o referido pressuposto.

A não se autorizar o requerido, será de proceder à venda imediata do bem penhorado do que resul-
tará a aplicação do produto da mesma nos créditos mais privilegiados do que os da Fazenda Nacional. 
A Consideração do SESEAF”, assina José Rodrigues de Castro.

23  - Sob o parecer e os despachos transcritos em 22) lançou o SEAF, em 06.05.2003., o seguinte 
despacho “Concordo ‘, assina Vasco Valdez.

24 - Em requerimento datado de 21.05.2003, a AUTO RALI S. A., solicita aos Serviços de Justiça 
Tributária, cópia do despacho referido em 23), por dele só ter conhecimento verbal e tanto quanto sabe, 
tinha sido aceite a dação do imóvel para pagamento das dívidas, ao abrigo do DL 248 -A/2002;

25 - O despacho recorrido, datado de 26/05/2003 e assinado pelo SEAF é um despacho de anuência, 
do seguinte teor:” Concordo”, o qual remete para os despachos dos Subdirectores Gerais, respectiva-
mente de 15/05/2003 e 16/05/2003, que a seguir se transcrevem:

O primeiro, de Alberto A. Pimenta Pedroso, lança sobre a informação n.º 43000846/97, Processo 
2437/03 a seguinte declaração de assentimento: Confirmo” e o outro, subscrito pelo Director Geral 
José Rodrigues de Castro é do seguinte teor:

Considerando que o pedido de dação em pagamento data de 09.02.2000, o qual foi objecto de 
despacho de indeferimento notificado à requerente em 10 de Maio de 2000; e Considerando que, na 
sequência do pedido de reapreciação, só em 03.01.03 veio formalmente solicitar a aplicação do DLei 
n.º 248 -A/02, relativamente ao seu anterior pedido de dação em pagamento, apesar dos anteriores 
pedidos de reapreciação. Julga -se que a decisão ministerial proferida em 06.05.03, só poderá ser tida 
como favorável em relação a dação em pagamento fora do âmbito do D.Lei n.º 248 -A/02, visto que o 1º 
pedido da dação é anterior à entrada em vigor do referido diploma e o de 03.01.03 e extemporâneo.”

26 - Tais despachos remetem para o informação da TATAdJ, de 14.05.2003, que aqui se passa a 
reproduzir na íntegra:

“Relativamente ao requerimento da exponente identificada nos autos, que deu entrada nesta Direc-
ção de Serviços, em 03.04.15, pelo qual a mesma vem solicitar a reapreciação do processo no tocante 
ao pedido de dação em pagamento apresentado em 03.01.03, ao abrigo do Dec -Lei n.º 248 -A/02 (sic) 
de 14/11, que veio a ser indeferido por falta dos condicionalismos para o efeito, de que releva nomeada-
mente o facto dos bens oferecidos estarem hipotecados, e não obstante o Dec.Lei n.º248 -A/02, de 14/11 
não excluir à partida a dação em pagamento, o objectivo daquele diploma era a imediata arrecadação 
da receita, para os Cofres do Estado para aliviar o défice público, do ano de 2002. Sobre o pedido de 
reapreciação recaiu a informação desta Direcção de Serviços n.º 2068/03, na qual foi exarado despacho 
revogando a anterior decisão.

E dado que sobre o despacho se pode criar a convicção, ao remeter, para a petição da exponente, 
que requer a reapreciação do assunto ao abrigo do Dec.Lei n.º248 -A/02, de 14/11, que o seu alcance 
poderá abranger a eventual aceitação da dação ao abrigo desse mesmo diploma legal, neste sentido e 
tendo em vista a aclaração do aludido despacho se submete o assunto à consideração superior.

A Consideração Superior.
DSJT, 14 de Maio de 2003
A TATAdJ.
Fátima Canas”
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26 - Pelo oficio n.º 1506, da DGI DD Lisboa, datado de 16.06.2003, e no âmbito do processo 
executivo n.º 99/1026356 e APS, foi a aqui recorrente notificada do teor do despacho do SESEAF, de 
06.05.03, conforme doc. n.º 28 junto com as alegações — fls. 262 e 263 dos autos.

27 - No âmbito do processo executivo (CP) n.º1503200307000022, foi em 31.03.2003, efectuada 
a penhora aos bens descritos em 4), conforme autos de penhora juntos ao P.A.,  - fls. s/n do Vol. 1..

6 - Várias são as questões suscitadas pela recorrente no recurso interposto, a saber: 1) - o efeito do 
recurso; 2)  - nulidade do acórdão, por oposição entre os fundamentos e a decisão, omissão e excesso de 
pronúncia, bem como por violação do princípio da separação de poderes;3) - de natureza substantiva, 
tendo em vista a reapreciação do mérito da causa - aplicação definitiva do regime jurídico adequado 
aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido.

Vejamos.
6.1 - Do efeito do recurso:
Por despacho de fls. 408 o presente recurso jurisdicional foi admitido com subida imediata, nos 

próprios autos e com efeito meramente devolutivo.
Ora, a recorrente vem questionar o efeito devolutivo que a esse recurso foi conferido, defendendo 

que lhe deveria ter sido fixado antes o efeito suspensivo.
Tendo em conta que a decisão em causa não vincula o tribunal superior e que as partes só a podem 

impugnar nas alegações (artigo 687.º do CPC), desde já se diga que assiste razão à recorrente na sua 
pretensão.

Na verdade, o tribunal recorrido julgou em primeira instância recurso contencioso interposto de 
acto administrativo de membro do Governo em matéria fiscal e daí que ao recurso jurisdicional se lhe 
aplique o regime dos recursos de agravo interpostos em primeira instância, como entende o Ex.mo 
Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer.

Como assim, o recurso sobe imediatamente nos próprios autos (artigo 734.º n.º 1 do CPC) e tem 
efeito suspensivo (artigo 105.º, n.º 1 da LPTA).

Termos em que, procedendo a questão prévia suscitada, se fixa efeito suspensivo ao recurso 
jurisdicional interposto.

6.2  - Da nulidade do acórdão por oposição entre os fundamentos e a decisão:
A recorrente vem defender a nulidade do acórdão sob recurso com fundamento em oposição 

entre os fundamentos e a decisão, no que é acompanhada pelo Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no 
seu douto parecer.

Para tanto, em suma, alega que “apesar do Tribunal a quo reconhecer que o pedido de dação em 
cumprimento apresentado pela Auto Rali em 3 de Janeiro de 2003 foi tempestivamente apresentado, 
decide manter o despacho de 26 de Maio de 2003, verificando -se assim uma real contradição entre os 
fundamento e a decisão” -conclusão H).

Essa arguição não pode, todavia, proceder.
De facto, se é bem certo que, como salienta o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto, a questão que 

constituía o pedido no recurso contencioso consistia em apurar da legalidade do despacho recorrido 
de 26 de Maio de 2003 ao decidir que o anterior despacho de 6 do mesmo mês ao autorizar a dação 
em pagamento só era aceitável fora do âmbito do DL n.º 248 -A/2002, devido à extemporaneidade do 
pedido formulado, a verdade é que o acórdão recorrido, após concluir pela tempestividade desse pe-
dido, logo acrescenta que “também é verdade que a pretensão da recorrente foi indeferida pela razão 
substancial de falta dos condicionalismos para o efeito, de que releva nomeadamente o facto dos 
bens oferecidos estarem hipotecados”(fls.375).

E daí que conclua que “Assim sendo, não há razões para decretar a anulação do acto recorrido 
nos termos do artigo 135.º do Código de Procedimento Administrativo, já que muito embora a AT con-
siderasse o pedido intempestivo, sempre subsistiria a falta dos pressupostos para efectivação da dação 
em pagamento nos termos pretendidos pela recorrente como adiante se verá”.

Neste contexto, não se pode afirmar que o discurso argumentativo/fundamentador do acórdão 
enferma de qualquer impossibilidade de articulação lógica com a decisão proferida a final de negar 
provimento ao recurso contencioso.

Por outras palavras, o pressuposto jurídico em que assentou a decisão recorrida, qual seja o da 
pretensão da recorrente ter sido também indeferida com base em razões substanciais, confere coe-
rência ao percurso lógico/dedutivo seguido no acórdão e que culminou no improvimento do recurso 
contencioso.

Questão diversa é a de saber se o despacho recorrido tem o conteúdo que lhe é atribuído no acórdão 
no referente ao invocado indeferimento do pedido da dação em cumprimento com fundamento em falta 
de condicionalismos substanciais e que as pertinentes questões tenham sido colocadas pela recorrente 
no recurso contencioso, matéria esta que será enfrentada mais à frente.

Improcede, deste modo, a arguição de nulidade do acórdão por oposição entre os fundamento e 
a decisão.
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6.3 -Da nulidade do acórdão por omissão de pronúncia:
A recorrente limita -se a defender que o tribunal não se pronuncia sobre as questões em causa no 

processo, não identificando as mesmas, embora logo admitindo que, pelo menos, não as decidiu de 
forma congruente com a fundamentação.

E, na verdade, esta arguição de nulidade tem necessariamente de improceder como decorrência 
do facto de se alicerçar no entendimento duma eventual oposição entre os fundamentos e a decisão 
proferida, não possuindo autonomia em relação à matéria apreciada no ponto anterior.

6.4 - Da nulidade do acórdão por excesso de pronúncia:
A este respeito alega, no essencial, a recorrente que “o Tribunal a quo reconhece que o pedido de 

dação em cumprimento de 3 de Janeiro de 2003 é tempestivo, mas (para acompanhar a Administração 
Fiscal?) opta por apreciar os pressupostos da própria dação em pagamento, o que não foi objecto nem 
do recurso contencioso interposto pela Auto Rali, nem do acto administrativo de 26 de Maio de 2003, 
mas apenas do acto administrativo de 6 de Maio de 2003 que, de resto, já tinha decidido em sentido 
favorável à posição da Auto Rali” - conclusão (ii) J.

Para aferir do eventual acerto desta arguição de nulidade importará interpretar o conteúdo do 
despacho recorrido e os termos em foi formulado o recurso contencioso dele interposto.

Ora, consta do 25. do probatório o seguinte -“O despacho recorrido, datado de 26/05/2003 e 
assinado pelo SEAF é um despacho de anuência, do seguinte teor: “Concordo”, o qual remete para 
os despachos dos Subdirectores Gerais, respectivamente de 15/05/2003 e 16/05/2003, que a seguir se 
transcrevem:

O primeiro, de Alberto A. Pimenta Pedroso, lança sobre a informação n.º 43000846/97, Processo 
2437/03 a seguinte declaração de assentimento: Confirmo — e o outro, subscrito pelo Director Geral 
José Rodrigues de Castro é do seguinte teor:

Considerando que o pedido de dação em pagamento data de 09.02.2000, o qual foi objecto de 
despacho de indeferimento notificado à requerente em 10 de Maio de 2000; e Considerando que, na 
sequência do pedido de reapreciação, só em 03.01.03 veio formalmente solicitar a aplicação do D. Lei 
n.º 248 -A/02, relativamente ao seu anterior pedido de dação em pagamento, apesar dos anteriores 
pedidos de reapreciação. Julga -se que a decisão ministerial proferida em 06.05.03, só poderá ser tida 
como favorável em relação a dação em pagamento fora do âmbito do D.Lei n.º 248 -A/02, visto que o 
1º pedido da dação é anterior à entrada em vigor do referido diploma e o de 03.01.03 e extemporâ-
neo.”

Por outra parte, a propósito do referenciado despacho de 06 -05 -03 vem fixado nos 22. e 23. do 
probatório o seguinte:

22 - Sob este parecer, exaram os Senhores Subdirectores -Gerais, respectivamente, em 16.04.2003 
e 06.05.2003, os seguintes despachos:

“Confirmo. A situação Tributária não se alterou, antes pelo contrário, tem -se agravado. Deste 
modo só resta que os processos de execução fiscal prossigam a sua normal tramitação, designadamente 
com diligências para reforço de garantia e termos subsequentes. Neste sentido deverão os serviços 
fazer novo ponto da situação.

A regularização através da dação em pagamento só poderá ser considerada se, para além da 
contribuinte dar sinais de satisfação do seu passivo fiscal, através de pagamentos por conta nos termos 
do artigo 264º do CPTT, o imóvel for novamente avaliado (sujeito a novos preparos) nas condições 
actuais de mercado e previamente a Comissão de Avaliação averigue junto da respectiva C. Municipal 
sobre as exactas potencialidades do bem e as restrições que, de algum modo, possam influenciar o seu 
valor e alienação posterior.

A desoneração do imóvel, na hipótese de eventual deferimento da dação terá de ocorrer no prazo 
previsto no n.º 15 do artigo 201 do CPTT, sob pena de inviabilização.

A Segurança Social só poderá ser ouvida se a dívida fiscal remanescente dos eventuais pagamen-
tos por conta for inferior ao valor do imóvel avaliado, e se, para o efeito, também tiver sido dirigido 
pedido aquela entidade.

Nestes termos submete -se o assunto à Consideração Superior.”, assina Alberto A. Pimenta Pe-
droso.

Sendo do seguinte teor outro despacho:
“Reanalisando o processo e, particularmente, a última petição do executado de Março último e 

considerando que:
— A dívida exequenda para com a F. Nacional e a Segurança Social ascende, respectivamente a 

1001138, 06 e a 927816,32 Euros, a que acrescem juros e custas;
O único bem imóvel relevante da empresa executada se encontra onerado por dívidas a diversas 

entidades, com hipotecas legais, A penhora efectuada pela F. Nacional é posteriores aquelas garantias 
(conforme doc. juntos);

70% dos créditos sobre a executada pertencem à sociedade Agrícola do Casal Ventoso, S. A., no 
total de cerca de 4484200,00 Euros;
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A Executada “se disponibiliza a desonerar o bem em causa” se a dação em pagamento for aceite 
(conforme petição de Março último).

Propõe -se Superiormente que seja autorizada a dação em pagamento, no pressuposto que o 
bem em causa seja entregue livre de ónus ou encargos

Conforme se garante  -, determinando -se, em consequência, a avaliação do mesmo com encargos 
para o requerente, ao abrigo do art.º 201º do CPTT, revogando -se a decisão de Março último, cumprido 
que seja o referido pressuposto.

A não se autorizar o requerido, será de proceder à venda imediata do bem penhorado do que 
resultará a aplicação do produto da mesma nos créditos mais privilegiados do que os da Fazenda 
Nacional. A Consideração do SESEAF”, assina José Rodrigues de Castro.

23  - Sob o parecer e os despachos transcritos em 22) lançou o SEAF, em 06.05.2003., o seguinte 
despacho “Concordo”, assina Vasco Valdez.

Por último, cumpre ainda assinalar que nas conclusões da alegação do recurso contencioso vem a 
final peticionada a anulação do acto administrativo de 26/05/03 “por ilegal quanto à alegada extempo-
raneidade desse pedido como fundamento para a aceitação da dação em pagamento fora do âmbito do 
Decreto -Lei n.º 248 -A/2002, de 14 de Novembro” e, subsidiariamente, a anulação desse acto por erro 
nos pressupostos de facto, já que, no caso de ser extemporâneo, o acto recorrido deveria ter considerado 
tal pedido aceite ao abrigo do Plano Mateus.

A questão fulcral que vem colocada pela recorrente traduz -se em saber se o acórdão sob recurso 
exorbitou do objecto do recurso contencioso ao enfrentar e decidir a matéria relativa à falta dos pres-
supostos substanciais para a efectivação da pretendida dação em pagamento.

Ora, entendemos que o Tribunal a quo excedeu os seus poderes de cognição ao apreciar essa 
matéria.

De facto, o acto recorrido nada decidiu a respeito da eventual falta dos requisitos substanciais da 
dação em pagamento, tendo -se limitado, como acima se vê, a definir de forma inovatória um entendi-
mento da AT quanto à intempestividade do pedido formulado no âmbito do regime constante do DL 
n.º 248 -A/02 e tendo como acto pressuposto o anterior despacho de 06/05/03 que “autorizara a dação 
em pagamento, no pressuposto de que o bem em causa seja livre de ónus ou encargos”.

Como assim, a única questão que importava conhecer, e que vinha posta pela recorrente, prendia-
-se tão só com a intempestividade do pedido de dação em pagamento para efeito do regime do DL 
n.º 248 -A/02, sendo certo que o mesmo já fora anteriormente deferido no pressuposto que o bem fosse 
entregue livre de ónus ou encargos.

Tendo -se concluído, como se concluiu, que esse pedido era tempestivo, cumpria tão só daí retirar 
as devidas consequências e, com esse fundamento, anular o acto administrativo recorrido.

Não ficando por aí e ao alargar o âmbito de conhecimento do recurso contencioso a matérias que 
não ficaram definidas no acto recorrido e que tão pouco vinham questionas pela recorrente, o acórdão 
manifestamente conheceu de questões que lhe estava vedado apreciar.

Sublinhe -se, por outra parte, que a peticionada anulação do acto recorrido vinha tão só funda-
mentada na ilegalidade decorrente da errada consideração da intempestividade do pedido de dação em 
pagamento para efeito do DL n.º 428 -A/02, apenas se pedindo a sua anulação por erro nos respectivos 
pressupostos de facto a título subsidiário, matéria esta a conhecer, como é sabido, apenas no caso de 
improcedência do primeiro fundamento anulatório, o que não foi o caso.

Deste modo, o acórdão recorrido enferma de nulidade por excesso de pronúncia, uma vez que 
conheceu de questões que não devia apreciar (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC.

6.5.Da reforma do acórdão recorrido ao abrigo do disposto no artigo 731.º, n.º 1 do CPC.
Estabelece o n.º 1 do artigo 731.º do CPC que no caso de ser julgada procedente, entre outras, a 

nulidade prevista na segunda parte da alínea d) do artigo 668.º (excesso de pronúncia), o “Supremo 
suprirá a nulidade, declarará em que sentido a decisão deve considerar -se alterada e conhecerá dos 
outros fundamentos do recurso”.

Deste modo, suprindo a nulidade por excesso de pronúncia verificada no acórdão recorrido e tendo 
em conta o que acima já ficou dito, declara -se a respectiva nulidade no segmento dispositivo em que 
aprecia a legalidade do despacho contenciosamente à luz da falta dos requisitos substanciais da dação em 
pagamento em causa, confirmando -se o entendimento aí perfilhado no que concerne à tempestividade 
do pedido de dação em pagamento ao abrigo do DL n.º 248 -A/2002 apresentado a 3 de Janeiro de 2003, 
tendo em conta que a aplicação do regime aí previsto foi prorrogado até essa data, devido à greve dos 
serviços de finanças nos últimos dias de Dezembro de 2002, conforme despacho n.º 27834 -B/2002, da 
Ministra das Finanças, publicado do DR, 2.ª série, de 30 de Dezembro de 2002.

Perante o assim decidido, fica prejudicado, dada a sua inutilidade, o conhecimento dos restantes 
fundamentos do recurso relativos ao regime jurídico adequado aos factos materiais fixados pelo Tri-
bunal “a quo”.
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Termos em que se acorda:
a) -conceder provimento ao recurso jurisdicional, anulando -se, em consequência, o acórdão recor-

rido no segmento em que conhece da aludida falta dos requisitos substanciais da dação em pagamento 
em causa;

b) - conceder provimento ao recurso contencioso, anulando -se o despacho recorrido.
Sem custas.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 18 de Setembro de 2008.

Assunto:

Aclaração de acórdão. Obscuridade. Ambiguidade. Erro de julgamento.

Sumário:

 I — De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º do CPC, ex vi do 
artigo 2.º, alínea e) do CPPT, podem as partes requerer no tribunal que proferiu a 
sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma 
contenha.

 II — Significa obscuridade falta de clareza, de inteligibilidade e ambiguidade, indefi-
nição incerteza, dúvida, indecisão, hesitação.

 III — A discordância que o recorrente demonstre perante a decisão proferida configura 
erro de julgamento e daí que as questões nesse âmbito suscitadas exorbitam do 
pedido de esclarecimento formulado ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1 
do artigo 669.º do CPC, colidindo o seu eventual conhecimento com o princípio 
segundo o qual proferida a sentença ou acórdão fica esgotado o poder jurisdicional 
do tribunal quanto à matéria da causa (artigo 666.º, n.º 1 do CPC).

Processo n.º 994/07 -30.
Recorrente: José Ferreira de Carvalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  — José Ferreira de Carvalho, com os sinais dos autos, notificado do acórdão deste STA proferido 
a fls. 86 e seguintes, vem requerer o seu esclarecimento.

Para tanto, argumenta nos seguintes termos:
1 — Resulta do douto acórdão que se entendeu que o recorrente não é arguido no processo de 

contra -ordenação e, assim sendo, segundo o art. 590 do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação 
Social, não tem legitimidade para recorrer da decisão respectiva.

2 — Restaria, assim, a questão suscitada pelo recorrente, relativa à extinção do processo, sobre 
a qual no acórdão se diz, por um lado, que o recurso jurisdicional não se destina a conhecer questões 
novas mas, por outro, que só não é assim nas questões de conhecimento oficioso.

3 — Ora, no que respeita a esta apreciação de questões de conhecimento oficioso, diz -se na de-
cisão que, por exemplo, quanto à prescrição, os autos não propiciam os elementos necessários à sua 
apreciação.

4 — Assim, na lógica da decisão, apenas podem ser apreciadas as questões suscitadas, salvo se 
forem de conhecimento oficioso e os autos dispuserem dos elementos necessários à sua apreciação.

5 — Temos assim como assentes dois pressupostos:
O recorrente não é arguido no processo de contra -ordenação, mas apenas responsável subsidiário 

pelo pagamento da coima.
O tribunal pode (e deve) apreciar as questões que forem de conhecimento oficioso.
6 — Está também demonstrado nos autos que se extinguiu (por iniciativa do Estado) a pessoa 

colectiva arguida no processo de contra -ordenação.
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7 — Temos também como evidente que um princípio só é válido quando são válidas todas as 
suas consequências.

8 — Ora, o recorrente insurgiu -se contra a pretensão da fazenda pública de cobrar dele uma coima, 
pelo que recorreu de tal decisão.

9 — Entendeu a primeira instância, e também este alto tribunal, que a lei lhe veda a possibilidade 
de questionar tal pretensão.

10 — Como é óbvio, se entendia ter legitimidade para recorrer, a tese do recorrente não poderia 
ser no sentido de tecer considerações sobre as questões de conhecimento oficioso que implicaria um 
entendimento diverso do seu.

11 — Ou seja, não poderia pronunciar -se sobre as implicações de uma decisão que ainda não 
conhecia. Mas pode e deve extrair da decisão em causa todas as suas consequências.

12 — E é aqui que, salvo o devido respeito, tal decisão se mostra ambígua e inconsequente.
13 — Na verdade, e sempre com o devido respeito, afigura -se que se o requerente não tem le-

gitimidade para questionar a decisão que aplicou a coima, está fora do processo respectivo, já que a 
mesma não lhe foi aplicada a ele (que não é arguido — art. 590 do DL. 533/82), de onde deveriam 
retirar -se as ilações devidas.

14 — Na verdade, teria de se entender que, por força dos princípios da intransmissibilidade das 
penas e da presunção de inocência, consagrados nos artigos 30, n.º 3 e 320, n.º 2 da Constituição, se 
extinguiu a responsabilidade do recorrente, como aliás se entendeu no acórdão deste STA, de 27 -02 -2008 
(www.dgsi.yt proc. 01057/07).

15 — Ora, o douto acórdão proferido seguiu o raciocínio referido, mas só até à parte em que o 
recorrente está fora do processo de contra -ordenação (não é arguido), mas não passou daí, por omissão 
ou eventualmente por se entender que não podia conhecer a questão aqui colocada, mas sem dizer 
porquê ou fazer qualquer alusão a esta situação.

16 — É essa omissão e ambiguidade que se pretende esclarecer e, sendo fundado o entendimento 
do requerente, ver corrigida.

17 — Não se ignora o fado de os Venerandos Desembargadores terem certamente o saber que a 
longa experiência trás consigo.

18 — Assim como também não se ignora que uma das características do ser humano é a dificuldade 
em reconhecer as limitações e erros inerentes à sua natureza e aos seus actos.

19 — De onde resulta para o requerente, não a pretensão de ultrapassar V. Exas em saber, mas a 
plena convicção na correcção da questão aqui colocada, assim como a total boa fé com que a coloca.

20 — Mas ao mesmo tempo (a experiência o demonstra), a pouca fé em ver reconhecida aquela 
que, para si, é uma insuficiência ou incorrecção do acórdão em causa.

21 — Deste modo, tem o requerente fundada dúvida sobre o sentido do douto acórdão em causa, 
o qual não é totalmente claro nesses aspectos, antes se mostrando ambíguo e obscuro.

TERMOS em que requer a V. Exa se digne esclarecer o douto acórdão proferido e, por força disso, 
corrigi -lo no sentido referido.

2  — A Fazenda Pública não deu qualquer resposta.
3  — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência.
4  — Em face do disposto no artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC podem as partes requerer no 

tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma 
contenha.

Significa obscuridade falta de clareza, de inelegibilidade, e ambiguidade, indefinição, incerteza, 
dúvida, hesitação (Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lis-
boa).

Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita -se entre dois ou mais sentidos 
diferentes.

Ora, o tribunal ao proceder à clarificação de sentença ou acórdão encontra -se condicionada pelos 
termos da decisão recorrida, competindo -lhe tão só tornar claro ou compreensível o que se mostra 
ininteligível ou esclarecer o que foi dito de uma forma dúbia ou confusa.

Se o esclarecimento pedido exorbita destes limites, interfere com esse outro princípio segundo 
o qual proferida sentença ou acórdão fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do tribunal 
quanto à matéria da causa (artigo 666.º, n.º 1 do CPC).

No caso “sub judicio”, por um lado, o recorrente no seu requerimento não revela qualquer incom-
preensão ou hesitação quanto à questão jurídica fulcral decidida no acórdão, como o demonstra no 1. 
ao afirmar que “ - Resulta do acórdão que se entendeu que o recorrente não é arguido no processo de 
contra -ordenação e, assim sendo, segundo o art. 59.º do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação 
Social, não tem legitimidade para recorrer de decisão respectiva.”

Por outra parte, no que concerne à questão relativa à extinção do “processo de contra -ordenação”, 
o reclamante entende no 15. que o acórdão não disse o porquê do não conhecimento dessa questão ou 
feito qualquer alusão a essa situação.
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Ora, acontece que essa alegação não corresponde à realidade como se pode concluir do seguinte 
excerto do acórdão reclamado:

“O ora recorrente fala ainda de extinção do «processo por contra -ordenação»; e da «manifesta-
mente inconstitucional» «qualquer norma que diga o contrário». No entanto, e como é sabido, os recur-
sos jurisdicionais não se destinam a conhecer de “questões novas”, não apreciadas no Tribunal a quo 
É certo que a falada questão da extinção do «processo por contra -ordenação» poderia provocar o 
conhecimento oficioso deste Tribunal, se se verificasse, v.g., a prescrição da coima, o que não vem 
sequer alegado, nem os presentes autos de contra -ordenação propiciam os elementos necessários ao 
conhecimento de tal questão, sendo que a prescrição da coima pode e deve ser conhecida na execução 
fiscal, onde o revertido, ora recorrente, tem a legitimidade processual que aqui lhe falece para invocar 
essa e outras questões inclusivamente as de inconstitucionalidade que aventa”

Aí se percebe com clareza que se entendeu não poder apreciar essa questão por ser nova e não 
ser de conhecimento oficioso (como seria a da prescrição da coima, por exemplo, que não pode ser 
apreciada por falta de elementos e por o lugar próprio ser a execução fiscal).

No mais, o reclamante não concretiza mais qualquer excerto ou segmento do acórdão que lhe tenha 
suscitado alguma dúvida ou indecisão interpretativa, nomeadamente no que tange à fundamentação 
jurídica em que se alicerça.

Bem diversamente, o que o reclamante demonstra é o seu inconformismo ou discordância perante 
os termos em que a questão jurídica nuclear foi apreciada e decidida no acórdão e daí que não se aceite 
que se qualifique essa divergência como consubstanciado uma ambiguidade ou omissão do acórdão 
(16.), antes prefigurando um erro de julgamento, na sua perspectiva.

Sendo assim, o eventual conhecimento das questões colocadas pelo requerente nessa matéria 
necessariamente colidiriam com o acima aludido princípio de que proferida a sentença fica esgotado 
o poder jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa.

Termos em que se acorda indeferir o presente pedido de esclarecimento.
Custas pelo requerente, fixando -se a taxa de justiça em sete unidades de conta.

Lisboa, 18 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRC. Impugnação judicial. Competência territorial. Sede social. Domicílio fiscal: o 
constante dos registos da Administração Tributária.

Sumário:

 I — A competência em razão do território para o julgamento em 1.ª instância da im-
pugnação judicial de liquidação adicional de IRC radica-se no tribunal tributário 
da área da sede ou domicílio fiscal da sociedade impugnante — por força do n.º 
2 do artigo 12.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

 II — O domicílio fiscal das pessoas colectivas é «o local da sede ou direcção efectiva 
ou, na falta destas, do seu estabelecimento estável em Portugal», nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei Geral Tributária.

 III — O domicílio fiscal das pessoas colectivas sem estabelecimento estável em Portugal 
é o local da sua sede ou direcção efectiva em Portugal.

 IV — Ocorrida a cessação da actividade da pessoa colectiva em Portugal, releva a sede 
ultimamente constante dos registos da Administração Tributária.

Processo n.º 68-08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: TAF de Lisboa e TAF de Sintra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 O Ministério Público junto do Supremo Tribunal Administrativo vem, «ao abrigo do art. 24°, 
n° 1, alínea h) do ETAF, 135.º, 136° e 139° do C.P.T.A, 115°, 116° e 118° e ss. do C.P.C requerer Re-
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solução do Conflito Negativo de Competência entre o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa e o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra».

Para tanto apresenta os seguintes fundamentos:
1.° A Sociedade Phoenicia — Produtos Alimentares, Ld.ª com sede actual no Líbano intentou no 

TAF de Lisboa impugnação judicial da liquidação adicional do IRC, relativa ao ano de 1991.
2.° O Meritíssimo Juiz do TAF de Lisboa por decisão de 25/10/04, julgou incompetente o Tribunal 

em razão do território.
3.º Fundamentou a sua decisão ao abrigo do art. 103° do C.P.P.T que dispõe que os actos tribu-

tários consideram-se praticados na área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou 
de liquidação.

4.º Nos termos do art. 12° n° 1 do C.P.P.T., os processos de competência dos Tribunais Tributários 
são julgados em 1.ª instância pelo Tribunal da área de serviço periférico local onde se praticou o acto 
objecto de impugnação ou ainda deva instaurar-se a execução.

5.º Assim, entendeu, que era competente para a execução fiscal o serviço de Finanças de Cascais 
pertencente à área do TAF de Sintra, nos termos do Mapa anexo ao DL 325/03, de 29/12.

6° Por sua vez o Sr. Juiz do TAF de Sintra, por decisão de 18/07/2005 entendeu que estando em 
causa um acto praticado pela Direcção de Serviços do IRC, não se trata de um serviço periférico, de-
vendo aplicar-se o disposto no art. 12, n° 2 do C.P.T.A.

7.º Assim, por se tratar de uma situação em que não é possível determinar a competência territo-
rial, uma vez que a sede da A. é no Líbano, entendeu, ao abrigo das disposições conjugadas do art° 2° 
alínea 1) do C.P.P.T. e art° 22° do C.P.T.A, que o TAF de Lisboa seria o Tribunal competente.

8.º Ambas as decisões transitaram em julgado.
Requer-se, assim, a resolução do conflito negativo de competência.
1.2 As entidades em conflito nada responderam.
1.3 O Ministério Público, então, emitiu o seguinte parecer.
Nos termos do art. 103, n°s. 1 e 2 do CPPT a petição é apresentada no tribunal tributário competente 

ou no serviço periférico local onde haja sido ou deva legalmente considerar-se praticado o acto, sendo 
que os actos tributários se consideram sempre praticados na área do domicílio ou sede do contribuinte, 
da situação dos bens ou da liquidação.

No caso subjudice o acto tributário impugnado foi praticado por serviços centrais da administração 
tributária, a Direcção de Serviços do IRC (cf. fls. 57) e não por órgãos periféricos locais (serviços de 
finanças da Direcção-Geral dos Impostos, de acordo com o preceituado nos arts 6.° do Decreto-Lei 
n.° 433/99, de 26 de Outubro, 16.° do Decreto-Lei n.° 366/99, de 18 de Setembro, e 17.º do Decreto-
Lei n.° 360/99, de 16 de Setembro).

Resulta do art° 12°, n° 1 do CPPT que, no caso de actos tributários ou em matéria tributária pra-
ticados por outros serviços da administração tributária, julgará em 1.ª instância o tribunal da área do 
domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da transmissão.

Ora decorre do art° 19°, n° 1, da Lei Geral Tributária que o domicílio fiscal do sujeito passivo é, 
para as pessoas colectivas, o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta destas, do seu estabeleci-
mento estável em Portugal.

Nos termos do art. 103, n.º s. 1 e 2 do CPPT a petição é apresentada no tribunal tributário com-
petente ou no serviço periférico local onde haja sido ou deva legalmente considerar-se praticado o 
acto, sendo que os actos tributários se consideram sempre praticados na área do domicílio ou sede do 
contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação.

No caso subjudice o acto tributário impugnado foi praticado por serviços centrais da administração 
tributária, a Direcção de Serviços do IRC (cf. fls. 57) e não por órgãos periféricos locais (serviços de 
finanças da Direcção-Geral dos Impostos, de acordo com o preceituado nos arts 6.° do Decreto-Lei 
n.° 433/99, de 26 de Outubro, 16.° do Decreto-Lei n.° 366/99, de 18 de Setembro, e 17 0 do Decreto-
Lei n.° 360/99, de 16 de Setembro).

Resulta do art° 12°, n° 1 do CPPT que, no caso de actos tributários ou em matéria tributária pra-
ticados por outros serviços da administração tributária, julgará em 1a instância o tribunal da área do 
domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da transmissão.

Ora decorre do 19°, n° 1, da Lei Geral Tributária que o domicílio fiscal do sujeito passivo é, para 
as pessoas colectivas, o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta destas, do seu estabelecimento 
estável em Portugal.

E que é ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à administração tributária 
(n° 3) sendo que os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, embora residentes no 
território nacional, se ausentem deste por período superior a seis meses, devem, para efeitos tributários, 
designar um representante com residência em território nacional (n° 4).

Como se vê de fls. 54, a impugnante alega que alterou a sua sede para o Líbano, sendo uma en-
tidade não residente e sem estabelecimento estável em Portugal.
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Ora esta alteração de domicílio é ineficaz se não for comunicada à Administração Fiscal e se não 
for designado representante com residência em território nacional.

Acresce que, nos termos do art° 19°, n° 5 da Lei Geral Tributária, o exercício dos direitos dos 
sujeitos passivos nele referidos perante a administração tributária, incluindo os de reclamação, recurso 
ou impugnação, depende da designação de representante.

Resulta dos autos que a impugnante apresentou declaração e cessação de actividade por motivo 
de mudança de residência para o estrangeiro e não designou qualquer representante com residência em 
território nacional (fls. 63).

A mudança de domicílio (fiscal) é assim ineficaz para efeitos tributários mas não o será para 
efeitos processuais.

Tanto quanto resulta dos autos o domicílio da impugnante não é uma ficção: sabe-se que já não 
se situa no lugar de Fisgas, Alcoitão, Estoril (cf. fls. 19) mas sim no estrangeiro — Líbano.

Como assim, porque o Código de Procedimento e Processo Tributário não contém norma regula-
dora da competência territorial nos casos em que o domicílio dos impugnantes se situe fora do território 
nacional, somos de parecer que, nos termos dos artigos 2°, al. c) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário e 22° do CPTA, será de atribuir a competência supletiva ao Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Lisboa.

1.4 Colhidos os vistos, cumpre decidir, em conferência.
2.1 O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa proferiu no caso a decisão seguinte, e que se 

transcreve no essencial:
No caso dos autos está em causa uma liquidação adicional de IRC do exercício de 1995.
Nos termos do disposto no art. 103° do CPPT, os actos tributários consideram-se sempre praticados 

na área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação.
Para além disso, dispõe o artigo 12° do CPPT que:
“1 — Os processos da competência dos tribunais tributários são julgados em 1.ª Instância pelo 

tribunal da área do serviço periférico local onde se praticou o acto objecto da impugnação ou onde 
deva instaurar-se a execução.

2 — ( )
Devendo ser instaurada a competente execução fiscal no Serviço de Finanças de Cascais 1.ª, e 

pertencendo este SF à área territorial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (cf. Mapa anexo 
ao DL325/2003, de 29/12), bem como tendo em conta o comando nas normas legais acima transcritas, 
o tribunal competente para conhecer do pedido nesta impugnação não é o TAFL, mas sim o TAF de 
Sintra, como muito bem entendem a ERFP e o DPR.

A incompetência territorial constitui excepção dilatória, e a sua procedência implica a remessa 
para o tribunal competente (art. 493°, n.°s 1 e 2, 494°. al. a) e 495.º, todos do CPC, ex vi art. 2°, e) do 
CPPT).

Face ao exposto, julgo a excepção de incompetência territorial procedente por provada e, em 
consequência, declaro este TAF de Lisboa incompetente em razão do território, ordenando que, tran-
sitado que seja este despacho, se remetam os autos ao tribunal competente, ou seja ao TAF de Sintra, 
por cujos Juízes deverá a impugnação ser distribuída.

Custas pela impugnante por ter sido ela a dar causa ao incidente.
Registe e notifique.
2.2 Por sua vez, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra proferiu a decisão seguinte, e que 

se transcreve no essencial:
Está em causa a impugnação de um acto de liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 

1995, efectuada pela Direcção de Serviços de IRC.
O art. 12° do CPPT dispõe, efectivamente, no n° 1, que «Os processos da competência dos tribunais 

tributários são julgados em 1.ª instância pelo tribunal da área do serviço periférico local onde se pra-
ticou o acto objecto da impugnação ou onde deva instaurar-se a execução», mas, no n° 2, dispõe:

«No caso de actos tributários ou em matéria tributária praticados por outros serviços da admi-
nistração tributária, julgará em 1.ª instância o tribunal da área do domicílio ou sede do contribuinte, 
da situação dos bens ou da transmissão.»

Ora, estando em causa um acto praticado pela Direcção de Serviços de IRC, que não é um serviço 
periférico, a norma a que deve atender-se para ajuizar da competência territorial do tribunal é a do n° 2 
do art. 12° do CPPT e não a do n° 1.

E, assim sendo, porque a sede da Impugnante é, pelo menos desde 12-02-02, no Líbano (fls. 218), 
e o CPPT não contém norma reguladora da competência territorial nos casos em que a sede dos Impug-
nantes seja fora do território nacional, haverá que, nos termos do disposto no art. 2°, al. c) do CPPT, 
recorrer ao CPTA que, sendo, também, omisso quanto a este aspecto, dispõe no art. 22°: «Quando não 
seja possível determinar a competência territorial por aplicação dos artigos anteriores, é competente 
o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa.»
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Posto isto, julgo este Tribunal incompetente, em razão do território, e considero competente o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.

Porque foi a ERFP quem suscitou a questão da incompetência, dando causa ao incidente, é a 
Fazenda Pública responsável pelo pagamento das custas.

Custas pela Fazenda Pública.
Registe e notifique.
2.3 Sob a epígrafe “Competência dos tribunais tributários”, o artigo 12.º do Código de Procedi-

mento e de Processo Tributário, estabelece que «Os processos da competência dos tribunais tributários 
são julgados em 1.ª instância pelo tribunal da área do serviço periférico local onde se praticou o acto 
objecto da impugnação ou onde deva instaurar-se a execução» [n.º 1]; e «No caso de actos tributá-
rios ou em matéria tributária praticados por outros serviços da administração tributária, julgará 
em 1.ª  nstância o tribunal da área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da 
transmissão» [n.º 2].

Por outro lado, o artigo 19.º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Domicílio fiscal”, dispõe que, 
salvo disposição em contrário, o domicílio fiscal é, para as pessoas colectivas, «o local da sede ou di-
recção efectiva ou, na falta destas, do seu estabelecimento estável em Portugal» [alínea b) do n.º 1].

Visto que inexiste disposição em contrário, o domicílio fiscal de uma sociedade comercial, tri-
butável em IRC, é «o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta destas, do seu estabelecimento 
estável em Portugal».

E, assim, no ordenamento jurídico português, em consideração estrita do princípio da soberania 
fiscal, nunca uma sociedade comercial poderá ter, para efeitos fiscais, o seu domicílio fora de Portugal. 
Então, o artigo 12.º, n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tanto funcionaria para 
o futuro (no caso de alteração da sede em Portugal, após a liquidação mas antes da impugnação), como 
para o passado (no caso de cessação da actividade da sociedade em Portugal) — relevando sempre 
a sede da pessoa colectiva constante dos registos da Administração Fiscal, à data da prática do acto 
tributário em causa.

No caso sub judicio, estamos em presença de um processo de impugnação judicial de acto tributário 
praticado «por outros serviços da administração tributária» que não pelo «serviço periférico local»: o 
acto de liquidação oficiosa de IRC respeitante ao exercício de 1995 com o n.º 2000 8310011202 operado 
pelos Serviços Centrais (Direcção de Serviços de IRC) — cf. mormente o que consta de fls. 57.

Assim, e por que se trata de processo da competência dos tribunais tributários em que está em causa 
acto tributário praticado «por outros serviços da administração tributária», nos termos do supracitado 
n.º 2 do artigo 12.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, «julgará em 1.ª instância o 
tribunal da área do domicílio ou sede do contribuinte».

Não consta que a impugnante tenha «estabelecimento estável em Portugal». O local da sede da 
impugnante, de que a Administração Fiscal tem conhecimento, é o lugar de Fisgas, Alcoitão, Estoril 
(fls. 19) — pelo que, por força da lei, o domicílio fiscal da impugnante é aí, nesse lugar, em Portugal 
(e não fora do nosso país).

Então, segundo a lei de competência territorial aplicável à situação, para julgar em 1.ª instância 
a impugnação judicial deduzida pela impugnante do acto de liquidação oficiosa de IRC respeitante ao 
exercício de 1995, operado pelos Serviços Centrais (Direcção de Serviços de IRC), é territorialmente 
competente o tribunal da área da sede e domicílio fiscal da impugnante, no lugar de Fisgas, Alcoitão, 
Estoril.

E o tribunal com jurisdição fiscal em 1.ª instância nessa área territorial é o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra.

Estamos, deste modo, a concluir que a competência em razão do território para o julgamento em 
1.ª instância da impugnação judicial de liquidação adicional de IRC radica-se no tribunal tributário da 
área da sede ou domicílio fiscal da sociedade impugnante — por força do n.º 2 do artigo 12.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

O domicílio fiscal das pessoas colectivas é «o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta 
destas, do seu estabelecimento estável em Portugal», nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da 
Lei Geral Tributária.

O domicílio fiscal das pessoas colectivas sem estabelecimento estável em Portugal é o local da 
sua sede ou da direcção efectiva em Portugal.

Ocorrida a cessação da actividade da pessoa colectiva em Portugal, releva a sede ultimamente 
constante dos registos da Administração Tributária.

3 — Termos em que se acorda dirimir o presente conflito negativo de competência atribuindo-a 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IVA. Sucursal de sociedade estrangeira. Personalidade jurídica. Personalidade tribu-
tária. Responsabilidades por dívidas.

Sumário:

 I — As sucursais de sociedade comercial estrangeira que disponham de uma instalação 
fixa em Portugal através da qual é exercida uma actividade comercial, industrial 
ou agrícola integram -se no conceito de «estabelecimento estável», referido no art.
º 5.º do CIRC, analogicamente aplicável no âmbito do IVA.

 II — A «personalidade tributária» ou «personalidade jurídica tributária» é reconhe-
cida a todas as entidades que têm personalidade jurídica, não sendo necessário 
preencher quaisquer outros requisitos ou pressupostos, mas é reconhecida também 
a entidades desprovidas de personalidade jurídica.

 III — A atribuição de personalidade tributária a entidades sem personalidade jurídica, 
designadamente a estabelecimentos estáveis de não residentes em território por-
tuguês, constitui uma ficção, válida apenas para determinar a medida da tributa-
ção.

 IV — A atribuição de personalidade tributária a entidades sem personalidade jurídica 
que não tenham sede ou direcção efectiva em território português tem em vista 
apenas determinar a «extensão da obrigação de imposto», na terminologia do 
art.º 4.º, do CIRC, sujeitando as sociedades estrangeiras a tributação nacional 
apenas quanto aos rendimentos obtidos em território nacional.

 V — Mas, a atribuição de personalidade tributária a um «estabelecimento estável» sem 
personalidade jurídica não tem quaisquer consequências a nível do património 
da sociedade -mãe, pois todos os bens que forem afectados à actividade desse 
estabelecimento estável, continuam a pertencer à sociedade que o criou.

 VI — Assim, nas relações com terceiros, não há qualquer efeito patrimonial derivado 
da criação de um estabelecimento estável sem personalidade jurídica, podendo, 
por isso, quaisquer credores que se relacionaram directamente com a sociedade-
-mãe satisfazer os seus créditos coercivamente sobre bens que estejam afectos ao 
estabelecimento estável, bem como os que se relacionaram directamente com este 
cobrar coercivamente os seus créditos sobre bens que estejam afectos à actividade 
da sociedade -mãe ou a outros estabelecimentos estáveis sem personalidade jurídica 
que aquela tenha criado.

 VII — O conceito de património autónomo no âmbito do direito tributário, não se reporta, 
como no direito civil, a um regime especial de afectação de determinados bens 
ao pagamento de determinadas dívidas, mas sim e apenas a um regime especial 
de tributação que se reconduz a que uma determinada massa de bens e direitos 
seja submetida a um regime unitário e autónomo para efeitos de determinação da 
extensão da tributação.

 VIII — Assim, a sociedade -mãe de sucursal contra quem foi inicialmente dirigida a exe-
cução é responsável pelo pagamento das dívidas fiscais derivadas da actividade 
desta.

 IX — Consequentemente, improcede a oposição a execução fiscal deduzida pela sociedade-
-mãe, com fundamento enquadrável na alínea b) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT, 
pois aquela, apesar de não figurar nos títulos executivos, é responsável pelo 
pagamento da dívida.

Processo n.º 199/08 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade Espanhola de Montajes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo do Porto 
que julgou procedente a oposição que a Sociedade Espanhola de Montajes Industriales, SA, melhor 
identificada nos autos, deduziu contra a execução fiscal contra si revertida e instaurada, originariamente, 
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contra “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA”, por dívidas de IVA, relativo aos exer-
cícios de 2000 e 2001, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. Julgou a douta sentença recorrida, procedente, a oposição deduzida contra o processo de exe-
cução fiscal n.º 3182200401004875, a correr termos no Serviço de Finanças do Porto (6), por dívidas 
relativas a IVA e JC dos anos de 2000 e 2001, no montante total de € 1.293.829,42, em que é devedora a 
“Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola Semi, SA”, determinando em consequência, a extinção 
da cobrança relativamente à oponente.

2. Para assim decidir, considerou o Tribunal, que para além de não figurar no título executivo, 
a oponente, não pode ser responsável pelo pagamento da dívida, concluindo pela ilegitimidade desta 
para a execução, aderindo à tese da oponente na defesa da sua ilegitimidade decorrente do facto de nas 
certidões de dívida apenas constar o nome da sua sucursal em Portugal e não o seu, e que, sendo uma 
entidade com personalidade tributária distinta da sucursal, não é responsável pela dívida exequenda.

3. Segundo o sentenciado, a circunstância de, a sucursal exercer a sua actividade em Portugal, 
independente da casa mãe, confere -lhe não só personalidade judiciária tributária e capacidade judiciária 
tributária independentes, mas também personalidade jurídica, e como tal, a sociedade dominante, com 
sede em Madrid, apenas poderia ser responsabilizada pelas dívidas da sucursal geradas em Portugal, 
em sede subsidiária, após a reversão.

4. É quanto a este entendimento, que se manifesta a nossa discordância com o doutamente senten-
ciado, porquanto, salvo o devido respeito, não estabelece a necessária distinção entre “personalidade 
tributária” e “personalidade jurídica”.

5. Diversamente, a A.T. entende que, as sucursais de sociedades não residentes, constituem 
estabelecimentos estáveis da sociedade de que são mero prolongamento, sendo sujeitos passivos de 
IRC e IVA (cfr. artºs 1º e 2º do CIVA), relativamente aos rendimentos e pelas operações praticadas em 
Portugal, gozam de personalidade tributária, personalidade judiciária tributária e capacidade judiciária 
tributária carecendo contudo, de personalidade jurídica própria, distinta da sociedade principal  - cfr. 
artºs 2º, n.º 1, alínea b) e c) e 5º, nºs 1 e n.º 2 alínea b) do CIRC, artºs 1º e 2º do CIVA, artº 15º da LGT 
e artº 3º, nºs 1 e 2 do CPPT.

6. Não sendo pessoas colectivas distintas da sede, as agências ou sucursais, tanto de sociedades 
estrangeiras como de sociedades nacionais, revestindo a natureza jurídica de meros estabelecimentos 
comerciais, dada a inexistência de património da sucursal  - que aliás, motivou o pedido de cobrança da 
dívida à oponente para a Comissão Interministerial para a Assistência Mútua em Matéria de Cobrança, 
accionado ao abrigo do artº 7º da Directiva 76/308/CEE,  - a oponente é parte legitima para a execução 
como responsável originária (e não em sede subsidiária como revertida), por ser a responsável pela 
dívida contraída através da sua sucursal, sendo nesta medida irrelevante, a circunstância de não figurar 
no título executivo.

7. A douta sentença sob recurso padece assim de erro de julgamento na subsunção dos factos ao 
direito, mostrando -se violadas as disposições legais supracitadas.

A recorrida contra -alegou nos termos que constam de fls. 255 e seguintes, que se dão aqui por 
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:

A. As razões aduzidas pela a Fazenda Pública contra a decisão recorrida partem de pressupostos 
erróneos, donde — e em consequência — são retiradas erradas conclusões, devendo, por isso, impro-
ceder totalmente o recurso interposto, mantendo -se a douta decisão recorrida.

B. Na verdade, o único argumento aduzido pela Fazenda Pública contra a decisão proferida pelo 
Tribunal a quo reside no facto de, em seu entender, a circunstância de a sucursal não dispor de perso-
nalidade jurídica legitimar a responsabilização, a título principal, da SEMI pelas dívidas tributárias da 
sua sucursal em Portugal.

C. A verdade todavia, é que o facto de a sucursal portuguesa da SEMI ser desprovida de persona-
lidade jurídica, não tem a virtualidade de responsabilizar a SEMI pelas dívidas contraídas pela sucursal, 
pois a legislação fiscal reconhece personalidade tributária às sucursais e, nesse sentido, responsabiliza -as 
pelas respectivas dívidas como se de um estabelecimento independente se tratasse.

D. O direito fiscal atribui às sucursais personalidade tributária e judiciária tributária autónoma, 
o que significa que elas são sujeitos activos e passivos de relações tributárias e únicas titulares dos 
direitos e deveres tributários correspondentes.

E. O reconhecimento de personalidade tributária às sucursais e o seu tratamento fiscal como es-
tabelecimento independente, permite concluir, com certeza, que a responsabilidade pelas respectivas 
dívidas tributárias recai — em exclusivo — sobre as sucursais ou, eventualmente, sobre o seu gerente 
em sede de reversão, em nada relevando para este efeito o reconhecimento — ou não — de personali-
dade jurídica às sucursais enquanto estabelecimentos estáveis.

F. Ademais, a sucursal enquanto estabelecimento estável traduz -se num património autónomo na 
óptica do Direito Fiscal, razão pela qual só responde por dívidas próprias e só ela responde por essas 
dívidas, resultando, por isso, manifesta a ilegitimidade da SEMI, tal como oportunamente invocado.
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G. Com efeito, a qualificação da sucursal como património autónomo pressupõe, por um lado, 
que a massa patrimonial que lhe está afecta só responda pelas dívidas por si contraídas, e não já por 
quaisquer outras dívidas do respectivo titular e, por outro lado, que o património principal ou geral 
deste último não responda, em caso algum, pelas obrigações de que é titular a sucursal.

H. Com efeito, a ilegitimidade da SEMI para a presente execução resulta, não só da atribuição 
de personalidade tributária à sucursal portuguesa, mas, igualmente, da natureza jurídica de património 
autónomo que a mesma assume no seio dos demais patrimónios de que a SEMI é titular, razão pela qual 
bem andou o Tribunal a quo ao considerar que, ao invés de cobrar as dívidas resultantes da presente 
execução à SEMI, a Fazenda Pública deveria “encetar diligências no sentido de confirmar os nomes e 
moradas dos seus representantes para assim iniciar todo o processo de reversão”.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser concedido provimento 
ao recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 08/01/2004 foi instaurada execução fiscal n.º 3182200401004875, contra Sucursal em 

Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, S.A., contribuinte n.º 974772178, por dívidas de IVA e juros 
compensatórios, referentes aos anos de 2000 e 2001, conforme as certidões constantes da informação 
de fls. 140 e 141 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

B) Em 19/02/2004 foi remetida a respectiva citação tendo esta sido devolvida pelos CTT com a 
indicação “mudou -se”, cf. informação de fls. 141 dos autos.

C) Em 18/05/2004 foi extraído mandato de penhora dos bens da executada, cf. informação de 
fls. 113.

D) Em 19/11/2004 foi redigido o auto de diligências do mandado de penhora, onde constavam 
os seguintes factos:

“1º A firma executada já não exerce a sua actividade no local indicado.
2º A firma em causa não possui bens na área deste Serviço de Finanças e desconhece -se se existem 

outros fora da área deste Serviço.
3º É responsável pela sucursal o Sr. Javier Perez Cortezón, de nacionalidade espanhola, maior, 

solteiro, residente para este efeito na Rua João de Barros, n.º 313, apartamento 01 -4150, Porto e pos-
suidor do bilhete de identidade n.º 32422213 -X, pelo que se propões a reversão para este responsável 
da firma executada.”, cf. informação de fls. 140 e documentos de fls. 112 e 113 cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

E) Em 25/02/2005 foi solicitada à Comissão Interministerial para a Assistência Mutua em Matéria 
de Cobrança que se procedesse à cobrança da dívida, cf. informação de fls. 113 e documento de fls. 21 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

F) No documento supra descrito consta o seguinte:
“Para os devidos efeitos, junto tenho a honra de remeter a V. Ex.ª um pedido de cobrança rela-

tivo a Sociedade Española de Montajes Industriales, S.A., com sede em Calle Barquillo, 19, Madrid, 
acompanhado das respectivas certidões de dívida e mapas resumo efectuadas pelo local Serviço de 
Finanças de Porto -6.

O devedor principal (Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA) não possui bens 
penhoráveis para pagamento da divida, pelo que a mesma deverá ser cobrada à sociedade dominante. 
(…)”, cf. fls. 21.

G) Em 23/06/2005, pelo Conselho de Administração da Sociedad Española de Montajes Indus-
triales, S.A., foi deliberado constituir uma sucursal em Portugal com domicilio na rua João de Barros, 
n.º 313, apartamento 01, no Porto, cf. documento de fls. 77 dos autos.

H) A sociedade “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA, foi constituída o com 
vista a realizar um contrato de empreitada de colocação de antenas transmissoras da “Optimus”, cf. 
depoimento de testemunha.

I) O responsável da “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA era o Sr. Javier 
Pérez Cortezón, cf. fls. 77 e depoimento de testemunha.

J) Durante a sua actividade a Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA, não 
cumpriu com as suas obrigações fiscais, cf. depoimento de testemunha.

L) Em 26/05/2005 foi a oponente notificada para efectuar pagamento do imposto em causa nos 
autos através da Agencia Tributária de Madrid, fls. 18 a 20 dos autos.

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso foi apreciada em recente acórdão desta 
Secção do STA de 7/5/08, in rec. n.º 200/08, em que o Relator teve intervenção como Juiz -Adjunto, 
sendo as partes as mesmas e as mesmas as conclusões da sua motivação.

Assim sendo e por que, por um lado, não vemos motivo para nos afastar da orientação ali seguida 
e, por outro, tendo em vista obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 
do CC), vamos passar a transcrever aqui o citado aresto, para onde nos remetemos.
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Escreve -se, então, ali que “a Oponente é uma sociedade comercial sem sede nem direcção efec-
tiva em território português que desenvolveu em Portugal a sua actividade através de uma sucursal, 
que dispôs de uma instalação fixa, na cidade do Porto. (() Embora estes factos não constem da matéria 
de facto arrolada na parte a isso destinada da sentença recorrida, eles constam da parte de apreciação 
jurídica e não são questionados pelas partes.)

O Código do IVA, embora faça várias referências ao conceito de «estabelecimento estável» 
[artºs 2.º, n.º 1, alíneas e) e g), 6.º, n.ºs 4, 6, 8, 9 e 10, 29.º, n.ºs 1 e 2, 35.º, n.ºs 9 e 12, 52.º, n.ºs 2, 5 e 
6, 70.º, n.ºs 3 e 4, 71.º, n.º 11, 84.º, n.º 2] não fornece a respectiva definição.

A LGT também usa esse conceito nos artºs 19.º, n.º 1, alínea b), e 27.º, n.º 1, mas também não 
define o conceito.

A definição desse conceito de «estabelecimento estável» consta, porém, do art.º 5.º do CIRC, que 
deverá ser aplicado por analogia também para efeitos de IVA, pois não se vislumbra qualquer razão 
para ser utilizado um conceito distinto.

À face deste art.º 5.º do CIRC, as sucursais que disponham de uma instalação fixa através da qual 
é exercida uma actividade comercial, industrial ou agrícola integram -se nesse conceito de estabeleci-
mento estável.

A Sexta Directiva (n.º 77/388/CEE, de 17 -5 -1977), relativa à harmonização das legislações dos 
Estados -Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios, também não define o conceito 
de estabelecimento estável, mas o conceito que vem sendo adoptado pela jurisprudência do TJCE é 
semelhante a este, considerando -se que «um estabelecimento de uma sociedade num Estado -Membro 
que não o da sede da sua actividade económica só pode ser considerado lugar das suas prestações de 
serviços, na acepção do artigo 9.º, n.º 1, da Sexta Directiva 77/388 relativa à harmonização das legis-
lações dos Estados -Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios, quando apresente 
um grau suficiente de permanência e uma estrutura apta, do ponto de vista do equipamento humano e 
técnico, a tornar possíveis, de modo autónomo, as prestações de serviços consideradas» (Colectânea 
da Jurisprudência, 1997, página I -04383).

A sucursal referida nos autos, que levou a cabo uma actividade de prestação de serviços (colocação 
de antenas), que se enquadra no âmbito do IRC (art.º 3.º, n.º 4, do CIRC), e dispôs de uma instalação 
fixa, satisfaz estes requisitos, pelo que deve ser considerada como «estabelecimento estável».

Aliás, as partes estão de acordo quanto à atribuição da qualificação de «estabelecimento estável» 
à referida sucursal, pelo que é um ponto que deve considerar -se processualmente assente.

…O art.º 15.º da LGT estabelece que «a personalidade tributária consiste na susceptibilidade de 
ser sujeito de relações jurídicas tributárias».

Nos termos do n.º 2 do art.º 16.º da mesma Lei, «salvo disposição legal em contrário, tem capa-
cidade tributária quem tiver personalidade tributária».

Nos termos do n.º 3 do art.º 18.º da mesma Lei, «o sujeito passivo é a pessoa singular ou colec-
tiva, o património ou a organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao 
cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte directo, substituto ou responsável».

A «personalidade tributária» ou «personalidade jurídica tributária» (() Utilizando esta expressão, 
pode ver -se DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÓNICA LEITE DE CAMPOS, em Direito Tributário, 
2.ª edição, páginas 364 -365.) é reconhecida a todas as entidades que têm personalidade jurídica, não 
sendo necessário preencher quaisquer outros requisitos ou pressupostos, mas é reconhecida também a 
entidades desprovidas de personalidade jurídica. (() Obra citada, páginas 365 e seguintes.) «Onde exis-
tir um centro de imputação de relações ou actividades económicas tributárias, aí deverá haver lugar 
ao reconhecimento de uma personalidade tributária». (() RUBEN A. CARVALHO e FRANCISCO 
RODRIGUES PARDAL, Código de Processo das Contribuições e Impostos, Volume I, 2.ª edição, 
página 112.).

Porém, o alcance da atribuição da personalidade jurídica tributária é relevante exclusivamente 
para efeitos de tributação, para determinação das obrigações fiscais não transformando as entidades 
sem personalidade jurídica em pessoas distintas, para efeitos das suas relações com os devedores.

A atribuição de personalidade tributária a entidades sem personalidade jurídica, designadamente a 
estabelecimentos estáveis de não residentes em território português, constitui uma ficção, válida apenas 
para determinar a medida da tributação, justificada por razões de equidade na repartição interestadual de 
receitas fiscais, que se reconduz a que a entidade sem personalidade jurídica seja tratada como se fosse 
um ente distinto da pessoa singular ou colectiva que o cria, para efeitos da determinação da tributação 
que deve incidir sobre a sua actividade em Portugal.

Isto é, a atribuição de personalidade tributária a entidades sem personalidade jurídica que não 
tenham sede ou direcção efectiva em território português tem em vista apenas determinar a «extensão 
da obrigação de imposto», na terminologia do art.º 4.º, do CIRC, em cujo n.º 2 se refere que «as pes-
soas colectivas e outras entidades que não tenham sede nem direcção efectiva em território português 
ficam sujeitas a IRC apenas quanto aos rendimentos nele obtidos».
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Mas, a atribuição de personalidade tributária a um «estabelecimento estável» sem personalidade 
jurídica não tem quaisquer consequências a nível do património da sociedade -mãe, pois todos os bens 
que forem afectados à actividade desse estabelecimento estável, continuam a pertencer à sociedade 
que o criou.

Assim, nas relações com terceiros, inclusivamente a administração tributária, não há qualquer 
efeito patrimonial derivado da criação de um estabelecimento estável sem personalidade jurídica, po-
dendo, por isso, quaisquer credores que se relacionaram directamente com a sociedade -mãe satisfazer 
os seus créditos coercivamente sobre bens que estejam afectos ao estabelecimento estável, bem como 
os que se relacionaram directamente com este cobrar coercivamente os seus créditos sobre bens que 
estejam afectos à actividade da sociedade -mãe ou a outros estabelecimentos estáveis sem personalidade 
jurídica que aquela tenha criado.

Quando se fala em «património autónomo» para efeitos de direito tributário, não é com o sen-
tido que o conceito de património autónomo assume para efeitos do direito civil, que se traduz num 
regime especial de afectação de determinados bens ao pagamento de determinadas dívidas (() Segundo 
MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral do Direito Civil, volume I, páginas 218 -219, património 
autónomo é o «conjunto patrimonial a que a ordem jurídica dá um tratamento especial, distinto do 
restante património do titular, sob o ponto de vista da responsabilidade por dívidas».).

No âmbito do direito tributário, «o que imprime a separação ou autonomia, ao património em 
causa, não é a sua afectação especial, nem carácter separado da sua administração, nem a sua sujei-
ção a um dado regime de responsabilidade por dívidas, mas o facto de a lei submeter uma massa de 
bens e direitos a um tratamento fiscal unitário». (...) «A autonomia patrimonial de Direito Tributário 
— e que é vulgarmente designada por “equiparação a empresa independente” — revela -se enquanto 
a lei submete a tributação independente os lucros que lhe são directamente imputáveis, ao invés de 
tributar a pessoa colectiva no seu conjunto ou de tributar analiticamente o residente no estrangeiro 
por cada um dos rendimentos isolados que auferir, através da retenção na fonte». (sublinhado nosso) 
(() ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional, 2.ª edição, página 326.)

«Todavia, entre nós, a autonomia patrimonial dos estabelecimentos não conduziu à atribuição de 
personalidade jurídica, para efeitos fiscais, de tal sorte que o contribuinte continua a ser o residente 
no estrangeiro, só que tributado no país em que a sucursal se situa através de uma metodologia 
idêntica à das pessoas colectivas aí residentes. Com efeito, o artigo 13.º, n.º 1, do CIRS, e o artigo 2.
º do CIRC, consideram sujeito passivo do imposto, não o estabelecimento estável, em, si mesmo 
considerado, mas as pessoas singulares ou colectivas, residentes no estrangeiro, que sejam os seus 
titulares». (() Autor e Obra Citados.)

É, efectivamente, o que, quanto às pessoas colectivas (que é o que aqui interessa), resulta da 
alínea c) do n.º 1 do art.º 2.º do CIRC, em que se estabelece que são sujeitos passivos do imposto «as 
entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em território 
português e cujos rendimentos nele obtidos não estejam sujeitos a IRS».

…Este regime de autonomia patrimonial para efeitos tributários é transponível para o regime 
do IVA, no que concerne à incidência subjectiva.

Na verdade, desde logo, sendo o regime que se referiu o aplicável em matéria de IRC, a conclu-
são de que relativamente ao IVA haveria um regime diferente só poderia resultar de normas especiais 
relativas a este imposto que, com congruência duvidosa, permitissem vislumbrar que o estabelecimento 
estável seria um sujeito passivo para efeitos deste imposto.

Ora, no CIVA não há qualquer disposição de que se possa concluir que a autonomia que é reco-
nhecida para efeitos tributários exceda a determinação da incidência objectiva do imposto nem que 
permita qualificar o estabelecimento estável como entidade patrimonial autónoma para efeitos de 
responsabilidade por dívidas.

Por isso, desde logo, estar -se -á perante a falta de suporte normativo para atribuir ao estabeleci-
mento estável a potencialidade para ser sujeito passivo de IVA.

Mas, para além disso, há elementos normativos que apontam manifestamente em sentido de ele 
não ter essa potencialidade.

O art.º 2.º do CIVA, apesar de apenas referir como sujeitos passivos do imposto pessoas singulares 
e colectivas, não é decisivo para concluir que o estabelecimento estável não é sujeito passivo, pois a 
qualidade de sujeito passivo pode ser reconhecida a entidades sem personalidade jurídica. (()Reco-
nhecendo que o conceito de sujeito passivo de IVA, para efeitos do art. 4.º, n.º 1, da 6.ª Directiva, não 
abrange apenas pessoas singulares e colectivas, podendo ser aplicado também a entidades desprovidas 
de personalidade jurídica, pode ver -se o acórdão do TJCE de 27 -1 -2000, processo n.º C -23/98, Colec-
tânea da Jurisprudência, 2000, página I -00419)

Mas, há várias disposições do CIVA que aludem a «sujeitos passivos», «transmitentes», «adqui-
rentes» e «prestadores» referindo -se à circunstância de eles disporem ou não de estabelecimento estável 
em território nacional [artºs 2.º, n.º 1, alíneas g) e h), 6.º, n.ºs 4, 6, 8, 9, 10, alínea b), e 22 alíneas a), 
b) e c), 29.º, n.ºs 1 e 2, e 35.º, n.ºs 9 e 12, 52.º, n.ºs 3, 5 e 6, e 70.º, n.ºs 3 e 4, e 84.º, n.º 2] que revelam 
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claramente que o «sujeito passivo», «transmitente», «adquirente» ou «prestador» não é o próprio 
estabelecimento estável.

À mesma conclusão se chega à face do art.º 9.º, n.º 1, da Sexta Directiva, que, ao referir o lugar 
onde o prestador dos serviços tenha a sede da sua actividade económica ou um estabelecimento estável 
a partir do qual os serviços são prestados ou, na falta de sede ou de estabelecimento estável, o lugar 
do seu domicílio ou da sua residência habitual, inequivocamente deixa perceber que o prestador é a 
pessoa singular ou colectiva detentora do estabelecimento estável e não este.

Conclui -se, assim, que a Oponente, como sociedade -mãe da sua sucursal contra quem foi inicial-
mente dirigida a execução, é responsável pelo pagamento da dívida exequenda e o seu património cons-
titui garantia geral dos créditos tributários originados pela actividade desta (art.º 50.º, n.º 1, da LGT).

O facto de ter sido dirigida inicialmente a execução contra a sucursal não constitui qualquer irre-
gularidade, pois as sucursais de sociedades sem sede ou direcção efectiva em território português têm 
personalidade tributária e, consequentemente, têm personalidade judiciária tributária (art.º 3.º, n.º 1, 
do CPPT) e capacidade judiciária (n.º 3 do mesmo artigo).

Porém, pelo que se referiu, a sociedade, que é o sujeito passivo das dívidas de IVA liquidadas rela-
tivamente à actividade da sucursal, é responsável pelo pagamento dessas dívidas, como devedora origi-
nária, pelo que tem legitimidade passiva para a execução fiscal, nos termos do art.º 153.º, n.º 1, do CPPT.

Por isso, improcede a oposição, quanto ao invocado fundamento enquadrável na alínea b) do 
n.º 1 do art.º 204.º, pois a Oponente, apesar de não figurar nos títulos executivos, é responsável pelo 
pagamento da dívida.

…A Oponente invocou ainda outro fundamento de oposição à execução fiscal, que enquadra na 
alínea e) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT, afirmando nunca ter sido notificada das liquidações adicionais 
de IVA subjacentes aos títulos executivos.

No caso em apreço, esta questão não foi apreciada na sentença recorrida, por ter sido considerada 
prejudicada pela solução dada à questão da verificação de uma situação enquadrável na alínea b) do 
n.º 1 do art.º 204.º do CPPT, que justificou o julgamento de procedência da oposição (parte final da 
sentença, a fls...

De harmonia com o disposto no art.º 715.º, n.º 2, do CPC, aplicável aos recursos em que o Tribunal 
superior tem meros poderes de revista (art.º 726.º, n.º 1, do mesmo Código) «se o tribunal recorrido 
tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas pela solução 
dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, 
delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos 
elementos necessários».

No caso dos autos, a matéria de facto fixada não permite apreciar esta questão, pois não há na 
sentença recorrida qualquer indicação sobre se foram notificadas à ora Oponente ou à sua sucursal as 
liquidações adicionais referidas e, em caso afirmativo, a data em que o foram.

Pelo exposto, improcedendo a oposição pelo fundamento enquadrável na alínea b) do n.º 1 do 
art.º 204.º do CPPT, impõe -se a baixa do processo à 1.ª instância, para apreciação da questão suscitada 
relativamente ao fundamento que a Oponente enquadrou na alínea e) do n.º 1 do mesmo artigo. (() Não 
significa isto que se entenda que, a existir a falta de obrigação tributária invocada, se esteja perante 
uma fundamento enquadrável naquela alínea e)…”.

No mesmo sentido, pode ver -se o também recente Acórdão desta Secção do STA de 21/5/08, in 
rec. n.º 191/08.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida, julgar improcedente a oposição quanto ao fundamento enquadrado pela oponente na alínea b) 
do n.º 1 do artº 204º do CPPT e ordenar a baixa do processo à 1ª instância, a fim de ser apreciada a 
questão suscitada pela oponente relativa ao fundamento de oposição que enquadrou na alínea e) do 
n.º 1 do predito artº 204º.

Custas pela Oponente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge 
de Sousa. 

 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRS. “Manifestações de fortuna”. Decisão de avaliação. Acto destacável. Caso de-
cidido.
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Sumário:

 I — Da decisão de avaliação da matéria colectável por método indirecto, atinente a 
“manifestações de fortuna”, cabe recurso para o tribunal tributário, no prazo de 
10 dias – nos termos das disposições combinadas do n.º 7 do artigo 89.º -A da Lei 
Geral Tributária, e do n.º 2 do artigo 146.º -B do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

 II — A decisão de avaliação constitui acto destacável do procedimento administrativo, 
pelo que se forma caso decidido ou caso resolvido na falta de recurso judicial 
dessa decisão, a qual, assim, se consolida na ordem jurídica, não podendo ser 
posta em causa na impugnação judicial da liquidação respectiva.

Processo n.º 342 -08 -30.
Recorrente: Mário Jorge Torres de Araújo e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.

1.1 Mário Jorge Torres Pereira de Araújo, e Carla Maria Amaral Magalhães vêm recorrer da sen-
tença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação judicial da 
«liquidação adicional de IRS n.º 20065003650169, emitida pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso, 
referente ao ano de 2003, no valor de 31.648,36 euros».

1.2 Em alegação, os recorrentes formulam as seguintes conclusões.
A) Não decorre do regime legal consagrado na LGT e no CPPT, nomeadamente do art.º 89.º -A, 

n.º 7 (anterior n.º 6) um qualquer impedimento ou obstáculo à impugnação judicial contra liquidação 
de IRS efectuada na sequência de avaliação indirecta nos termos do indicado art.º 89.º -A.

B) Decorre, por outro lado e positivamente, do regime legal o carácter garantístico reforçado do 
recurso a que se refere o art.º 89.º -A, n.º 7 (anterior n.º 6), ao possibilitar ao contribuinte que, indepen-
dentemente da impugnação judicial, obtenha efeito suspensivo sobre a liquidação antes da apreciação 
do mesmo.

C) A previsão do recurso a que se refere o art.º 89.º -A da LGT como único meio processual ao 
dispor do contribuinte para reagir contra a decisão de avaliação indirecta nos termos desse preceito 
legal e, por antecipação, contra a liquidação que se baseie nessa avaliação não satisfaz as exigências 
legais e constitucionais de tutela jurisdicional efectiva do contribuinte, atenta a exiguidade do prazo, a 
limitação dos meios de prova e a desnecessidade da constituição de advogado.

D) A Douta sentença sob recurso interpreta e aplica erradamente o n.º 6 do art.º 89.º -A da LGT 
(na redacção vigente ao tempo dos factos), em conjugação com os art.ºs 9.º, 86.º, 95.º da LGT, com os 
art.ºs 96.º, 97.º, 99.º e 102.º do CPPT e com os art.º 20.º e 268.º, n.º 4, da Constituição da República 
Portuguesa.

E) A interpretar -se o n.º 7 (anterior n.º 6) do art.º 89.º -A da LGT (como o faz a douta sentença 
sob recurso), a correspondente norma tem de ter -se com materialmente inconstitucional por violação 
do princípio da tutela  - jurisdicional efectiva.

Nestes termos e nos demais de direito, deve ser concedido provimento ao presente recurso, com 
a consequente revogação da sentença e a procedência, a final, da impugnação deduzida.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Ao contrário do que sustenta o Recorrente nas suas alegações, há obstáculo legal à impugnação 

da avaliação prevista no art.º 89 -A da LGT na impugnação judicial da liquidação subjacente: o n.º 7 
daquela norma dispõe expressamente que: “da decisão da avaliação… cabe recurso para o tribunal 
tributário”, o que vale por dizer que se tal recurso não foi interposto, o resultado da avaliação torna -se 
caso decidido e, por isso, insindicável, mormente na impugnação judicial da liquidação subsequente.

E essa construção legal não afasta o princípio constitucional da tutela judicial efectiva dos contri-
buintes: por um lado, o prazo daquele recurso judicial não é exíguo pois que, e desde logo, 10 dias é um 
prazo comum no procedimento e no processo tributário (v. os artos 23º, 146 -B, 277º, 280º, 283º, 285º, 
do CPPT): por outro lado, a limitação da prova os documentos, sobre não ser uma limitação intolerável, 
acontece noutras situações do contencioso tributário (v. os art.ºs 204º n.º 1 alínea i) e 146º  -B do CPPT, 
por exemplo); finalmente, a constituição de advogado não é proibida, é apenas facultativa.

Há, pois, a meu ver, que confirmar o julgado.
Termos em que sou de parecer que o recurso 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 aqui se coloca é a de saber se se encontra precludido o direito de impugnação da decisão 
de avaliação da matéria colectável em relação à liquidação impugnada.
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2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
 - A liquidação de IRS n.º 20065003650169, emitida pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso teve 

origem em acção inspectiva efectuada no âmbito das manifestações de fortuna a que alude o art.º 89.
º -A da LGT.

 - A inspecção tributária apurou que o impugnante tinha adquirido no ano de 2003 dois imóveis pelo 
valor declarado de 1.047.475,59 euros em compropriedade com José Vitorino Torres Pereira Araújo.

 - Porque as compras foram efectuadas em partes iguais, o montante investido pelo impugnante 
foi de 523.737,80 euros.

 - Nos termos do art.º 89.º -A da LGT foi fixado o rendimento padrão para o ano de 2003 em 
104.747,60 euros.

 - Em relação ao ano de 2004 procedeu -se de igual forma e a correcção efectuada foi de 88.187,21 
euros.

2.2 A fundamentação de direito da sentença recorrida apresenta o seguinte teor integral, ipsis 
verbis.

A liquidação ora impugnada teve a sua origem em acção inspectiva efectuada no âmbito das 
manifestações de fortuna a que alude o art. 89.º -A da LGT.

Sucede que a decisão de avaliação da matéria tributável nos termos do citado art.º 89.º -A da LGT 
constitui um acto destacável para efeitos de impugnação contenciosa.

Da decisão de avaliação da matéria colectável cabe recurso para o Tribunal Tributário, com efeito 
suspensivo, a tramitar como processo urgente, nos termos do art.º 89.º -A, n.º 6.

O recurso segue com as devidas adaptações, a tramitação prevista no art.º 146.º B do CPPT.
O recurso é interposto no prazo de 10 dias a contar da data em que foi notificada a decisão.
A petição deve ser acompanhada dos respectivos elementos de prova, que devem revestir natureza 

exclusivamente documental.
Ora, compulsados os autos, verifica -se que os impugnantes não apresentaram recurso dessa 

decisão.
Dispõe o art.º 97.º, n.º 3 da LGT, que deve ordenar -se a correcção do processo quando o meio 

usado não foi o adequado perante a lei.
Todavia, sob pena de serem praticados actos inúteis, não deve operar -se a convolação da impug-

nação em recurso porque já se encontra excedido o prazo de 10 dias previsto para tal, o que levaria a 
que a petição fosse indeferida liminarmente.

2.3 O procedimento administrativo de liquidação tributária tem a sua tramitação própria, a que 
deve obedecer, mormente para permitir o respeito dos direitos processuais de todos os intervenientes, 
mas ainda para salvaguarda do direito à segurança e certeza jurídica, valor de ordem pública, no qual 
estão interessadas, não só as partes, mas o Estado também. É sabido que a liquidação, em sentido estrito, 
é a última fase do processo administrativo de liquidação tributária. O procedimento administrativo de 
liquidação tributária, porém, é constituído por uma série de actos (complexo de actos), combinados 
entre si, destinados a obter um resultado jurídico final, ou seja, o montante do imposto que o contri-
buinte tem de entregar nos cofres do Estado. Portanto, a liquidação, hoc sensu, é a fase que se traduz 
na aplicação da taxa do imposto à matéria colectável já determinada – cf. a este respeito, por todos, v. 
g., o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13 -4 -1988, na Ciência Técnica e 
Fiscal n.º 351, p. 511.

É também da própria essência do procedimento administrativo tributário que se pratiquem ao 
longo dele actos preparatórios, lógica e cronologicamente interligados e dirigidos à concretização do 
acto final de liquidação. Em princípio, tais actos preparatórios, porque não são a decisão final, não 
podem ser autonomamente impugnáveis; poderão ser postos em causa, sim, mas aquando da eventual 
impugnação que seja feita do acto definitivo (final), de que são antecedente lógico e cronológico. Dado 
que o acto administrativo é uma estatuição de autoridade com efeitos externos, compreende -se que não 
sejam recorríveis os actos internos (como os pareceres, as comunicações internas dos serviços) e os actos 
preparatórios, pois nestes casos não existem efeitos externos ou existem apenas efeitos prodrómicos de 
um acto procedimental que só se torna decisório através do acto conclusivo do procedimento – cf. J. J. 
Gomes Canotilho, e Vital Moreira, Constituição Anotada, 3.ª edição, 1993, p. 939.

Por regra, o acto de determinação da matéria colectável não é susceptível de impugnação judicial 
autónoma, só podendo esse acto ser atacado na impugnação que venha a ser proposta do sequente acto 
de liquidação, processo onde poderá ser invocada qualquer ilegalidade ocorrida na fase de determinação 
da matéria colectável.

Hoje, o princípio da impugnação unitária encontra -se formulado no artigo 54.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário, em que se dispõe como segue: “Salvo quando forem imediatamente 
lesivos do direito do contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, não são susceptíveis de 
impugnação contenciosa os acto interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada 
na impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida” – na senda do que se 
encontrava já claramente estabelecido no artigo 89.º do Código de Processo Tributário, e, aliás, havia 
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já tido acolhimento na redacção que o Decreto -Lei n.º 198/90 de 19 -6 tinha dado ao artigo 86.º do 
Código do IVA, como, depois, veio a acontecer também na redacção dos artigos 70.º do Código do 
IRS, e 55.º do Código do IRC.

Naturalmente, que o princípio da impugnação unitária não se aplicará, quando a determinação da 
matéria colectável não der origem à liquidação de qualquer tributo [cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 97.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário], como, por exemplo, no caso de impedir o con-
tribuinte de reagir judicialmente contra um apuramento ilegal de prejuízos, reportáveis nos lucros dos 
seis anos seguintes nos termos do artigo 47.º do Código do IRC, violando -se assim a garantia a uma 
tutela jurisdicional efectiva consagrada no artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa 
– cf. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, Almedina, 2003, pp. 359 e 360.

Não obstante o seu carácter preparatório, permite -se, no entanto, que tais actos de determinação 
da matéria colectável possam ser autonomamente impugnáveis, sempre que entre eles e o acto final 
haja uma relação de evidente prejudicialidade. É na inevitável relação de prejudicialidade entre o acto 
preparatório (acto prejudicial) e o acto de liquidação (acto prejudicado) que reside a explicação para 
que tal acto, embora preparatório, se autonomize e destaque (acto destacável) e seja, por si só, e auto-
nomamente impugnável – cf., por todos, Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário, 
págs. 140 a 191; e Américo Braz Carlos, Os Actos Preparatórios de Fixação do Rendimento Colectável, 
sua Impugnabilidade Contenciosa, na Revista Fisco n.ºs 12/13, p. 20.

Diz Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 243 e ss., que a lei fixou entre 
os dois actos um regime de prejudicialidade, cujas notas essenciais são as seguintes: sendo o acto au-
tonomamente impugnável, quer o contribuinte, quer a Fazenda Pública têm legitimidade para interpor 
recurso do acto de determinação da matéria colectável; em relação à determinação da matéria colectável 
ocorre preclusão processual, uma vez que tal matéria não pode voltar a ser apreciada no procedimento 
administrativo de liquidação; e, se o acto não for oportunamente impugnado, o valor tributável torna -se 
definitivo, com força de caso decidido ou caso resolvido.

O princípio da inimpugnabilidade dos actos preparatórios cede perante o seu especial recorte 
– como diz Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, I, p. 244 e ss.; cf. também Freitas do 
Amaral, Curso de Direito Administrativo, I, p. 644 e ss..

Nos termos do n.º 7 do artigo 89.º -A da Lei Geral Tributária, sobre “Manifestações de fortuna e 
outros acréscimos patrimoniais não justificados”, «Da decisão de avaliação da matéria colectável pelo 
método indirecto constante deste artigo cabe recurso para o tribunal tributário, com efeito suspensivo, 
a tramitar como processo urgente, não sendo aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e 
seguintes».

E o n.º 8 do mesmo artigo 89.º -A da Lei Geral Tributária acrescenta que «Ao recurso referido 
no número anterior aplica -se, com as necessárias adaptações, a tramitação prevista no artigo 146.
º -B do Código de Procedimento e de Processo Tributário». [Aliás, o n.º 5 deste artigo 146.º -B do Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário diz, ele próprio também, que «As regras dos números 
precedentes aplicam -se, com as necessárias adaptações, ao recurso previsto no artigo 89.º -A da Lei 
Geral Tributária»].

Sob a epígrafe “Tramitação do recurso interposto pelo contribuinte”, o apontado artigo 146.º -B 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário preceitua que «O contribuinte (…) deve justificar 
sumariamente as razões da sua discordância em requerimento apresentado no tribunal tributário de 
1.ª instância da área do seu domicílio fiscal» [n.º 1]; que «A petição referida no número anterior deve 
ser apresentada no prazo de 10 dias a contar da data em que foi notificado da decisão (…)» [n.º 2]; e 
que «A petição referida no número anterior não obedece a formalidade especial, não tem de ser subs-
crita por advogado e deve ser acompanhada dos respectivos elementos de prova, que devem revestir 
natureza exclusivamente documental» [n.º 3].

Portanto – não sendo aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e seguintes à decisão de 
avaliação da matéria colectável pelo método indirecto, por “Manifestações de fortuna e outros acrésci-
mos patrimoniais não justificados”, constante do artigo 89.º -A da Lei Geral Tributária, de acordo com 
o n.º 7 do mesmo artigo 89.º -A –, o sujeito passivo, em tal situação, não tem a faculdade de «solicitar a 
revisão da matéria tributável fixada», nos termos do n.º 1 do dito artigo 91.º da Lei Geral Tributária.

Mas, em contrapartida, o contribuinte goza da faculdade de «recurso para o tribunal tributário», 
para impugnação da «decisão de avaliação da matéria colectável», por meio de «petição (…) apresen-
tada no prazo de 10 dias a contar da data em que foi notificado da decisão (…)».

Assim, a decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto do artigo 89.º -A da 
Lei Geral Tributária constitui acto que, embora preparatório da liquidação (em sentido estrito), assume 
a natureza de acto prejudicial ou acto destacável pois que, desde logo, define uma situação jurídica, 
inserindo -se nas relações inter -subjectivas e condicionando irremediavelmente a decisão final. Como 
assim, é tal decisão de avaliação da matéria colectável, desde logo, susceptível de «recurso para o 
tribunal tributário», constituindo -se sobre a questão, e na falta desse «recurso», caso decidido ou caso 
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resolvido, de efeitos similares aos do caso julgado judiciário, consolidando -se a decisão na ordem ju-
rídica, pese embora as ilegalidades de que porventura enfermasse, determinantes da sua anulabilidade 
(actos meramente anuláveis) – conforme, aliás, é o entendimento da jurisprudência reiterada e pacífica 
do Supremo Tribunal Administrativo.

Ora, no caso sub judicio, a impugnação judicial vem deduzida da «liquidação adicional de IRS 
n.º 20065003650169, emitida pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso, referente ao ano de 2003, no 
valor de 31.648,36 euros».

Os impugnantes, ora recorrentes, concluem que não existe «qualquer impedimento ou obstáculo à 
impugnação judicial contra liquidação de IRS efectuada na sequência de avaliação indirecta nos termos 
do indicado art.º 89.º -A». E concluem bem.

Na verdade, a liquidação pode ser impugnada com fundamento em «qualquer ilegalidade». 
Acontece, porém, que a questão (prejudicial) do valor da matéria colectável tem autonomia na pre-
sente situação. Com efeito, e como decorre do regime legal e da doutrina acima apontados, a decisão 
de avaliação da matéria colectável, porque se trata de um acto destacável, volve -se em caso decidido 
ou caso resolvido, se não for atacada por meio de «recurso para o tribunal tributário», como no caso 
não foi.

E não faz sentido, em nosso entendimento, vir alegar aqui que o recurso a que se refere o artigo 89.
º -A da Lei Geral Tributária é inconstitucional em razão da «limitação dos meios de prova e a desneces-
sidade da constituição de advogado» – pois manifestamente tais vertentes ou segmentos da norma não 
tiveram aplicação no caso concreto, e o certo é que a fiscalização abstracta da inconstitucionalidade 
não é da competência material do Supremo Tribunal Administrativo.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da «exiguidade do prazo» de 10 dias, previsto aliás no 
artigo 146.º -B, n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, os ora recorrentes não 
evidenciam que, por via de tal prazo de 10 dias, saia violada a «tutela jurisdicional efectiva do contri-
buinte» de que falam.

Do ponto de vista constitucional, obviamente, não há um direito a um certo prazo. Ponto essencial 
é que o prazo não se apresente como ostensivamente exíguo, de molde a que de uma dimensão temporal 
desproporcionada possam resultar manifestas e efectivas limitações do direito tutelado – conforme é 
entendimento do Tribunal Constitucional. Por exemplo, no Acórdão n.º 646/99 (in Diário da República, 
2.ª série, de 14 de Novembro de 2000), o Tribunal Constitucional julgou não inconstitucional a norma 
contida no artigo 86.º, n.º 2, do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que prevê um prazo 
de oito dias a contar da data da notificação, para a impugnação do acto de liquidação. E, pelo acórdão 
n.º 482/2000, Processo n.º 328/99, de 22 de Novembro de 2000, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 4 de Janeiro de 2001, o Tribunal Constitucional decidiu não julgar inconstitucional a norma do 
artigo 97.º, parágrafo único, do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações, na parte em que fixa para impugnação contenciosa um prazo de oito dias para o contribuinte, 
contados desde a data em que a avaliação tiver sido notificada.

Neste ponto, concluímos, assim, e com o Ministério Público neste Tribunal, que «o prazo daquele 
recurso judicial não é exíguo pois que, e desde logo, 10 dias é um prazo comum no procedimento e no 
processo tributário».

Estamos deste modo a dizer, e em resposta ao thema decidendum, que se encontra precludido o 
direito de impugnação da decisão de avaliação da matéria colectável em relação à liquidação impug-
nada.

Razão por que deve ser mantida a sentença recorrida que, laborando essencialmente neste pendor, 
julgou improcedente a impugnação judicial.

E, então, havemos de convir que da decisão de avaliação da matéria colectável por método in-
directo, atinente a “manifestações de fortuna”, cabe recurso para o tribunal tributário, no prazo de 10 
dias – nos termos das disposições combinadas do n.º 7 do artigo 89.º -A da Lei Geral Tributária, e do 
n.º 2 do artigo 146.º -B do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

A decisão de avaliação constitui acto destacável do procedimento administrativo, pelo que se 
forma caso decidido ou caso resolvido na falta de recurso judicial dessa decisão, a qual, assim, se 
consolida na ordem jurídica, não podendo ser posta em causa na impugnação judicial da liquidação 
respectiva.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, solidariamente, fixando -se a procuradoria em um sexto.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do 
Vale. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

Imposto sobre os produtos petrolíferos. Imposto sobre o valor acrescentado. Âmbito 
de incidência subjectiva e objectiva. Portaria n.º 24/97, de 4 de Abril. Inconstitu-
cionalidade matéria e orgânica. Execução de acórdão do Tribunal Constitucional. 
Interpretação conforme a Constituição.

Sumário:

Tendo em acórdão do Tribunal Constitucional, transitado em julgado, sido decidido 
que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril, não é material nem organicamente 
inconstitucional se interpretado, conforme a Constituição, com o sentido que veio a 
constar do n.º 5 do art. 74º do CIEC, na redacção introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, 
de 31 de Dezembro, há que apreciar o recurso jurisdicional aplicando essa inter-
pretação, por força do preceituado nos n.ºs 2 e 3 do art. 80.º da Lei n.º 28/82, de 
15 de Novembro.

Processo n.º 363/07 -30.
Recorrente: Director Geral das Alfândegas.
Recorrido: Filiol – Produtos Petrolíferos, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – FILOIL – PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.A., impugnou no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria uma liquidação de imposto sobre os produtos petrolíferos.

Aquele Tribunal julgou procedente a impugnação.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
a) A sentença ora recorrida julgou procedente a impugnação e determinou a anu lação do acto 

de liquidação em Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e respectivos juros compensatórios, 
praticado por esta Direcção Regional, por considerar que não há fundamento legal para a liquidação 
impugnada, pelo que a mesma será ilegal, por violação do disposto no ponto 7.º da Portaria n.º 234/97, 
de 04 de Abril.

b) Sentença com a qual não se conforma a Fazenda Pública, por entender que deve ser feita a 
interpretação correctiva e teleológica do ponto 7.º da Portaria n.º 234/97, de 04 de Abril.

c) Assim, a exclusiva questão de direito a submeter à apreciação deste alto tribu nal é a de saber 
se in casu se verifica a ilegalidade da liquidação em ISP, conforme decidido na douta sentença de que 
ora se recorre.

d) Para o gasóleo utilizado em equipamentos afectos a actividades para as quais se encontra 
legalmente prevista a isenção de ISP, encontra -se prevista a apli cação de uma taxa de imposto reduzida, 
nos termos do artigo 74.º do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (CIEC), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 566/99, de 22/12.

e) Trata -se de um produto com benefício fiscal (redução de taxa), na acepção do n.º 2, do artigo 2.º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e cujo abastecimento se encontra sujeito ás condições fixadas na 
lei.

f) Efectivamente trata -se de um produto de venda condicionada, sendo o respec tivo abastecimento, 
vinculado à utilização de um cartão microcircuito, condição esta que abrange tanto os vendedores (ponto 
7.º da Portaria n.º 234/97, de 04/04) quer os consumidores finais (n.º 5, do artigo 74º, do CIEC).

g) A impugnante dedica -se ao comércio por grosso de combustíveis, não se tra tando, portanto, de 
um adquirente de gasóleo colorido e marcado na acepção do n.º 5, do artigo 74º, do CIEC, encontrando-
-se antes abrangido pelo disposto no ponto 7, da Portaria n.º 234/97, de 04/04, enquanto vendedor.

h) As restrições à venda do referido combustível remontam aos primórdios do sis tema, primeiro 
com o D.L. n.º 15/97, de 17/01, e posteriormente com a Portaria n.º 234/97, de 04/04, diploma que 
contém a disciplina aplicável ao funcionamento da rede de venda ao público do gasóleo colorido e 
marcado.

i) Nos termos do artigo 11.º da LGT, na determinação do sentido das normas fiscais e na quali-
ficação dos factos a que as mesmas se aplicam, são observadas as regras e princípios gerais de inter-
pretação e aplicação das leis. Ora, a inter pretação correctiva é admissível na ordem jurídica nacional, 
conforme decidido no Acórdão do STA de 23/01/2003, recurso n.º 03P3223.
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j) Assim, embora o legislador não tenha de facto sido rigoroso quanto à termino logia utilizada, 
a verdade é que o ponto 7.º da Portaria n.º 234/97. de 04/04. deve ser interpretado correctiva e tele-
ologicamente atento que se trata de um produ to com benefício fiscal (redução de taxa), que é objecto 
de coloração e marca ção, só podendo ser utilizado pelos equipamentos taxativamente fixados por lei 
(artigo 74.º n.º 3, do CIEC), devendo, ainda, quer a venda quer a aquisição do gasóleo ser sujeita a 
registo em terminal informático mediante a utilização de cartão microcircuito para o efeito atribuído 
aos respectivos beneficiários (após estarem reunidos os pressupostos legais à fruição do benefício 
fiscal em causa).

k) Com efeito, resultando do artigo 8.º deste diploma que, o controlo das quantida des vendidas 
pelos postos de abastecimento é da competência da DGAIEC, tendo por base a informação constante dos 
sistemas informáticos e, assentan do o sistema de controlo instituído, na informação constante daqueles 
sistemas através da utilização obrigatória do cartão de microcircuito para registo das transacções 
efectuadas, a mera interpretação literal, segundo a qual o legislador queria efectivamente referir -se 
aos registos contabilísticos redundaria num absurdo, esvaziando de qualquer sentido e de eficácia o 
sistema de controlo instituído. O que estará em causa no referido sistema de controlo é a análise dos 
registos das transacções de gasóleo colorido e marcado através do cartão de microcircuito instituído 
(movimentos registados no PÔS), não sendo o mero registo (contabilístico) das vendas condição sufi-
ciente ao cumprimento do estatuído no ponto 7.º, da Portaria n.º 234/97, de 4/4.

Nestes termos e nos demais de direito e com o douto suprimento de V. Exas, deve o presente 
recurso ser julgado procedente, por provado, revogando -se a, aliás, douta sentença recorrida, assim 
se confirmando integralmente o acto de liquidação objecto da Impugnação judicial, por legal, com o 
que se fará a costumada Justiça!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A meu ver, procedem os fundamentos do recurso.
Na verdade, o teor do ponto 7. da Portaria n.º 234/79, de 4 de Abril. Só se harmoniza com a 

regulamentação global (cfr. o art. 9.º do C Civil) da venda e aquisição de gasóleo colorido e marcado 
se for lido deste modo: «... em relação às quantidades que venderem e que não figurem documentadas, 
através dos números dos cartões com microcircuitos dos adquirentes, no movimento contabilístico do 
posto».

E não se trata de interpretação correctiva: decorre naturalmente, parece -me do texto e do espírito 
da norma, à luz do contexto da regulamentação global; interpretação correctiva revogatória fê -la, 
parece -me, para Meritíssimo Juiz «a quo» na sentença recorrida, ao excluir o requisito «cartão com 
microcircuito».

Termos em que sou de parecer que o recurso da Fazenda Pública merece provimento.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Por acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 3 -10 -2007 foi negado provimento ao 

recurso, com fundamento na inconstitucionalidade do n.º 7 da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril.
Deste acórdão foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional que, dando -lhe provimento, 

decidiu
«Não julgar inconstitucional a norma constante do § 7º da Portaria n.º 234/97, de 04 de Abril, 

“na parte em que prevê a responsabilidade dos proprietários ou os responsáveis legais pela exploração 
dos postos autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado pela diferença entre o 
montante do ISP e IVA liquidado e pago e a que seria devida se se tratasse de gasóleo rodoviário“

Este acórdão do Tribunal Constitucional transitou em julgado e, embora ele nada decida explici-
tamente sobre o acórdão recorrido, deve entender -se que implicitamente o revoga.

Assim, há que dar execução ao disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 80.º da Lei n.º 28/82, de 15 de No-
vembro, que têm o seguinte teor:

2. Se o Tribunal Constitucional der provimento ao recurso, ainda que só parcialmente, os autos 
baixam ao tribunal de onde provieram, a fim de que este, consoante for o caso, reforme a decisão ou 
a mande reformar em conformidade com o julgamento sobre a questão da inconstitucionalidade ou 
da ilegalidade.

3. No caso de o juízo de constitucionalidade ou de legalidade sobre a norma que a decisão re-
corrida tiver aplicado, ou a que tiver recusado aplicação, se fundar em determinada interpretação da 
mesma norma, esta deve ser aplicada com tal interpretação, no processo em causa.

2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A) A impugnante foi alvo de uma inspecção levada a cabo pela Divisão de Serviços Antifraude 

 - Divisão Operacional do Sul, que culminou com a elaboração do relatório de fls. 11 a 17 do processo 
de cobrança apenso, que se dá por integralmente reproduzido, donde se destaca o seguinte:

«XI inspecção efectuada à Filoil  - Produtos Petrolíferos, S.A., incidiu sobre os
óleos minerais
(...)
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Quanto ao conteúdo da resposta da Filoil  - Produtos Petrolíferos, S.A., à nossa
notificação, no exercício de resposta há a referir:
1. Clientes Revendedores
Há a salientar que no decurso dos actos inspectivos, foi solicitado à Filoil, através do nosso fax 

n.º 279 de 30 -04 -2003, listagem dos clientes revendedores de gasóleo agrícola. Na resposta a esse fax, 
enviada a 23 -05 -2003, não constam alguns dos revendedores agora referidos.

Relativamente aos clientes
 - SOFAZIL ida. (NIF 504 786 164)
 - António Conceição Grazina (NIF 503 412 228)
Uma vez que foi confirmado que procedem à revenda do produto, os montantes referentes às 

vendas a estes clientes não serão tidos em consideração no apuramento do montante da dívida.
Quanto aos restantes clientes, verificou -se que a actividade em que estão colectados não está 

associada à venda de combustíveis:
 - Humberto Manuel P. Loureiro da Rosa (NIF 120 121 329) Actividade: Comércio de Veículos 

Automóveis
 - Joaquim Henrique Catarino Clemente (NIF 168 938 545) Actividade: Bricolage
 - AGRIVULPE  - José Manuel Ramalho Coelho (NIF 15 457 698) Actividade: Fabricação de 

Fechaduras e Dobradiças
De qualquer modo, foi pedido ao Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHA), 

informações sobre estes clientes, tendo o mesmo informado que não consta da base de dados nenhum 
PÔS em seu nome.

No caso de Humberto Manuel Pereira da Rosa e Joaquim Henrique Catarino Clemente, tendo nós 
conhecimento de que estão relacionados com a empresa inspeccionada, teria a FILOIL que nos provar 
que estas facturas correspondem a vendas que foram registadas no PÔS da empresa.

2. Clientes com cartão
A triagem dos clientes a quem foi facturado gasóleo colorido e marcado e que não possuíam car-

tão de beneficiário válido, foi feito com base em informação da entidade que procede à gestão destes 
cartões.

Uma vez que na sua resposta a FILOIL pôs em causa os nossos dados, foi pedida, relativamente 
a estes clientes, a reconfirmação da titularidade de cartão de microcircuito, bem como os movimentos 
nos PÔS dos mesmos. Verificou -se que em alguns casos os números de identificação fiscal (NIF) dos 
inscritos nas facturas não estavam correctos, dando isso origem a algumas incorrecções na nossa pes-
quisa à base de dados dos cartões de beneficiário de gasóleo colorido e marcado.

Procedeu -se assim à correcção dos dados apurados nesta inspecção:
 - Artur José Rosa Fernandes  - consta da base de dados do IDRHa um cartão n.º 712 065 cujo 

beneficiário tem associado o NIF 806 918 705 (número provisório)  - de qualquer modo não existe nenhum 
registo deste cartão no PÔS da empresa — continua a ser considerado para cálculo da dívida.

 - Albino Cristino Santo  - confirma -se que tem o cartão n.º 858 705, mas não teve qualquer mo-
vimento e 2002  -> continua a ser considerado para cálculo da dívida.

 - Fernando Gomes Maurício  - confirma -se que tem o cartão n.º 578 816  -> não entra no cálculo 
da dívida,

 - Fortunato Marques  - confirma -se que tem o cartão n.º 933 084, mas associado a outro NIF 
— de qualquer modo não existe nenhum registo deste cartão no PÔS da empresa  - continua a ser 
considerado para cálculo da dívida.

 - Maria Adelaide Ferreira Vaz  - confirma -se que tem cartão (a factura continha NIF errado) 
—não entra no cálculo da dívida.

 - Francisco Nogueira  - confirma -se que tem o cartão n.º 927 455  - não entra no cálculo da 
dívida.

 - João Carlos Ferra Mendes  - confirma -se que tem o cartão n.º 116 141 182, mas não teve qual-
quer movimento em 2002 — continua a ser considerado no cálculo da dívida.

 - Sociedade Agropecuária Marques de Almeida LDA.  - confirma -se que tem o cartão 992 
911, cartão esse que só foi emitido em 10 -11 -2003 — continua a ser considerado para cálculo da 
dívida.

3. Clientes possuidores de caldeira de aquecimento e geradores
No ponto 8.º da sua resposta, a FILOIL refere que as quantidades vendidas se destinaram a ser 

consumidas em geradores e caldeiras de aquecimento.
(...)
A redacção do artigo 74.º do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (C.I.E.C.) aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 566/99 de 22.12 que vigora em 2002 é dada pela Lei n.º 109/2001 (OE) de 27.12. 
No n.º l deste artigo não existe, à data, qualquer distinção entre gasóleo colorido e marcado e gasóleo de 
aquecimento, e o n.º 4 do mesmo artigo refere que o gasóleo colorido e marcado só poderá ser adquirido 
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por titulares de cartão de micro -circuito. Ou seja, independentemente do uso dado ao gasóleo colorido 
e marcado, todos os clientes finais deste tipo de gasóleo têm de ser titulares de cartão.

Deste modo os 17.460 litros de gasóleo agrícola referidos pela empresa no ponto 8.º da sua resposta 
serão considerados no cálculo da dívida apurada no âmbito desta inspecção.

4. Vendas a dinheiro a “Consumidores Finais”
Refere -se mais uma vez que tanto o C.I.E.C. como a Portaria n.º 234/97 de 04.04 estipulam que 

os proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos, só possam vender o produto a 
titulares de cartão de micro -circuito, tendo obrigação de reflectir isso nos movimentos contabilísticos 
dos postos.

Da análise dos documentos contabilísticos (Facturas e Vendas a Dinheiro), constam as Vendas a 
Dinheiro de gasóleo agrícola a Consumidores Finais,

Este facto viola o exposto no artigo 35.º do Código do Imposto Sobre Valor Acrescentado (C.I.V.A.), 
que no seu n.º 5 refere que as facturas ou documentos equivalentes devem ser datados, numerados se-
quencialmente e conter (...) nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio do fornecedor 
de bens e prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números 
de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto.

Além disto, sendo o objectivo do nosso controlo verificar se o gasóleo colorido e marcado foi 
efectivamente afectado ao fim a que se destina, tal verificação não pode ser realizada através de docu-
mentos contabilísticos em que não constem os elementos essenciais.

Como tal é à entidade inspeccionada que cabe provar que as quantidades de gasóleo aqui en-
volvidas se destinaram mesmo a beneficiários autorizados, acrescentando -se desde já, que o recurso 
aos movimentos dos terminais informatizados (P.O.S.), só por si serão insuficientes, uma vez que, ao 
contrário do que seria correcto, estes terminais têm servido para registo de vendas das várias empresas 
que funcionam nas mesmas instalações.

Quanto aos POS n.ºs 92000447 e 92000388, segundo informações facultadas pela PETROGAL, 
a instalação dos mesmos só foi realizada em Fevereiro de 2003, não estando de qualquer modo rela-
cionada com a dívida apurada referente ao ano de 2002.

Por todos os factos atrás expostos, os 87.418 litros de gasóleo colorido e marcado que são suportados 
contabilisticamente por Vendas a Dinheiro a “Consumidores Finais” entrarão para cálculo da dívida.

5. Vendas facturadas a outros que não titulares de cartão
A FILOIL refere no ponto 12.º da sua resposta que a facturação foi emitida em nome do efectivo 

beneficiário, estando assim a reforçar o exposto no nosso Projecto de conclusões de que quem realmente 
beneficiou da taxa reduzida do imposto foi uma entidade que não possuía estatuto para o fazer.

Em alguns casos foi mesmo constatado que os documentos estão efectivamente registados na 
contabilidade, como por exemplo:

 - Estrada & Filhos, Lda, – verificou -se que as facturas estão registadas na contabilidade da empresa, 
tendo mesmo sido comprovado que equipamento da empresa utiliza este tipo de gasóleo;

 - Nova Agência Funerária de Tomar  - também aqui foi comprovado o registo contabilístico da 
factura em questão nas contas da empresa; Não nos parece que haja qualquer “confusão” entre as 
figuras dos sócios com a própria empresa (como advoga a FILOIL), uma vez que cada uma goza de 
personalidade jurídica própria, mas esta é uma questão que nem sequer pode ser levantada no âmbito 
desta vendas, uma vez que não há qualquer modo de relacionar as vendas efectuadas com os titulares 
dos cartões referidos pela FILOIL no ponto 12.º da sua resposta, pois não existe qualquer registo nos 
movimentos do POS n.º 92000388 (de 01 -01 -2000 a 31 -12 -2002), de nenhum dos cartões mencionados 
pela empresa.

Os 41.600 litros de gasóleo (...) colorido e marcado que correspondem ao somatório das facturas 
mencionadas neste ponto da resposta, entrarão no cálculo da dívida apurada.

6. Factura passada a filho de beneficiário
No ponto 13.º da sua resposta, a FILOIL refere uma situação em que a Venda a Dinheiro foi passada 

ao filho de um beneficiário embora, alegadamente, o gasóleo se destinasse ao beneficiário. Mais uma 
vez, cabia à FILOIL provar esta situação, pois baseando -se nos documentos contabilísticos o gasóleo 
foi vendido a um sujeito que não poderia beneficiar deste gasóleo colorido.

Também da análise dos movimentos do POS n.º 92000388 (de 01 -01 -2000 a 31 -12 -2002) se 
verifica que não existe qualquer registo do cartão referido pela FILOIL neste ponto da sua resposta.

Não tendo encontrado qualquer elemento que permitisse corroborar as declarações da FILOIL, os 
980 litros de gasóleo colorido, correspondentes à Venda a Dinheiro n.º 75, continuam a ser considera-
dos como vendidos a um não -beneficiário de gasóleo colorido e marcado, devendo por isso proceder 
a empresa ao pagamento da diferença de taxas de I.S.P.

7. Vendas facturadas a entidades que não procederam ao pedido de inscrição para beneficiar 
do gasóleo colorido e marcado
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A Portaria n.º 234/97 de 04.04, no seu n.º 7 é muito clara quando refere que os postos só poderão 
vender a titulares de cartão, não estando aqui incluída a simples inscrição/pedido de benefício, pois tal 
pedido estaria sujeito a avaliação das entidades competentes, podendo mesmo ser recusado.

Não cabendo a mais nenhuma entidade (que não a legalmente autorizada) a possibilidade de con-
ceder este benefício, e uma vez que não existe qualquer indício que esta autorização iria ser concedida, 
não há qualquer legitimidade para as vendas de gasóleo colorido e marcado aos clientes da FILOIL 
mencionados no ponto 14.º da sua resposta,

8. Clientes alegadamente titulares de cartão de micro -circuito
Como já foi referido, e conforme pode ser comprovado pela documentação anexa, a identificação 

dos clientes a quem foi vendido gasóleo colorido e marcado e que não possuíam cartão de micro -circuito 
válido foi feita com base em informações enviadas pela entidade responsável pela gestão desses car-
tões. Sendo assim, cabe à FILOIL provar que tal informação se encontra incorrecta. Uma vez que tais 
argumentos não foram apresentados, as vendas efectuadas aos clientes da FILOIL citados no ponto 16.º 
serão considerados para cálculo da dívida.»

B) Do referido relatório e no capítulo do Desenvolvimento Geral, consta, entre o mais, que:
«2. Análise dos documentos contabilísticos
Após uma primeira análise da contabilidade da empresa, verificou -se que existe um grande número 

de transacções entre as empresas inspeccionadas, existindo diversos casos em que é difícil determinar 
no âmbito de qual empresa se processam certas transacções.

Com base na facturação de compra e venda da empresa foram elaboradas as contas -correntes para 
os diferentes produtos. Relativamente às vendas efectuadas, a empresa emite dois tipos de documentos 
contabilísticos: Vendas a Dinheiro e Facturas, cada uma com numeração própria. No caso das Vendas 
a Dinheiro, verificou -se ainda que mensalmente é emitida uma factura ao Consumidor Final (com 
numeração diferenciada) que, segundo a empresa (...), corresponde a parte do movimento mensal dos 
postos de abastecimento. (...)

4. Gasóleo Colorido e Marcado
(...)
Como já foi atrás referido, procedeu -se à elaboração das contas -correntes de cada um dos produtos 

comercializados pela empresa e sujeitos passivos de I.S.P.
Relativamente às vendas de gasóleo colorido e marcado, e com base nos elementos constantes das 

facturas de venda da FILOIL, foi também elaborado um mapa dos clientes finais que adquiriram este 
tipo de gasóleo em 2002 (no ano de 2001 apenas nos foram apresentadas facturas de venda a empresas 
revendedoras). Destes clientes verificou -se que muitos adquiriram gasóleo colorido sem que estivessem 
habilitados para o fazer, ou seja que não eram detentores de cartão microcircuito ou cujo cartão estava 
cancelado à data em que as aquisições foram realizadas (...)

De acordo com o n.º 7 da Portaria 234/97 de 04.04, os proprietários ou responsáveis legais pela 
exploração dos postos autorizados (...) só poderão vender o produto a titulares de cartões com micro-
circuito (...) sendo responsáveis pelo pagamento do I.S.P, e respectivo I.V.A. resultantes da diferença 
entre a taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado Foi assim elaborado o Mapa de Tra-
balho n.º 2 em que se contabilizam, por cliente que não possui cartão, ou que possui cartão anulado, as 
facturas de gasóleo agrícola referentes a compras em 2002.

Com base nas quantidades facturadas a estes clientes, foi elaborado o Mapa de Trabalho 3, em 
que se apura o 1.5.P. em dívida, resultante das diferenças entre a taxa do gasóleo rodoviário e a taxa 
reduzida do gasóleo colorido e marcado.

Determinou -se assim que a FILOIL Produtos Petrolíferos, S.A tem uma dívida de 68.205,24€ (...) 
em sede de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos,

A dívida apurada fundamenta -se no incumprimento no disposto no n.º 5 do artigo 74.º do C.I.E.C, 
bem como no n.º 7 da Portaria n.º 234/97 de 04.04.»

3 – Neste momento processual, em face do trânsito em julgado do acórdão do Tribunal Constitu-
cional proferido nos autos, há apenas que interpretá -lo e dar -lhe execução nos termos da interpretação 
aí feita, como resulta do preceituado nos arts com base na interpretação aí feita, que se considerou 
compatível com a Constituição.

No acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo entendeu -se que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97, 
de 4 de Abril, era orgânica e materialmente inconstitucional por ampliar a incidência subjectiva de ISP 
e de IVA, em termos que não resultavam do CIEC nem do CIVA.

O Tribunal Constitucional, no acórdão referido, limitou -se a abordar a questão da ampliação da 
incidência subjectiva do ISP, não fazendo qualquer apreciação da questão da ampliação da incidência 
subjectiva do IVA.

No entanto, na sua parte decisória, o Tribunal Constitucional afirmou explícita e claramente que 
não é inconstitucional «a norma constante do § 7º da Portaria n.º 234/97, de 04 de Abril, “na parte em 
que prevê a responsabilidade dos proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos 
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autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado pela diferença entre o montante 
do ISP e IVA liquidado e pago e a que seria devida se se tratasse de gasóleo rodoviário».

Por isso, é inequívoco que o Tribunal Constitucional decidiu que também quanto ao IVA a defi-
nição da incidência subjectiva concretizada naquele n.º 7 não é material nem organicamente incons-
titucional.

Por outro lado, este juízo de constitucionalidade foi formulado no pressuposto de que a interpre-
tação adequada daquele n.º 7 da Portaria n.º 234/97 é a de que a imputação da responsabilidade pelo 
pagamento de ISP e IVA aos proprietários ou responsáveis pela exploração dos postos se reporta, a 
nível de incidência objectiva, às quantidades que venderem e não fiquem devidamente registadas no 
sistema informático subjacente aos cartões com microcircuito atribuídos, como explicitamente se refere 
no n.º 5 do art. 74.º do CIEC na redacção dada pelo art. 69º da Lei n.º 53 -A/2006, de 31 de Dezembro, 
que, no entendimento adoptado pelo Tribunal Constitucional, apenas «clarificou o regime de conse-
quências para o não cumprimento do registo no sistema de controlo informático» e «veio consagrar, 
com algumas meras correcções de organização frásica, a terminologia empregue no § 7º da Portaria 
n.º 234/97, de 04 de Abril de 1997».

Confirma -se também que o juízo de constitucionalidade teve este pressuposto pelo que refere o 
Tribunal Constitucional ao equacionar a questão que apreciou, definindo -a como consistindo em

«averiguar se é possível extrair da redacção CIEC aplicável ao caso nos autos recorridos (...) 
uma obrigação tributária de suportar o valor do imposto resultante da diferença entre a taxa do im-
posto aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa aplicável ao gasóleo colorido e marcado, em relação às 
quantidades que venderem e não fiquem devidamente registadas no sistema informático subjacente 
aos cartões com microcircuito atribuídos».

Na mesma linha, no que concerne a este ponto de a incidência objectiva definida pelo n.º 7 da Por-
taria n.º 234/97 coincidir com a que explicitamente consta do n.º 5 do art. 74.º do CIEC na redacção dada 
pela Lei n.º 53 -A/2006, de 31 de Dezembro, refere -se no acórdão do Tribunal Constitucional que

»A circunstância de o legislador ter vindo, em momento posterior, a clarificar uma redacção 
menos evidente do enunciado normativo, não impede que o texto legal anterior seja interpretado em 
sentido conforme à Constituição, sempre que permitido pelo sentido possível das palavras. Ora, ainda 
que menos explícito que a redacção actual do n.º 5 do artigo 74º do CIEC, já era possível interpretar 
a redacção originária do CIEC naquele mesmo sentido, seja na redacção conferida pelo artigo 38º da 
Lei n.º 109 -B/2001, seja na do Decreto -Lei n.º 223/2002».

Sendo esta, no entender do Tribunal Constitucional, a interpretação do n.º 7 da Portaria n.º 234/97 
que é conforme com a Constituição, fica também resolvida a questão da incidência objectiva aí definida 
que é objecto do recurso interposto para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria.

Com efeito, no presente recurso jurisdicional, a questão colocada pela Recorrente consiste em 
saber se a responsabilidade dos proprietários ou responsáveis pela exploração de postos pelo pagamento 
de imposto se refere apenas às que «às quantidades que venderem e não fiquem documentadas no 
movimento contabilístico do posto» (como consta daquele n.º 7 e se entendeu na sentença recorrida) ou 
se estende a todas as que «não fiquem registadas no sistema informático subjacente aos cartões com 
microcircuito atribuídos», mesmo aquelas que estejam documentadas de outra forma no movimento 
contabilístico (como defende a Recorrente Fazenda Pública e veio a ser consagrado legislativamente 
na redacção do n.º 5 do art. 74.º do CIEC introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 31 de Dezembro).

O juízo do Tribunal Constitucional é o de que a interpretação daquele n.º 7 conforme com a Cons-
tituição é esta última, mesmo antes da referida Lei n.º 53 -A/2006, e, por isso, como, quando o juízo de 
constitucionalidade «se fundar em determinada interpretação da mesma norma, esta deve ser aplicada 
com tal interpretação, no processo em causa» (n.º 3 do art. 80.º da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro), 
não pode deixar de ser adoptada a interpretação adoptada pelo Tribunal Constitucional.

Consequentemente, de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional, o acto impugnado 
não enferma de vício de violação de lei ao entender que há responsabilidade da Impugnante quer quanto 
ao IVA quer quanto ao ISP, pelas diferenças entre o imposto liquidado e pago e o que seria devida se 
se tratasse de gasóleo rodoviário.

Assim, por força das citadas normas relativas aos efeitos das decisões do Tribunal Constitucional, 
acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em

– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida.
– julgar improcedente a impugnação.
Custas pela Impugnante, apenas na 1.ª instância, uma vez que não contra -alegou (art. 3.º da Tabela 

de Custas).

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Pimenta do 
Vale. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

Caducidade de garantia. Indemnização.

Sumário:

 I — O art. 171.º do CPPT, que estabelece os termos em que deve ser requerida a in-
demnização por garantia indevida, reporta -se às situações previstas no art. 53.º 
da LGT.

 II — Ao pedido de indemnização por caducidade de garantia, prevista no n.º 6 do 
art. 183.º -A do CPPT, na redacção dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, não 
é aplicável o regime previsto naquele art. 171.º, mas sim o previsto no n.º 3 do 
art. 53.º da LGT, para que aquela norma remete.

 III — Tendo caducado garantia prestada em conexão com um processo de impugnação 
judicial em que é impugnado um acto de liquidação de um tributo autárquico, a 
responsabilidade pelo pagamento cabe ao Estado, não sendo aplicável o regime 
previsto no n.º 4 do art. 53.º da LGT.

Processo n.º 412/08 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Matosinhos.
Recorrido: Repsol Combustíveis, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A., deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto im-
pugnação judicial contra acto de liquidação de taxas praticado pela Câmara Municipal de Matosinhos, 
sendo instaurada a respectiva execução fiscal.

No âmbito desse processo de impugnação judicial, a Impugnante prestou garantia e, posterior-
mente, requereu a respectiva caducidade.

Por sentença de 11 -9 -2007 (rectificada pelo despacho de 20 -9 -2007), o Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto julgou verificada a caducidade da garantia prestada no processo de execução fiscal 
31/2003 e reconheceu à Impugnante o «direito a ser indemnizada pela totalidade dos prejuízos resul-
tantes da sua prestação, assim como os encargos que vierem a ser suportados até ao efectivo cance-
lamento», dentro dos limites do art. 53.º, n.º 3, da LGT, acrescentando que, «não dispondo o tribunal 
de elementos para o cálculo da indemnização devida a mesma deverá ser solicitada e calculada junto 
da entidade impugnante».

Inconformada, a Câmara Municipal de Matosinhos interpôs recurso para o Tribunal Central Ad-
ministrativo Norte, que veio a declarar -se hierarquicamente para o seu conhecimento, na sequência do 
que os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Administrativo.

A Câmara Municipal de Matosinhos apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1.a  - Não tendo o pedido de indemnização sido apresentado no prazo de 30 dias a contar do facto 

superveniente (in caso, da entrada em vigor da Lei 15/2001), o mesmo é manifestamente intempestivo 
por força do disposto no n.º 2 do artigo 171.º do CPPT.

2.a  - O legislador — através da introdução do regime da caducidade da garantia bancária  - pretendeu 
actuar ao nível da morosidade do andamento processual, contribuir para que o processo de apreciação 
da legalidade dos actos tributários se tornasse mais simples e célere, e por consequência, mais justo.

3.a — A morosidade do processo não é imputável à Recorrente mas sim ao Estado, sendo ele, 
portanto, o eventual responsável pelo pagamento da indemnização devida pela caducidade da garantia 
bancária

4.a  - A ser devida a indemnização, não pode ser esta da responsabilidade da Recorrente, totalmente 
alheia à demora do Tribunal, mas sim do Estado  - enquanto titular do poder soberano de julgar.

5.ª  - Face ao exposto, a sentença ora recorrida violou o disposto nos artigos 201.º, n.º l do CPC, 53.º 
da LGT e 183.º -A e 171.º do CPPT, motivo pelo qual deverá ser anulada a decisão ora recorrida.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se a decisão recorrida, 
com todas as consequências legais, assim se fazendo inteira Justiça.

A Impugnante contra -alegou, defendendo que o recurso não merece provimento, pelas seguintes 
razões, em suma:

a) intempestividade do pedido de indemnização:
2. Pretende o Rte. a aplicação ao caso do artº 171º CPPT.
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3. Mas a Rte. não ficou vencida nesta matéria, pois que não a suscitou na sua oposição ao re-
querimento de caducidade da garantia que a Rda. oportunamente apresentou,

4. pelo que tal matéria não foi sequer objecto de decisão,
5. pelo que se trata de questão nova, de que o Venerando Tribunal de recurso não pode conhe-

cer,
6. tudo razão por que o Rte. carece de legitimidade para a pretendida arguição.
SEM PRESCINDIR:
7. Estipula o dito artº 171º -1 CPPT:
«A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 

requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda»,
8. acrescentando o n.º 2 do mesmo preceito:
«A indemnização deve ser solicitada na reclamação ou equivalente ou recurso ou em caso de o 

seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua ocorrência».
9. Tais normas não têm aplicação ao caso dos autos, pois que
10. a Rda. prestou devidamente a garantia,
11. e esta só seria (será) indevidamente prestada em duas circunstâncias:
11.1. ou quando, no momento em que lhe foi exigida, ela não era devida, tendo porventura o 

interessado apresentado, não obstante, oposição, enquanto tinha de a prestar — aqui o indevido é 
inicial (cf. artº 53º -1 LGT), e não ocorreu;

11.2. ou quando vier (como virá) a proceder a «controvertida» «legalidade da dívida exequenda» 
(sic) — este o óbvio fundamento de natureza «superveniente» (sic), e também ainda não ocorreu.

b) titular da obrigação de indemnização:
13. Em parte alguma da douta decisão é condenado o Rte. ao pagamento da indemnização, o que 

é suficiente para retirar razão ao recurso e falecer legitimidade para a almejada arguição. E basta.
SEM PRESCINDIR:
14. Se vier a ser entendido que é o Rte. o responsável pela obrigação de indemnização, mais lhe 

não caberá, eventualmente, que exercer qualquer direito de regresso, e mais nada.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
O fundamento do pedido de indemnização é a caducidade da garantia; assim, o fundamento é 

superveniente, sendo que a superveniência se refere ao «processo em que seja controvertida a lega-
lidade da dívida exequenda» referido no n.º 1 do art. 171.º do CPPT; sendo superveniente, haveria o 
pedido de ser deduzido no prazo de 30 dias após a ocorrência da caducidade (n.º 2 daquela norma); 
esta ocorreu em 13.5.2006 (3 anos após a instauração da impugnação judicial, que deu entrada em 
13.5.2003 — art. 183.º -A n.º 1 do CPPT) e o pedido foi introduzido em 6.3.2007 (fls. 36); como assim, 
o pedido de indemnização é manifestamente extemporâneo, como defende o Recorrente.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento.
As partes foram notificadas deste douto parecer e apenas de pronunciou a Impugnante, dizendo, 

em suma, o seguinte:
1. A caducidade foi aceite.
2. É óbvio que o pedido de indemnização é o resultado da caducidade.
3. A verificação da caducidade cabia ao Tribunal, devendo a decisão ser proferida no prazo de 

30 dias a contar da apresentação do respectivo requerimento, ocorrendo deferimento tácito se passar 
esse prazo sem decisão (cit. artº 183º -A -4 e 5).

4. Ao suscitar aquele declaração de caducidade, a Rte. logo declarou que não prescindia da 
indemnização a que se reporta o n.º 6 do mesmo artigo.

5. Sem declaração de caducidade não surge, pois, o pretendido e anunciado direito à indemni-
zação.

6. Não tem, por isso, qualquer lógica jurídica a almejada extemporaneidade do pedido de in-
demnização.

MAS SEMPRE SE DEVE REITERAR:
8. Mal se “compreende” que o M.º P.º, ao emitir parecer no sentido de que o recurso merece 

provimento», não tenha sido ponderado o que a respondente suscitou nas suas contra -alegações, o 
que, por si mesmo, seria mais do que suficiente para uma pronúncia oposta (por que esqueceu?!), a 
saber:

9. A CMM pretende a aplicação ao caso do art.º 171.º CPPT, quando basta ler a sua oposição 
para verificar que ela não ficou vencida nesta matéria, pois que ali não suscitou a caducidade da 
garantia que a Rda. oportunamente apresentou,

10. pelo que tal matéria não foi sequer objecto de decisão, tratando -se de questão nova, de que 
o Venerando Tribunal de recurso não pode conhecer,

11. tudo razão por que a Rte. carece de legitimidade para a pretendida arguição.
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12. Certo é que estipula o dito art.º 171.º -l CPPT:
«A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 

requerida no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda»,
13. acrescentando o n.º 2 do mesmo preceito:
«A indemnização deve ser solicitada na reclamação ou equivalente ou recurso ou em caso de o 

seu fundamento ser superveniente no prazo de 30 dias após a sua ocorrência».
16. Tais normas não têm aplicação ao caso dos autos, pois que a Rda. prestou devidamente a 

garantia, e esta só seria (será) indevidamente prestada em duas circunstâncias:
16.1. ou quando, no momento em que lhe foi exigida, ela não era devida, tendo porventura o in-

teressado apresentado, não obstante, oposição, enquanto tinha de a prestar  - aqui o indevido é inicial 
(cf. artº 53o -1 LGT), e não ocorreu;

16.2. ou quando vier (como virá) a proceder a «.controvertida» «legalidade da dívida exequenda» 
(sic)  - este o óbvio fundamento de natureza «superveniente» (sic), e também ainda não ocorreu.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida dão -se como assentes os seguintes factos, com relevo para a apreciação 

do presente recurso jurisdicional:
– a impugnação judicial deu entrada em 13 -5 -2003;
– a garantia bancária foi apresentada em 19 -1 -2005;
– até 13 -5 -2006 não estava julgada a impugnação, em 1.ª instância.
3 – Na sentença recorrida julgou -se verificada a caducidade da garantia e essa parte da decisão 

não foi impugnada no presente recurso jurisdicional.
Assim, em face da delimitação do objecto do recurso (art. 684.º, n.ºs 3 e 4, do CPC), tem de 

considerar -se assente que ocorreu essa caducidade.
Assim, neste recurso jurisdicional apenas está em causa a parte da sentença recorrida em que se 

decidiu reconhecer o direito da Impugnante ser indemnizada pelos prejuízos resultantes da prestação 
da garantia e restituição dos encargos que vierem a ser suportados até ao efectivo cancelamento.

4 – Antes de mais, importa precisar o regime do direito de indemnização derivado de prestação 
de garantias previsto nas leis tributárias.

O regime substantivo do direito a indemnização por «prestação indevida» de garantia indevida é 
estabelecido pelo art. 53.º da LGT, que, na redacção dada pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, 
estabelece o seguinte:

Artigo 53.º

Garantia em caso de prestação indevida

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

2. O prazo referido no número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

3. A indemnização referida no número 1 tem como limite máximo o montante resultante da aplica-
ção 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.

4. A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo 
do ano em que o pagamento se efectuou.

Como resulta do referido n.º 1, o direito de indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação 
de garantia é reconhecido na proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação ou 
oposição à execução que tenham como objecto a dívida garantida: no caso de vencimento total, serão 
indemnizáveis todos os prejuízos referidos, com o limite previsto no n.º 3 deste artigo; no caso de 
vencimento parcial, esses prejuízos serão indemnizáveis na proporção do vencimento.

Isso significa, por um lado, que, à face deste art. 53.º, não é reconhecido direito de indemnização 
por prejuízo resultante da prestação de garantia quando não houver vencimento no processo adminis-
trativo ou judicial que tiver sido utilizado e, por outro lado, que não se poderá saber se é de reconhecer 
direito a indemnização antes do momento em for proferida a decisão do referido processo.

No entanto, o art. 183.º -A do CPPT (1) veio estabelecer o regime de caducidade da garantia, re-
conhecendo um novo direito de indemnização nos seguintes termos:

Caducidade da garantia

1. A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo 
de um ano a contar da data da sua interposição ou se a impugnação judicial, o recurso judicial ou 
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a oposição não estiverem julgados em 1.ª instância no prazo de dois anos a contar da data da sua 
apresentação.

2. Os prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso 
a prova pericial.

3. O regime do n.º 1 não se aplica quando o atraso resulta de motivo imputável ao reclamante, 
impugnante, recorrente ou executado.

4. A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1.ª instância onde estiver pen-
dente a impugnação, recurso ou oposição, ou, nas situações de reclamação graciosa, ao órgão com 
competência para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo de 30 dias após 
requerimento do interessado.

5. Não sendo proferida a decisão referida no número anterior no prazo aí previsto, considera -se 
tacitamente deferido o requerido.

6. Em caso de caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos supor-
tados 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.

Como resulta deste n.º 6, nos casos de caducidade da garantia a que se aplicam as redacções deste 
art. 183.º -A anteriores à sua revogação pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, ao contrário do que 
sucede nos de prestação de garantia indevida, previstos no art. 53.º da LGT, a indemnização é devida 
mesmo que, posteriormente, se venha a demonstrar que o contribuinte não tem razão no processo de 
impugnação administrativa ou judicial ou de oposição à execução fiscal com que estiver conexionada 
a prestação de garantia.

Como se vê, pelos citados arts. 53.º da LGT e 183.º -A do CPPT, está -se perante direitos de in-
demnização distintos, com pressupostos diferentes, embora não cumuláveis, pois não se compreenderia 
que fossem indemnizados duplamente os mesmos prejuízos.

O referido n.º 6 do art. 183.º -A não foi mantido na redacção dada a este artigo pela Lei n.º 40/2008, 
de 11 de Agosto, pelo que, após a referida revogação, não há deixou de haver lugar a indemnização 
pelos encargos suportados com a prestação de garantia, derivada do mero facto de ela ter caducado.

No entanto, no caso em apreço, o período de três anos de pendência de impugnação judicial sem 
decisão em 1.ª instância, necessário para determinar a caducidade da garantia, completou -se antes da 
revogação referida (2) e, por isso, o direito de indemnização constituiu -se antes dessa revogação, não 
sendo por esta afectado (art. 12.º, n.º 1, do Código Civil).

5 – A primeira questão colocada pela Câmara Municipal de Matosinhos no presente recurso juris-
dicional é a da intempestividade da formulação do pedido de indemnização, por não ter sido observado 
o prazo de 30 dias previsto no art. 171.º, n.º 2, do CPPT.

Este art. 171.º do CPPT estabelece o seguinte:

Artigo 171.º

Indemnização em caso de garantia indevida

1. A indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será 
requerida no processo em que seja controvertida 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 se vê pela epígrafe e pelo n.º 1 deste art. 171.º, o regime nele previsto é aplicável nos casos 
de «garantia indevida» ou garantia «indevidamente prestada» e esses são os casos previstos no art. 53.º 
da LGT em que veio a ser reconhecida razão ao contribuinte, total ou parcialmente, na sua impugnação 
administrativa ou judicial ou oposição à execução fiscal.

Com efeito, para além da manifesta correspondência das referidas expressões e das utilizadas na-
quele art. 53.º da LGT, é nesses casos em que o contribuinte tinha total ou parcialmente razão e prestou 
garantia para suspender a execução fiscal que se poderá falar com alguma propriedade, em «prestação 
indevida», por esta prestação só se ter tornado necessária, total ou parcialmente, por ter sido praticado 
um acto ilegal, um acto indevido, um acto que não devia ter sido praticado à face da lei.

Porém, não é isso que sucede nas situações previstas no art. 183.º -A.
Nestas, o direito de indemnização não depende da ilegalidade do acto, sendo reconhecido antes 

do momento em que se concluir que ele foi ilegalmente e mesmo que se conclua que ele foi legalmente 
adequado.

Por isso, nestes casos, não é aceitável falar de indemnização por prestação indevida de garantia, 
pois ela não depende de essa prestação ser devida ou indevida.

Sendo assim, não há suporte legal para aplicar às situações previstas no art. 183.º -A, n.º 6, o 
prazo referido no art. 171.º, n.º 2, do CPPT, pelo que improcede o recurso quanto à primeira questão 
suscitada.
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6 – A segunda questão colocada pela Câmara Municipal de Matosinhos é a de, a ser devida indem-
nização pela caducidade da garantia, ela ser da responsabilidade do Estado e não do Município.

A Impugnante, nas suas contra -alegações, refere que em nenhuma parte da sentença recorrida o 
Município Recorrente é condenado no pagamento de uma indemnização, pelo que carecerá de legiti-
midade para impugnar a decisão, quanto a este ponto.

Na sentença recorrida, embora não se tenha proferido uma condenação explícita do Município de 
Matosinhos no que concerne ao pagamento de indemnização, afirma -se, implicitamente, a responsa-
bilidade deste por esse pagamento ao dizer -se que a indemnização «deverá ser solicitada e calculada 
junto da entidade impugnada».

Por isso, tem de ser reconhecido ao Município Recorrente interesse processual em pedir a alteração 
do decidido sobre este ponto.

O n.º 6 do art. 183.º -A refere que «em caso de caducidade da garantia, o interessado será in-
demnizado 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», pelo que não resulta dele expressamente quem é 
responsável pelo pagamento.

O n.º 4 do art. 53.º, para cujo regime remete o referido n.º 6 do art. 183.º -A supõe que a indem-
nização será paga pela entidade que liquidou o tributo em causa, ao dizer que «a indemnização por 
prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo do ano em que o pagamento 
se efectuou». Embora esta norma se refira aos casos de garantia indevida, em que se compreende que a 
responsabilidade pelo pagamento caiba à entidade que liquidou ilegalmente tributo, a remissão expressa 
feita naquele n.º 6 do art. 183.º -A para este n.º 4 do art. 53.º não pode ter outro alcance que não seja o 
de, também nos casos de caducidade de garantia, fazer pagar a indemnização pelo produto do tributo 
no ano em que o pagamento se efectuou, com a consequente assunção dos respectivos encargos pela 
Administração Tributária, que é a detentora das receitas dos tributos. Isto é, tanto nos casos de indemni-
zação por garantia indevida como indemnização por caducidade de garantia, a Administração Tributária 
será responsável pelo pagamento da indemnização, mesmo que os factos que geram a responsabilidade 
sejam imputáveis aos serviços estaduais que gerem os Tribunais Tributários.

Porém, esta imputação da responsabilidade pelo pagamento à Administração Tributária que 
praticou o acto impugnado apenas se pode considerar aceitável nos casos de caducidade da garantia, 
quando o tributo for receita da Administração Tributária estadual. Na verdade, nestes casos cabendo 
ao Estado a gestão dos Tribunais, ser -lhe -á imputável a responsabilidade civil extracontratual derivada 
do seu deficiente funcionamento, pelo que será indiferente, a nível patrimonial que seja um ou outro 
dos serviços do Estado a assumir o encargo do pagamento da indemnização.

No entanto, já não se pode considerar justificado este regime de responsabilidade pelos encargos 
com o pagamento de indemnizações, nos casos de caducidade da garantia, quando o tributo foi liquidado 
por uma entidade não inserida na administração tributária estadual, como sucede no caso em apreço 
em que o tributo é receita de um município.

Na verdade, este direito de indemnização consubstancia responsabilidade civil extracontratual 
emergente de acto de gestão pública e as autarquias locais respondem civilmente perante terceiros 
por ofensa dos seus direitos ou de disposições legais destinadas a proteger os seus interesses, quando 
essas ofensas resultam de actos ilícitos culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou agentes 
no exercício das suas funções ou por causa desse exercício (art. 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro). (3)

Aliás, o mesmo regime de responsabilidade resulta do art. 2.º do Decreto -Lei n.º 48051, de 
21 -11 -1967 (4), em que se estabelece que «o Estado e demais pessoas colectivas públicas respondem 
civilmente perante terceiros pelas ofensas dos direitos destes ou das disposições legais destinadas a 
proteger os seus interesses, resultantes de actos ilícitos culposamente praticados pelos respectivos 
órgãos ou agentes administrativos no exercício das suas funções e por causa desse exercício».

Assim. é inequívoco que em matéria de responsabilidade civil extracontratual derivada de actos 
de gestão pública os municípios apenas respondem por actos dos respectivos órgãos ou agentes, o que 
está em sintonia com a autonomia patrimonial que lhe é constitucionalmente reconhecida (art. 238.º, 
n.º 1, da CRP).

Por isso, nos casos em que a caducidade de garantia resulta de atraso na tramitação de processo 
judicial, deve interpretar -se restritivamente a remissão feita no n.º 6 do art. 183.º -A do CPPT para os 
termos do n.º 4 do art. 53.º da LGT como restringindo -se aos casos em que o tributo a que se reporta a 
garantia é receita dos serviços estaduais.

No caso em apreço, o facto que gera a responsabilidade é a pendência do processo de impugnação 
judicial em 1.ª instância por mais de três anos sem ser proferida decisão, por facto não imputável ao 
Impugnante (n.ºs 1 e 3 deste art. 183.º -A), e esse atraso na prolação da decisão não pode ser imputado 
ao Município de Matosinhos, pois não são os seus órgãos ou agentes quem dirige e concretiza a trami-
tação dos processos no tribunal tributário.
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Por isso, a sentença recorrida não pode manter -se na parte em que, implicitamente, atribui ao 
Município de Matosinhos a responsabilidade pelo pagamento da indemnização prevista no art. 183.º -A 
do CPPT.

Por outro lado, não sendo o Estado parte o presente processo, está afastada a possibilidade de 
o apuramento da sua responsabilidade pelo pagamento da indemnização ser efectuado no presente 
processo, pelo que se está perante uma situação em que a indemnização deverá ser requerida autono-
mamente, como se prevê na parte final do n.º 3 do art. 53.º da LGT, também abrangido pela remissão 
feita no n.º 6 do art. 183.º -A do CPPT.

Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida na parte em que nela se decidiu que a indemnização deveria ser 

solicitada à Impugnante.
Sem custas, por o Recorrente estar isento no presente processo, iniciado antes de 1 -1 -2004 (art. 2.º 

da Tabela de Custas) e a Recorrida não ter contrariado nas suas contra -alegações o entendimento que 
obteve provimento no presente recurso jurisdicional (art. 3.º da mesma Tabela).

Lisboa, 24 de Setembro de 2008.  — Jorge de Sousa (relator)  — António Calhau  — Lúcio Bar-
bosa.

(1) Aditado ao CPPT pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, alterado pela Lei n.º 30 -B/2002, de 30 de Dezembro, revogado 
pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, e reintroduzido pela Lei n.º 40/2008, de 11 de Agosto.

(2) O prazo de caducidade da garantia, no processo de impugnação judicial, conta -se a partir da apresentação da im-
pugnação e não da prestação da garantia, como vem decidindo uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo: acórdãos 
de 17 -5 -2006, recurso n.º 97/06, de 11 -12 -2007, recurso n.º 860/07, e de 16 -1 -2008, recurso n.º 800/07.

(3) Republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.
O art. 96.º da Lei n.º 169/99 foi revogado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, mas a situação dos autos é anterior 

a essa revogação.
(4) Como se referiu, o direito de indemnização em causa gerou -se antes da entrada em vigor da Lei n.º 67/2007, de 31 

de Dezembro, pelo que é regulado pelo Decreto -Lei n.º 48051, que foi revogado por aquela Lei. 

 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRC. Crédito de Imposto por Dupla Tributação Internacional. Exercício de 1995. 
Princípio da Tributação pelo Lucro Real.

Sumário:

 I — Ao montante apurado para efeitos de liquidação de IRC, nos termos das disposições 
combinadas das alíneas a) e b) do número 2 do artigo 71.º do CIRC, é efectuada 
uma dedução correspondente à dupla tributação internacional.

 II — Todavia, tal dedução, segundo dispõe o artigo 73.º, na redacção da Lei n.º 75/93, é 
apenas aplicável quando na matéria colectável tenham sido incluídos rendimentos 
obtidos no estrangeiro, e corresponderá à menor das seguintes importâncias:

  a) Imposto sobre o Rendimento pago no estrangeiro;
  b) Fracção do IRC, calculado antes da dedução correspondente aos rendimentos 

que, no país em causa, possam ser distribuídos.

 III — Existindo um remanescente que, nos preditos termos, não deva ser deduzido, ele 
não podia, ao tempo — exercício de 1995 — ser considerado custo do exercício 
— artigos 23.º, alínea b) e 11.º, n.º 1, alínea a), todos do CIRC.

 IV — Só com o Orçamento de Estado para 1999, com o aditamento do n.º 8 ao artigo 85.º 
do CIRC, se dispôs que, por insuficiência da colecta no exercício em que os rendi-
mentos no estrangeiro fossem incluídos na base tributável, o remanescente pode 
ser deduzido até ao fim dos cinco exercícios seguintes.

 V — O supra referido em 1, 2 e 3 não fere o princípio da tributação pelo lucro real, 
constitucionalmente consagrado.
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Processo n.º 459/08 — 30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, SA.
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 Administrativo e Fiscal de Lisboa, que 

julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Caixa Geral de Depósitos, com atinência à 
liquidação adicional de IRC relativo a 1995 e respectivos juros compensatórios, no montante total de 
Esc. 35.934.674$00 (€ 179.241,40).

Fundamenta -se a decisão na ineficácia do mecanismo previsto no artigo 73.º do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, no caso de não ser possível, por insuficiência da colecta, 
efectuar a dedução integral do imposto pago no estrangeiro, para evitar a dupla tributação internacional, 
devendo então admitir -se a imputação, aos custos fiscais dedutíveis, do montante não deduzido, por 
se tratar efectivamente de um encargo nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 23.º do CIRC, uma 
vez que se trata de um custo comprovadamente indispensável para a realização dos proveitos ou para 
a manutenção da fonte produtiva.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
I — Pelo elenco de fundamentos acima descritos, subjaz que a douta sentença, ora recorrida, 

julgou que, por impossibilidade de dedução integral do imposto pago no estrangeiro, é possível imputar 
aos custos fiscais dedutíveis, o montante não deduzido por se tratar efectivamente de um encargo como 
previsto no disposto na alínea f) do art. 23º do CIRC, considerando que se trata de um custo compro-
vadamente indispensável para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtora.

II — Todavia, à data da prática dos factos determinava o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 58º 
do CIRC com a redacção introduzida pela Lei n.º 75/93 de 20 de Dezembro que “Quando houver rendi-
mentos obtidos no estrangeiro que dão direito a crédito de imposto por dupla tributação internacional 
nos termos do artigo 73º, esses rendimentos deverão ser considerados para efeitos de tributação pelas 
respectivas importâncias ilíquidas dos Impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro”.

III — O disposto no art. 73.º do CIRC, na redacção introduzida pela mencionada Lei n.º 75/93 
de 20 de Dezembro, estatuía que “A dedução a que se refere a alínea b) do n.º 2 do art. 71 é apenas 
aplicável quando resultar de convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e 
corresponderá à menor das seguintes importâncias:

a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
b) Fracção do IRC, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que no país 

em causa possam ser distribuídos;
IV — Neste contexto, à data dos factos em análise constituía imperativo na ordem jurídica interna 

(cfr alínea b do n.º l do art. 58º do CIRC), bem como da generalidade das legislações estrangeiras, 
que admitem o método de Imputação, que o rendimento obtido no estrangeiro seja englobado bruto, 
donde resulta que o imposto pago no estrangeiro formará parte da base tributável,

V — Deste modo, aquele Imposto mesmo que não seja plenamente dedutível, constitui parte 
Integrante do rendimento tributável do respectivo beneficiário.

VI — Pelo que se releva, que à data dos factos, o rendimento obtido no estrangeiro teria de ser 
englobado bruto, em conformidade com o estatuído no disposto na alínea b) do n.º l do Art 58º do 
CIRC, não consagrando, por outro lado, as alíneas a) e b) do n.º l do art. 73º do mesmo diploma, 
mecanismo que permitisse a utilização do remanescente, por só ter utilizado como crédito de imposto 
parte do suportado no estrangeiro.

VII — Tal dedução Integral só viria a ser permitida pelo aditamento do n.º 3 do art. 73º do 
CIRC, pela redacção introduzida pelo art. 30 da Lei 87 — B/98 de 31 de Dezembro (Orçamento de 
Estado para o ano de 1999), o qual permite nos casos de insuficiência da colecta no exercício em que 
foram obtidos no estrangeiro e que foram incluídos na base tributável, deduzir o remanescente nos 5 
exercícios seguintes.

VIII — A este propósito, veja — se entendimento plasmado pelo Prof. Freitas Pereira em enten-
dimento sancionado no Parecer do Centro de Estudos Fiscais n.º 50/96, refere que “os rendimentos a 
tomar em consideração para efeitos de determinação do lucro tributável, quando se trate de rendimen-
tos que dão lugar a crédito de Imposto por dupla tributação internacional, são sempre rendimentos 
Ilíquidos do imposto pago no estrangeiro, e Isso quer esse crédito de imposto venha a ser concretizado, 
por haver colecta suficiente, quer não o venha a ser total ou parcialmente, por se verificar não haver 
colecta suficiente (art.º58.ºn.º l, alínea b) do Código do IRC).

IX — Pelo que, se afere Inequivocamente que à data da prática dos factos, a lei impunha a conta-
bilização dos rendimentos que dão lugar a crédito de Imposto pelo seu valor ilíquido do imposto pago 
no estrangeiro, sendo apenas permitido deduzir o crédito de imposto por dupla tributação internacional 
até à concorrência da colecta.
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X — Destarte, reconhece -se que nalguns casos, o montante do rendimento global obtido em 
consequência dos prejuízos verificados internamente, pode ser inferior ao montante do rendimento do 
estrangeiro, coarctando, deste modo, a efectivação do crédito de imposto que poderá reduzir — se ao 
quantitativo do imposto devido no estado da residência ou, mesmo, ser nulo.

XI — Tal tema foi amplamente abordado no Parecer do Centro de Estudos Fiscais n.º 50/96, cujo 
entendimento culminou na proposta de alteração legislativa, porquanto se entendeu que a lei interna 
à data dos factos, não fornece qualquer tipo de solução em virtude, de apertas ter sido consagrado o 
quadro geral de aplicação do método da imputação ordinária.

XII — Recorta — se em suma, que de acordo com as normas aplicáveis à data dos factos em 
análise, a legislação constante no Código de IRC, não contemplava uma solução para os casos em que 
o crédito de imposto por dupla tributação internacional não é totalmente dedutível por insuficiência 
da colecta.

XIII — O douto Tribunal a quo, não concorda com a interpretação vertida pela Administração 
Fiscal, na qual sustenta que a alínea a) e b) do n.º l do art. 73º do CIRC não contemplava um meca-
nismo que permitisse a utilização do remanescente, tendo relevado que é possível imputar aos custos 
fiscais dedutíveis o diferencial, por impossibilidade de dedução integral, nos termos e para os efeitos 
no disposto na alínea f) do n.º 1do Art 23º do CIRC.

XIV — Contudo, tal entendimento estriba -se única e exclusivamente na lei, e nos limites aí es-
tatuídos.

XV — Quanto à qualificação como custo fiscal na alínea f) do n.º l do art. 23º do CIRC, recor-
ta — se que a subsunção a tal custo esgota -se em encargos suportados pela empresa e que sejam da 
sua responsabilidade como por exemplo as contribuições para a Segurança Social e o IVA quando não 
liquidado a terceiros (cfr. Pinto Fernandes in Código do IRC Anotado, 1994 pag. 215).

XVI — Acresce, que nos termos e para os efeitos no disposto na alínea a) do art. 41º do CIRC, 
veda a dedutibilidade dos encargos para efeitos de determinação do lucro tributável, do imposto sobre 
o rendimento das pessoas colectivas (IRC), incluindo as importâncias pagas por retenção ou por conta 
(redacção à data dos factos).

XVII — Pelo exposto, é vedada a dedutibilidade como custo fiscal da diferença apurada no 
exercício de 1995, entre o imposto pago em França pela sucursal de Paris e o montante deduzido á 
colecta relativo ao crédito de imposto por dupla tributação internacional, nos termos e para os efeitos 
no disposto no art. 73º do CIRC e art. 41.º n.º l alínea a).

XVIII — Tal diferencial de acordo com as normas aplicáveis à data, deveria ter sido acrescido no 
Quadro 17 da Declaração de Rendimentos Modelo 22, influenciando positivamente o lucro tributável, 
não sendo custo fiscal do exercício.

XIX — Neste pendor, não é dedutível como custo fiscal do exercício a diferença entre o imposto 
pago em França pela sucursal de Paris e o montante deduzido à colecta relativo ao crédito de imposto 
por dupla tributação internacional, pelo que, somos de opinião que o douto Tribunal a quo, esteou a 
fundamentação, na incorrecta interpretação dos preceitos legais constantes nos art. 58.º, 73.º, 23.º e 
41.º todos do CIRC.

E, contra — alegando, concluiu, por sua vez, a Caixa Geral de Depósitos:
a) A questão em causa, por exclusivamente de direito, é da competência do Supremo Tribunal 

Administrativo, nos termos do art. 280º, n.º l, do CPPT;
b) Não resulta dos arts. 58º, n.º l, alínea a) (actual 62º) e 73º (actual 85º) do Código do IRC, bem 

como do actual Regime Geral das Infracções Tributárias, que o crédito do imposto seja de exercício 
obrigatório;

c) É, por isso, de considerar como custo do exercício, sob pena de violação dessas normas legais, 
o imposto pago no estrangeiro que não possa ser deduzido à colecta de IRC por insuficiência desta, 
motivo pelo qual o contribuinte entenderia não proceder à dedução do crédito do imposto;

d) Outra solução seria contrária ao princípio da tributação do rendimento real expresso no 
art. 104º, n.º 2, da CRP;

e) Deve, assim, manter -se a sentença recorrida, com todas as consequências legais.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, 

uma vez que só o Orçamento do Estado para 1999 (Lei n.º 87 — B/98, de 31 de Dezembro) veio permi-
tir, com o aditamento do n.º 3 do artigo 85.º do CIRC, que, “caso não seja possível efectuar a dedução 
a que se referem os números anteriores, por causa da predita insuficiência da colecta, o remanescente 
possa ser deduzido até ao fim dos cinco exercícios seguintes”, além de que não se trata de encargo 
fiscal dedutível nos termos do artigo 41.º do referido Código.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
A) A impugnante exerce a actividade com o CAE 65121 (cfr. documento a fls 15, Vol. I, do Pro-

cesso Administrativo).
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B) Na sequência de uma acção de inspecção realizada à Modelo 22 relativa ao exercício de 
1995, foi elaborado o respectivo relatório de inspecção no âmbito do qual se propõe correcções à 
matéria colectável em sede de IRC com recurso a correcções técnicas no montante de 65.242.148$00 
(cfr. documento a fls 16, Vol. I, do Processo Administrativo).

C) Os serviços de inspecção consideraram os seguintes elementos para proporem correcções 
mencionadas na alínea anterior (cfr. documento a fls do Processo Administrativo):

a. No quadro 20 linha 36 da Modelo 22 relativa ao exercício de 1995, a impugnante deduziu o 
valor de 65.242.148$00 com a seguinte justificação “Diferença entre imposto pago pela suc. Paris e 
o deduzido à colecta.” (cfr. documento a fls 37 v e 39 dos autos);

b. Nos termos do art.0 58.º n.º l alínea b) do CIRC quando houver rendimentos obtidos no estran-
geiro que dão direito a crédito de imposto por dupla tributação internacional dos lucros distribuídos 
nos termos do art.0 73.º do mesmo diploma, esses rendimentos deverão ser considerados para efeitos 
de tributação pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre o rendimento pagos no 
estrangeiro (cfr. documento a fls 39 dos autos);

c. Na conta 68 — Imposto sobre o lucro do exercício, encontra -se contabilizado não só o im-
posto sobre o rendimento da actividade global em Portugal, como ainda o imposto da sua sucursal 
de Paris, pelo que, ao acrescer o IRC nos termos do art.0 41.º n.º l alínea a), na linha 24 do quadro 
6 do Anexo 22 — A da declaração de rendimentos, procedia, embora na linha errada, ao acréscimo 
determinado pelo art.0 58.º do CIRC (cfr. documento a fls 39 dos autos);

d. A dedução efectuada a título de diferença entre o imposto pago pela sucursal de Paris e o 
deduzido à colecta não está correcta (cfr. documento a fls 39 dos autos).

D) Em 23/07/1999 foi emitida a liquidação de IRC n.º 8310012734 no montante de 35.934.674$00 
(€179.241,40) cuja data de pagamento voluntário terminou em 15/09/1999 (cfr. documento a fls 12 
dos autos).

E) Em 13/12/1999 a impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação mencionada na 
alínea anterior (cfr. documento a fls 2, Vol. I e fls 34 do Vol II do Processo Administrativo).

F) Em 15/09/1999 a impugnante pagou o montante a que se refere a alínea anterior (cfr. docu-
mento a fls 12 dos autos).

G) Em 12/03/2002 foi proferido despacho do Director de Serviços de Prevenção e Inspecção 
tributária (DSPIT) no uso de poderes delegados, que indefere a reclamação Graciosa apresentada 
pelo impugnante com fundamento na informação de fls 15 e ss, cujo teor aqui se dá por inteiramente 
reproduzido para todos os efeitos legais, onde em síntese se conclui que “parece -nos ser de corro-
borar a fundamentação já invocada por estes Serviços atendendo ao próprio texto da lei. (...) terá 
que acrescer ao lucro contabilístico declarado em Portugal o imposto sobre o rendimento que pagou 
no estrangeiro, nos termos da alínea b) do n.º l do art.º 58.º do CIRC (na linha 19 do quadro 17 da 
Modelo 22). (...) à colecta do IRC, o S.P. poderá deduzir, o imposto pago no estrangeiro ou o IRC que 
incidiria sobre o lucro respeitante à sucursal, se este for menor.” (cfr. documento a fls 17 e 18, Vol. I, 
do Processo Administrativo).

H) Em 17/06/2002 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício n.º 17886 de 14/06/2002 
que notifica o impugnante do indeferimento da reclamação graciosa (cfr. documento a fls 72, Vol. I, 
do Processo Administrativo).

I) A impugnação judicial foi apresentada em 26/06/2002 (cfr. documento a fls 2 dos autos).
Vejamos, pois:
Como resulta do probatório, a impugnante relevou, como custo fiscal, a diferença apurada no 

exercício de 1995, entre o imposto pago em França pela sucursal de Paris e o montante deduzido à 
colecta relativo ao crédito de imposto por dupla tributação internacional, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 73.º do CIRC.

E a questão dos autos é a da legalidade de tal procedimento.
Ao tempo, dispunha o artigo 58.º, n.º 1, alínea b), na redacção da Lei n.º 75/93, de 20 de Dezem-

bro, que “quando houver rendimentos obtidos no estrangeiro que dão direito a crédito de imposto por 
dupla tributação internacional, nos termos do artigo 73.º, esses rendimentos deverão ser considerados, 
para efeitos de tributação, pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre o rendimento 
pagos no estrangeiro”.

É o que se tem designado por método de imputação normal em que os rendimentos obtidos no 
estrangeiro são englobados pelas importâncias ilíquidas do imposto aí pago, pelo que este constitui 
parte integrante do rendimento tributável do contribuinte, operando -se a atenuação da dupla tributação 
através da sua imputação à colecta.

Na verdade, ao montante apurado para efeitos de liquidação de IRC, nos termos da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 71.º, é efectuada — alínea b) do n.º 2 — uma dedução correspondente à dupla tributação 
internacional.
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Todavia, segundo dispõe o artigo 73.º, na redacção da Lei n.º 75/93, tal dedução é apenas aplicável 
quando na matéria colectável tenham sido incluídos rendimentos obtidos no estrangeiro, e corresponderá 
à menor das seguintes importâncias:

a) Imposto sobre o Rendimento pago no estrangeiro;
b) Fracção do IRC, calculado antes da dedução correspondente aos rendimentos que, no país em 

causa, possam ser distribuídos.
Pode assim acontecer — é o caso dos autos — que exista um remanescente que, nos preditos 

termos, não pode ser deduzido.
A dedução deste apenas foi permitida pelo Orçamento de Estado para 1999, com o aditamento do 

n.º 8 ao artigo 85.º do CIRC, dispondo que, por insuficiência da colecta no exercício em que os rendi-
mentos obtidos no estrangeiro foram incluídos na base tributável, o remanescente pode ser deduzido 
até ao fim dos cinco exercícios seguintes.

Por outro lado, tal remanescente não pode ser considerado custo do exercício, ao contrário do 
que pretende a impugnante.

O artigo 23.º, alínea b), do CIRC, considera como custos os “encargos fiscais e parafiscais” mas 
estes não incluem o próprio IRC, expressamente excluído pelo artigo 11.º, n.º 1, alínea a).

Isto porque, incidindo o imposto sobre o lucro tributável das empresas, não seria lógico que, para o 
respectivo cálculo, entrasse o próprio IRC como sua componente negativa, constituindo verdadeira “con-
tradição” incluir, no processo de determinação da matéria colectável, a importância do próprio imposto.

Cfr. A. MOURA PORTUGAL, A dedutibilidade dos custos na jurisprudência fiscal portuguesa, Coim-
bra Editora, 2004, p. 313.

E, no sentido de a aludida alínea f) se esgotar em encargos comportados pela empresa — que nunca 
o próprio IRC — que sejam da sua responsabilidade como, exemplificativamente, as contribuições para 
a Segurança Social e o IVA não liquidado a terceiros, cfr. PINTO FERNANDES, CIRC Anotado, 1994, p. 215.

Aliás, se o predito remanescente pudesse igualmente ser considerado custo do exercício, não teria 
sentido a referida dedução: esta só se compreende por tal remanescente não ser considerado custo.

De outro modo: se o imposto pago no estrangeiro fosse considerado custo no Estado da residên-
cia, restaria incompreensível tal dedução neste e é justamente por não o ser que esta está legalmente 
consagrada.

Claro que a dedução pode ter um âmbito maior ou menor mas tal está incluído na livre confor-
mação do legislador; e foi o que operou, nos preditos termos, a Lei n.º 87 -B/98 (Orçamento de Estado 
para 1999).

Refira -se finalmente que a tese exposta não conflitua com o princípio da tributação do rendimento 
real, expresso no n.º 2 do artigo 107.º (actual 104.º) da Constituição.

Desde logo, não pode esquecer -se a inclusão do advérbio “fundamentalmente” (“a tributação das 
empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real”), o que acaba por permitir que nem 
sempre sejam tributados os lucros efectivamente auferidos.

Depois, ainda que as convenções sobre dupla tributação sejam designadas em termos de a pretender 
evitar, a verdade é que, como resulta da Convenção Modelo da OCDE, apenas permitem atenuá -la.

Aquela evicção apenas constitui um bom propósito ou augúrio que ainda não foi possível concre-
tizar totalmente mas apenas uma maior ou menor atenuação.

É, aliás, o que acontece igualmente com o IRS, nos termos do artigo 24.º, n.º 2, da Convenção entre 
Portugal e a França para Evitar a Dupla Tributação e Estabelecer Regras de Assistência Administrativa 
Recíproca em Matérias de Imposto sobre o Rendimento, aprovada pelo Decreto - Lei n.º 105/71, de 26 de 
Março, disponível em http://dre.pt/pdf1sdip/1971/03/07200/03910406.PDF, e do artigo 81.º do Código 
do IRS que determina — n.º 1 — que “os titulares de rendimentos das diferentes categorias obtidos 
no estrangeiro têm direito a um crédito de imposto por dupla tributação internacional, dedutível até à 
concorrência da parte da colecta proporcional a esses rendimentos líquidos, considerados nos termos 
da alínea b) do n.º 6 do artigo 22.º, que corresponderá à menor das seguintes importâncias:

a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
b) Fracção da colecta do IRS, calculada antes da dedução, correspondente aos rendimentos que 

no país em causa possam ser tributados, líquidos das deduções específicas previstas neste Código.”,
sendo que — n.º 2 — , “quando existir convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por 

Portugal, a dedução a efectuar nos termos do número anterior não pode ultrapassar o imposto pago no 
estrangeiro nos termos previstos pela convenção”.

Por modo, pois, de todo idêntico — mutatis mutandis — ao que acontece com o IRC.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida e 

julgando -se improcedente a impugnação.
Custas pela recorrente, tanto na instância como neste STA, sempre com procuradoria de 50%.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. – Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Miranda 
de Pacheco. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRS. Herança indivisa. Liquidação adicional. Audiência prévia. Preterição de forma-
lidade essencial. Aproveitamento ou anulação do acto.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 60.º da LGT, deve ser assegurado aos sujeitos passivos o 
direito de audição antes da elaboração de uma liquidação efectuada com base 
em correcções à matéria colectável declarada.

 II — Essa audição é, porém, dispensada se o contribuinte tiver sido ouvido anterior-
mente em qualquer das fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) 
do n.º 1 desse artigo.

 III — Não se mostra cumprida tal formalidade relativamente ao sujeito passivo da 
relação tributária impugnada cujos rendimentos declarados foram alterados por 
força de rendimentos oriundos de herança indivisa em consequência do que viu 
efectuada liquidação adicional de IRS, ainda que no âmbito desse procedimento 
tenha sido notificado o cabeça de casal, que não o impugnante, para exercer o 
seu direito de audição.

 IV — O princípio do aproveitamento do acto apenas poderá ser aplicado em situações 
em que não se possam suscitar quaisquer dúvidas sobre a irrelevância do exer-
cício do direito de audiência sobre o conteúdo decisório do acto, o que conduz, 
na prática, à sua restrição aos casos em que não esteja em causa a fixação de 
matéria de facto relevante para a decisão

 V — Neste caso, é manifesto que não se está perante uma situação de absoluta im-
possibilidade de a decisão do procedimento de liquidação ser influenciada pela 
audição da impugnante, pelo que o direito de audição desta se impunha.

 VI — A omissão de tal audiência conduz à anulação do acto a que se reporta.

Processo n.º 489/08-30.
Recorrente: Maria José Salema Manuel de Gouveia Allen.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I — Maria José Salema Manuel de Gouveia Allen, com os sinais dos autos, não se conformando 
com a sentença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou improcedente a impugnação judicial por 
si deduzida contra a liquidação adicional de IRS, e juros compensatórios, referente ao ano de 1995, 
no montante de € 1.654,63, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1.ª- Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou improcedente a impugnação 
da liquidação adicional de IRS do ano de 1995, no montante de € 1.654,63.

2.ª- A questão a decidir no presente recurso pode resumir-se assim: Pode a Administração Fiscal 
proceder à alteração dos rendimentos declarados pelo sujeito passivo, alterando a sua matéria colectável 
em sede de IRS, sem nunca ter notificado ou ouvido o mesmo das alterações efectuadas?

3.ª- A recorrente entende que o Código do IRS não permite alterações aos rendimentos individuais 
de cada contribuinte sem o mesmo ser chamado a pronunciar-se sobre a fixação ou alteração dos seus 
rendimentos.

4.ª- Posição diferente é a da douta sentença recorrida que julgou ser legal a liquidação efectuada, 
porquanto aquando da inspecção efectuada a um outro herdeiro também o foi na qualidade de cabeça 
de casal.

5.ª- Como tal entendeu não ser necessário dar conhecimento das correcções efectuadas na esfera 
do IRS aos restantes herdeiros. Sinceramente se pensa que a razão não está com a douta sentença 
recorrida.

6.ª- Porquanto o sujeito passivo da relação tributária não é a Herança mas a recorrente que viu 
os rendimentos por si declarados a serem alterados sem ver respeitados os vários preceitos legais do 
Código do IRS.
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7.ª- Não foi a recorrente notificada da decisão de alteração/correcção efectuada ao seu rendimento 
global, nem da respectiva fundamentação, com clara violação do artigo 67.º do CIRS (em vigor à altura 
dos factos)

8.ª- Não foi a recorrente notificada, para exercer o direito de audição, como impõe o artigo 60.º, 
n.º 1, al. a) da LGT e o artigo 60.º do RCPIT.

9.ª- Por tudo o exposto, só se poderá concluir pela ilegalidade da liquidação adicional de IRS do 
ano de 1995.

Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve 

ser julgado procedente e, em consequência, revogada a decisão recorrida.
II — Mostra-se provada a seguinte factualidade:
a) Em 24/04/1996 a impugnante apresentou a declaração de rendimentos relativa ao ano de 1995, 

acompanhada do anexo F a qual deu origem à liquidação n.º 5602757152 de 27/08/1996, com imposto 
a reembolsar (cf. doc. de fls. 60 e 64 do processo administrativo, doravante apenas PA).

b) Por deliberação da Câmara Municipal de Gondomar, de 04/08/1981, foi comunicado a José 
Alberto Manuel de Gouveia Allen, cabeça-de-casal da herança indivisa, da qual a impugnante era her-
deira, que foi autorizado o loteamento dos terrenos no Lugar de Fonte Pedrinha/Valbom — Processo 
4042/79 (cf. doc. de fls. 29 e 30 do PA).

c) Em 1996 o cabeça-de-casal, por si e como procurador de suas irmãs, nas quais se inclui a 
impugnante, requer ao Ministro das Finanças a restituição do imposto pago em 1984 e 1985 (cf. doc. 
de fls. 31 a 34 do PA).

d) O cabeça-de-casal era o sujeito passivo José Alberto Manuel Gouveia Allen, irmão da impug-
nante (cf. doc. de fls. 16 do processo e reclamação graciosa).

e) Na sequência de acção inspectiva, com recurso a métodos indirectos, feita a José Alberto Manuel 
Gouveia Allen, na qualidade de cabeça-de-casal, relativamente à herança indivisa, da qual a impug-
nante é herdeira, foi elaborado o relatório de fls. 17 a 21 do processo de reclamação graciosa apenso 
aos autos, notificado ao cabeça-de-casal, por ofício registado com aviso de recepção de 16/10/2000 
(cf. doc. de fls. 56 e 56 do PA).

f) No relatório é dito que “o sujeito passivo (cabeça-de-casal) e sua irmãs, que adquiriram a título 
gratuito, por óbito de seu pai, Alfredo Aires de Gouveia Allen, em 1975, um imóvel (terreno) sito no 
lugar da Pedrinha — Valbom, procederam ao loteamento do mesmo (processo de loteamento 100/81 
da Câmara Municipal de Gondomar). A venda dos lotes resultantes da divisão do prédio (174 segundo 
o alvará de loteamento) está a ser feita pelo s. p. e suas irmãs…” (cf. doc. de fls. 53 do PA).

g) É ainda referido no relatório que “O sujeito passivo foi notificado para exercer o direito de 
audição em 12.09.2000, nos termos do artigo 60.º da Lei Geral Tributária e do artigo 60.º do RCPIT. 
O s. p. exerceu o seu direito de audição, por via de petição escrita que deu entrada nos serviços em 
22.09.00…” (cf. doc. de fls. 55 do PA).

h) O relatório supra mencionado originou correcções, em sede de IRS, relativas ao ano de 1995, 
que foram notificadas ao cabeça-de-casal em 16/10/2000 (cf. doc. de fls. 56 e 57 do PA).

i) Inconformado com as correcções o cabeça-de-casal apresentou um pedido de revisão da matéria 
tributável (cf. doc. de fls. 40 a 50 do PA).

j) No entanto, conforme decisão proferida pelo órgão competente, em 12/12/2000, mantiveram-se 
os valores propostos no relatório de procedimento de inspecção (cf. doc. de fls. 50 do PA).

k) Por tal facto, foi efectuada correcção do IRS, do ano de 1995, do qual resultou a emissão da 
liquidação adicional n.º 532359578, de 15/12/2000, no montante de € 1.049,34 de imposto e € 605,29 
de juros compensatórios, num total de € 1.654,63, com data limite de pagamento de 01/02/2001 (cf. 
fls. 65 e 74 do PA, doc. de fls. 12 do processo de reclamação graciosa e doc. de fls. 18 dos autos).

l) Em 23/01/2002, a aqui impugnante deduziu reclamação graciosa no Serviço de Finanças de 
Santo Tirso (cf. proc. de reclamação n.º 1880200294000064 apenso aos autos).

m) Sobre a reclamação foi elaborada, em 07/11/06, a informação de fls. … do processo de recla-
mação graciosa.

n) A reclamação foi indeferida por despacho de 13/12/2006 (cf. doc. de fls. … do processo de 
reclamação graciosa).

III — Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que 
julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação adicional 
de IRS do ano de 1995 com fundamento na sua ilegalidade por falta de notificação da decisão de al-
teração/correcção da matéria colectável e falta de notificação para o exercício do direito de audição e 
inexistência do facto tributário.

Considerou a Mma. Juíza “a quo” que, relativamente à falta de notificação da recorrente para o 
exercício do direito de audição, não ocorrera tal vício porquanto tal notificação foi efectuada na pessoa 
do cabeça de casal da herança indivisa que originou os rendimentos, tendo esse sujeito passivo, naquela 
qualidade, usado dos direitos de pronúncia que a lei lhe conferia.
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Importa, no entanto, aclarar que o sujeito passivo da relação tributária impugnada não é a herança 
indivisa mas sim a recorrente, a qual, por força de rendimentos oriundos dessa herança viu os seus 
rendimentos globais serem alterados e, em consequência, disso, efectuada liquidação adicional de IRS, 
sem que no âmbito deste procedimento tenha sido notificada para exercer o seu direito de audição.

Vejamos. A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito tem, 
hoje, consagração constitucional no n.º 5 do artigo 267.º da CRP.

O artigo 60.º, n.º 1 da LGT concretiza, depois, essa directiva constitucional, estabelecendo que 
essa participação, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, deve ser assegurada por uma das 
formas aí indicadas, entre as quais se inclui o direito de audição antes da liquidação.

De realçar que, já à face do regime previsto no artigo 67.º do CIRS, na sua redacção inicial, era 
exigível a notificação da decisão de alteração da matéria tributável antes da liquidação.

Nos termos do n.º 2 do citado artigo 60.º da LGT, é dispensada, porém, 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.

Também de acordo com o que dispõe o n.º 3 do mesmo artigo, essa audição é dispensada se o 
contribuinte tiver sido ouvido anteriormente em qualquer das fases do procedimento a que se referem 
as alíneas b) a e) do n.º 1 desse artigo.

Ora, no caso em apreço, não há dúvida que a recorrente enquanto sujeito passivo da liquidação 
impugnada não foi ouvida antes desta.

É certo que o cabeça de casal da herança indivisa que originou os rendimentos que determinaram 
a alteração dos rendimentos declarados pela recorrente em sede de IRS foi notificado do relatório da 
inspecção efectuada pela AF, tendo usado, inclusive, do direito de pronúncia que a lei lhe conferia.

Só que a liquidação de IRS impugnada não tem como sujeito passivo a herança indivisa nem o 
seu cabeça de casal mas sim a ora recorrente.

E esta no âmbito deste procedimento não foi notificada para, querendo, exercer o seu direito de 
audição.

O que, em princípio, conduziria, sem dúvida, à anulação do acto a que se reporta.
Porém, a jurisprudência deste STA tem vindo a decidir que, não obstante a audiência prévia 

constituir uma importante manifestação do princípio do contraditório e visar associar o administrado 
à tarefa de preparar a decisão final e permitir-lhe participar e influenciar a formação da vontade da 
Administração, a degradação daquela formalidade em formalidade não essencial só ocorrerá quando, 
atentas as circunstâncias, a intervenção do interessado se tornar inútil — v., neste sentido, o acórdão 
de 3/3/04, no recurso 1240/02.

Ou seja, como se disse no acórdão de 24/10/2007, proferido no recurso 429/07, “… nem sempre 
a omissão da audiência conduz à anulação do acto a que se reporta.

Designadamente, deverá entender-se que não se justifica a anulação, apesar da preterição do 
direito de audição, nos casos em que se apure no processo contencioso que, se a audiência tivesse sido 
realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos nem de se pronunciar 
sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final sobre as quais não tivesse já tido 
oportunidade de se pronunciar.”.

No entanto, como se acrescenta no aresto citado, “o princípio do aproveitamento do acto apenas 
poderá ser aplicado em situações em que não se possam suscitar quaisquer dúvidas sobre a irrelevân-
cia do exercício do direito de audiência sobre o conteúdo decisório do acto, o que conduz, na prática, 
à sua restrição aos casos em que não esteja em causa a fixação de matéria de facto relevante para a 
decisão.”.

Por isso, aquele direito não poderá deixar de ser assegurado sempre que não seja de afastar a 
possibilidade de a decisão do procedimento tributário ser influenciado pela intervenção do interessado 
e não haja outros valores constitucionalmente relevantes que se lhe contraponham.

Neste caso, é manifesto que não se está perante uma situação de absoluta impossibilidade de a 
decisão do procedimento de liquidação ser influenciada pela audição da impugnante.

E, assim sendo, é de concluir que o direito de audiência não poderia deixar de ser assegurado e 
que, por outro lado, também não pode considerar-se sanada a falta de notificação para o exercício do 
mesmo, nos termos exigidos pelo artigo 60.º da LGT.

Razão por que a decisão recorrida que assim não entendeu se não possa, pois, manter.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar procedente a impugnação 
judicial deduzida, anulando-se, em consequência, o acto de liquidação impugnado.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª Instância.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

IRC. Impugnação judicial. Prazo. Caducidade do direito à liquidação. Intempestivi-
dade.

Sumário:

Se do acto de liquidação a impugnar não resulta imposto a pagar, mas imposto a re-
embolsar, e não havendo no CIRC norma semelhante à prevista na alínea b) do n.º 4 
do artigo 131.º do CIRS (onde expressamente para a situação de liquidação da qual 
resulte imposto a reembolsar ou não haja lugar a pagamento ou a reembolso, se 
determina que o prazo de impugnação se conta a partir dos 30 dias seguintes àquele 
em que a liquidação tiver sido efectuada), o prazo de impugnação deverá contar-se 
a partir da notificação do acto tributário que ainda que sendo de liquidação não 
deu origem a qualquer pagamento adicional por parte do sujeito passivo mas sim 
a reembolso de imposto já pago, à semelhança, aliás, da impugnação de qualquer 
outro acto tributário que seja impugnável e que não dê origem a qualquer liquidação, 
como se prevê na alínea b) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT, aqui aplicável.

Processo n.º 621/08-30.
Recorrente: Horácio Esteves & Gonçalves, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator : Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I — Horácio Esteves & Gonçalves, Lda., com os sinais dos autos, veio deduzir impugnação ju-
dicial contra a liquidação n.º 80100050290, referente a IRC de 1996.

Por sentença do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa foi julgada verificada a excepção peremptória da ca-
ducidade do direito de impugnação, absolvendo-se, em consequência, a Fazenda Pública do pedido.

Inconformada com tal decisão, dela vem agora a impugnante interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1 — É objecto da presente impugnação judicial a liquidação n.º 800100080290.
2 — O total do imposto a pagar pela impugnante cifrava-se em 4.450.954$00.
3 — A impugnante tinha já efectuado o pagamento da quantia de 7.740.061$00 a favor da Ad-

ministração Fiscal.
4 — Ao compensar os valores, a Administração Fiscal emitiu a favor da impugnante um cheque de 

2.802.024$00, com a data limite de pagamento de 12 de Julho de 1999, sendo esse o valor que constava 
no campo (24) “Importância a reembolsar/pagar”, da nota demonstrativa de liquidação.

5 — No caso há lugar à liquidação de imposto no montante de 4.450.954$00
6 — No entanto, dado que a impugnante já tinha efectuado pagamentos de montantes superiores 

aos devidos, no documento de liquidação determinou-se que havia um valor a restituir à impugnante, 
correspondente ao excesso do valor já pago relativamente ao valor a pagar.

7 — Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 466/99, de 26 de Outubro, que aprovou o Código 
de Procedimento e Processo Tributário, este último entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2000 e só se aplica 
aos procedimentos iniciados e aos processos instaurados a partir dessa data.

8 — À data da apresentação da impugnação judicial (11 de Outubro de 1999) o actual Código de 
Procedimento e Processo Tributário ainda não se encontrava em vigor.

9 — O artigo 102.º, n.º 1, c) do referido Código não é aplicável à presente impugnação judicial.
10 — Ao decidir da caducidade do direito de impugnação mediante a aplicação do artigo 102.º, 

n.º  , c) do Código de Procedimento e Processo Tributário, a douta sentença recorrida violou a disposição 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 466/99, de 26 de Outubro.

11 — Ao caso ajuizado é obrigatoriamente aplicável o artigo 123.º do Código de Processo Tri-
butário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, que era a lei processual em vigor à data 
da apresentação em juízo da impugnação.

12 — Dado que a situação de facto constitui liquidação de imposto é subsumível à alínea a) do 
n.º 1 do artigo 123.º do Código de Processo Tributário.

13 — A alínea a) do artigo ajuizado não distingue consoante a obrigação de pagamento impenda 
sobre o Estado ou sobre o contribuinte.
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14 — A alínea e) do n.º 1 do artigo 123.º aplica-se aos casos de impugnação autónoma, i.e., casos 
que não envolvam impugnação da própria liquidação, como decisões de recurso hierárquico, actos de 
autoliquidação, de retenção na fonte e de fixação de valores patrimoniais ou de impugnação de avaliação 
directa, o que não se verifica na presente impugnação judicial.

15 — A douta sentença recorrida, ao aplicar o artigo 123.º, n.º 1, e), violou, também, a disposição 
do artigo 123.º, n.º 1, a), violando inerentemente o direito da impugnante à impugnação judicial do acto 
de liquidação de IRC que a afectou.

16 — Violou, assim e também, o artigo 95.º da LGT.
17 — Se não se entender que à presente impugnação judicial é aplicável directamente o artigo 

123.º, n.º 1, a), nunca concedendo, estamos perante um caso omisso, dado que este não se enquadrava 
em nenhuma das restantes alíneas do artigo 123.º

18 — No caso presente, em que da liquidação resulta imposto a reembolsar ao sujeito passivo, 
também existe prazo para o reembolso ser exercido.

19 — O caso sub judice é análogo ao previsto no artigo 123.º, n.º 1, a).
20 — Da aplicação analógica da norma da alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Código de Processo 

Tributário ao caso sub judice resulta que a impugnação da liquidação deve ser apresentada no prazo 
de 90 dias contados a partir do termo do prazo para o reembolso poder ser exercido, ou seja, 90 dias 
contados a partir de 12 de Julho de 1999, último dia em que o cheque da Direcção-Geral dos Impostos 
é válido.

21 — Tendo a impugnação sido apresentada no dia 11-10-1999, a mesma é tempestiva por ter 
sido apresentada nos 90 dias seguintes ao dia 12-07-1999.

22 — Ao decidir pela extemporaneidade da impugnação apresentada pela impugnante, aqui 
recorrente, violou a douta sentença recorrida o disposto no artigo 123.º, n.º 1, alínea a) do Código de 
Processo Tributário.

23 — Termos porque a douta sentença recorrida deverá ser revogada, assim se fazendo JUS-
TIÇA.

Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1 — Em 19/5/98 foi efectuada à impugnante a liquidação n.º 80200067370 de IRC de 1996 

(fls.15).
2 — Contra esta liquidação foi apresentada reclamação graciosa em 4/11/98 (processo de recla-

mação apenso).
3 — Na sequência desta reclamação foi efectuada em 17/3/99 a liquidação n.º 80100050290 

referente ao IRC de 1996 que deu origem a reembolso (fls. 14 e 70).
4 — Esta liquidação foi notificada à impugnante em Março de 1999 (admitido por acordo).
5 — A impugnação foi deduzida em 11/10/99 (fls. 2).
III — Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa que julgou 

verificada a excepção da caducidade do direito de impugnação e, em consequência, absolveu a Fazenda 
Pública do pedido.

É objecto da presente impugnação judicial deduzida em 11/10/1999 a liquidação de IRC de 1996 
n.º 80100080290 que, de acordo com o probatório, foi notificada à impugnante, ora recorrente, em 
Março de 1999.

A liquidação em causa foi efectuada na sequência de reclamação graciosa apresentada contra 
anterior liquidação.

De acordo com a sentença sob recurso, «Se houvesse lugar a pagamento de imposto a impugnação 
deveria ser interposta no prazo de 90 dias a contar do termo do prazo para o pagamento voluntário, 
nos termos do disposto no artigo 102.º, n.º 1, al. a) do CPPT (anteriormente artigo 123.º, n.º 1, al. a) 
do CPT).

No caso em análise a liquidação deu origem a reembolso pelo que o prazo para dedução da im-
pugnação conta-se nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 204.º do CPPT, isto é, da notificação 
do acto tributário de liquidação.».

Ou seja, o Mmo. Juiz “a quo” considerou a impugnação apresentada intempestiva porque, devendo 
ter sido deduzida no prazo de noventa dias a contar da notificação do acto tributário de liquidação (que 
deu origem a reembolso), ocorrida em Março de 1999, como prevê a alínea b) do n.º 1 do artigo 102.º 
(e não 204.º, como por lapso manifesto se escreveu no texto da sentença) do CPPT, a mesma só deu 
entrada em 11/10/1999.

Alega a recorrente que a impugnação deduzida nesta data não poderia ter sido considerada in-
tempestiva ao abrigo da disposição citada do CPPT pois este ainda se não encontrava em vigor em tal 
data.
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E, na verdade, assim é.
O CPPT só entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2000 e só se aplicava aos procedimentos iniciados 

e aos processos instaurados a partir dessa data (artigo 4.º do DL 433/99, de 26 de Outubro).
É certo que este regime especial de direito transitório, que afastou a aplicação da regra que consta 

do n.º 2 do artigo 12.º da LGT, segundo a qual as normas sobre procedimento e processo são de apli-
cação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos 
dos contribuintes, deixou de vigorar a partir da entrada em vigor da Lei 15/2001, de 5 de Junho, que, 
no seu artigo 12.º, determinou a aplicação do CPPT aos procedimentos e processos pendentes regulados 
pelo CPT, mas sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados.

Daí que deva ser à face do CPT, em vigor à data em que a presente impugnação foi deduzida, que 
se há-de aferir da tempestividade ou não da mesma.

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 123.º do CPT, a impugnação deveria ser apresentada no prazo 
de 90 dias contados a partir dos factos previstos nas suas diferentes alíneas: termo do prazo para paga-
mento voluntário do imposto — al. a); notificação dos actos tributários que não dêem origem a qualquer 
liquidação — al. b); citação dos responsáveis subsidiários, em processo de execução fiscal — al. c); 
indeferimento tácito de reclamação graciosa — al. d); e notificação dos restantes actos que possam ser 
objecto de impugnação autónoma — al. e).

Há que ter presente ainda que o DL 138/92, de 17 de Julho, que veio adaptar ao CPT o regime 
das reclamações e impugnações do CIRC, dispõe no seu artigo 111.º que os sujeitos passivos de IRC 
poderão reclamar ou impugnar a respectiva liquidação, efectuada pelos serviços da administração fiscal, 
com os fundamentos e nos termos e prazos estabelecidos naquele Código.

Tal faculdade é-lhes igualmente conferida relativamente à autoliquidação, à retenção na fonte e 
aos pagamentos por conta, com excepção do prazo para a reclamação da autoliquidação que é de dois 
anos (n.º 2 do artigo citado).

Os sujeitos passivos de IRC, nos termos do n.º 6 da mesma disposição legal, poderão ainda re-
clamar e impugnar a matéria colectável que for determinada e que não dê origem a liquidação de IRC, 
com os fundamentos e nos termos estabelecidos no CPT para a reclamação e impugnação dos actos 
tributários.

Porque, no caso em apreço, e como alega a recorrente, esta já tinha efectuado pagamento de mon-
tante superior ao IRC liquidado, a liquidação objecto de impugnação determinou o valor do imposto a 
restituir àquela, tendo a AF emitido para pagamento desse reembolso o respectivo cheque.

E, nessa medida, considera a recorrente que o prazo de 90 dias para poder impugnar tal liquidação 
dever-se-ia contar a partir do termo do prazo para o reembolso poder ser exercido, em analogia com o 
prazo de pagamento do imposto previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT, pelo que, assim 
sendo, a impugnação seria tempestiva.

Não tem, contudo, razão a recorrente.
Com efeito, se não estamos perante um acto de autoliquidação, pagamento por conta ou retenção 

na fonte, situações em que se aplicariam os prazos previstos nos artigos 151.º a 153.º do CPT, o prazo 
de impugnação judicial, na falta de disposição especial expressa, não pode ser contado a partir de outros 
factos senão os das alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT.

Ora, se do acto de liquidação a impugnar não resulta imposto a pagar, mas imposto a reembolsar, 
e não havendo no CIRC norma semelhante à prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 131.º do CIRS 
(onde expressamente para a situação de liquidação da qual resulte imposto a reembolsar ou não haja 
lugar a pagamento ou a reembolso, se determina que o prazo de impugnação se conta a partir dos 30 
dias seguintes àquele em que a liquidação tiver sido efectuada), o prazo de impugnação deverá contar-
se aqui a partir da notificação do acto tributário que ainda que sendo de liquidação não deu origem a 
qualquer pagamento adicional por parte do sujeito passivo mas sim a reembolso de imposto já pago, à 
semelhança, aliás, da impugnação de qualquer outro acto tributário que seja impugnável e que não dê 
origem a qualquer liquidação, como se prevê na alínea b) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT.

E, assim sendo, é manifestamente intempestiva a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente 
em 11/10/1999 contra liquidação efectuada e da qual foi notificada em Março de 1999, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 123.º do CPT (e não da alínea b) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT como se 
refere na sentença sob recurso).

A decisão recorrida deve, por isso, ser mantida.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida, com a presente 
fundamentação.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Jorge de 
Sousa. 
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 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

Execução Fiscal. Venda. Formalidades. art. 256.º do CPPT.

Sumário:

 I — Na venda de bens em processo de execução fiscal, a transmissão da propriedade 
opera -se com a aceitação da proposta do comprador.

 II — Mas tal venda só se concretiza com o depósito imediato da totalidade do preço ou, 
pelo menos, de uma parte deste, não inferior a um terço — art. 256.º do CPPT.

 III — Assim, se o proponente apresenta uma proposta, que é aceite, mas não deposita 
no acto a totalidade do preço ou, pelo menos, uma parte do preço, não inferior a 
um terço, a transmissão da propriedade não se concretiza.

Processo n.º 740/08 -30.
Recorrente: Fabrice Edmond Robert Marescaux.
Recorrido: Paulo Correia, L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.

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

1 — FABRICE EDMOND ROBERT MARESCAUX, identificado nos autos, interpôs recurso 
para este Supremo Tribunal, da decisão do Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou pro-
cedente a reclamação apresentada por Paulo Correia, Ld., anulando o despacho do chefe da repartição 
e finanças de Lisboa 4, que considerou válido o pagamento da dívida efectuado pelo devedor, com a 
consequente extinção dos autos de execução.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
a) O presente recurso jurisdicional vem interposto da Douta Sentença do Tribunal Tributário de 

Lisboa, de 25 de Junho de 2008, proferida nos autos do proc. n. 631/08.0BELRS, que correu termos 
na 2.ª Unidade Orgânica do Tribunal a quo, a qual julgou procedente a reclamação deduzida pela Re-
clamante, e ora Recorrida, a sociedade comercial “Paulo Correia, Ld.”, no âmbito de uma Reclamação 
de actos do órgão de execução fiscal, anulando o despacho reclamado, de 13 de Fevereiro de 2008, 
do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4, em que o ora Recorrente foi notificado na qualidade de 
contra -interessado;

b) O ora Recorrente foi nesta Reclamação considerado notificado, para os devidos efeitos, nos 
termos do disposto nos artigos 255.º, n. 1, e 254º, n. 4, do CPC, não tendo assim litigado em 1.ª Ins-
tância, e apenas tendo tido conhecimento da referida Reclamação aquando da notificação, em 30 de 
Junho de 2008, da Douta Sentença Recorrida;

c) O presente recurso jurisdicional versa exclusivamente matéria de direito, lidando -se assim com 
a matéria de facto assente na Douta Sentença recorrida, a suas fls. 2 a 5, cuja decisão se efectuou com 
base no exame dos documentos e nas informações oficiais constantes do processo instrutor junto aos 
autos — o qual se deu ali por integralmente reproduzida;

d) Nos termos da douta sentença recorrida, foi a Reclamação deduzida considerada procedente, e 
em consequência anulado o despacho reclamado, de 13 de Fevereiro de 2008, com base no entendimento 
que, na venda em processo de execução fiscal, a transmissão da propriedade se opera com a aceitação 
da proposta do comprador — nos termos dos artigos 252º, n. 1, alínea a), 253º, alíneas a), b) e c), e 
256.º, alínea c), d), e) e h), todos do CPPT.

e) Entende o ora Recorrente, salvo o devido respeito, e melhor entendimento, que a Douta Sen-
tença Recorrida enferma de erro de julgamento, ao ter assim decidido, e com este fundamento, razão 
pela qual deve a mesma ser revogada por este Alto Tribunal, já que o despacho reclamado, de 13 de 
Fevereiro de 2008, do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4, não se encontra viciado de violação 
de lei, nos termos julgados;

f) Havendo na Douta Sentença Recorrida quer normas jurídicas que foram violadas quer erro na 
determinação da norma aplicável, as quais, umas e outras, impunham outra decisão, negando provi-
mento à Reclamação deduzida;

g) Desde logo, e em primeiro lugar, há na Douta sentença recorrida Erro de julgamento por violação 
das normas do art. 256º, alínea e), do CPPT e do art. 900º, n. 1, do CPC, aqui aplicável, já que, tendo 
ficado assente que na data da abertura das propostas não esteve presente o Reclamante, ora Recorrido, 
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nem feito o pagamento exigido pelo artigo 256º, alínea e), do CPPT, então não houve transmissão ou 
venda do bem penhorado;

h) Pois como ficou demonstrado, a venda, a transmissão, não se efectua por força da aceitação da 
proposta pelo órgão de execução fiscal, mas antes, pelo cumprimento das normas que são pressuposto 
daquela aceitação — entre as quais avulta a referida norma da alínea e), do art. 256º, do CPPT;

i) E tendo ficado assente que aquele pagamento não foi efectuado, nem parte dele, e que nenhum 
pagamento foi efectuado até ao presente momento, errou a Douta Sentença Recorrida, violando a norma 
do art. 256.º, alínea e), do CPPT, que pressupõe o pagamento, no acto de arrematação, da quantia cor-
respondente a pelo menos 1/3 do preço oferecido, para que a transmissão se opere;

j) Concorrendo ainda para esta interpretação, o facto de, nos termos do art. 900.º, do Código de 
Processo Civil (CPC), norma aqui subsidiariamente aplicável, a adjudicação dos bens e a entrega ao 
arrematante do título de transmissão a seu favor só se operar quando se mostre integralmente pago o 
preço e satisfeitas as obrigações fiscais inerentes à transmissão;

k) Entende ainda o ora Recorrente, salvo o devido respeito, e melhor entendimento, que a Douta 
Sentença Recorrida enferma de erro de julgamento, por violação da norma do art. 898.º, n. 3, do CPC, 
norma que é aqui aplicável, mas que não foi considerada na resolução do presente litígio;

l) E que prescreve que, enquanto não for efectuado o depósito de parte do preço, pode o órgão da 
execução fiscal determinar sem efeito a venda efectuada;

m) Conferindo a referida norma do artigo 898º, n. 3, do CPC, adaptado ao processo público de 
venda forçada, um direito potestativo público, que no caso dos presentes autos era exercitável desde o 
momento da abertura das propostas e aceitação das mesmas;

n) E tratando -se de direito cuja constituição a favor da Autoridade Pública é reclamada até pela 
prossecução do interesse público de arrecadação da quantia exequenda;

o) Não tendo sido paga qualquer quantia, quer a título de preço quer a título de cumprimento 
de obrigações fiscais, podia sempre o órgão de execução fiscal, com esse fundamento, dar sem efeito 
a venda operada — ou a aceitação da proposta notificada — nos termos do citado art. 898.º, n. 3, do 
CPC, razão por que, a Douta sentença recorrida, ao anular judicialmente o referido despacho de 13 de 
Fevereiro de 2008, que deu sem efeito a venda, por o depósito da quantia de um terço não ter sido de-
positada no acto de abertura das propostas, errou no julgamento efectuado, salvo melhor entendimento, 
violando a referida norma do art. 256.º, alínea e), do CPPT, e não tomando em consideração a norma 
do art. 898.º, n. 3, do CPC, aqui também aplicável, com as necessárias adaptações.

Não houve contra -alegações.
Neste STA, o EPGA adere à posição do seu colega da 1.ª Instância, que se pronunciara pela pro-

cedência da reclamação. Assim, no seu entender, o recurso não merece provimento.
Com dispensa dos vistos vêm os autos à conferência.
2 — Vêm provados da instância os seguintes factos:
1 — Em 29 de Julho de 1998, foi autuado o processo de execução fiscal n. 3301 98/101583.4., 

contra Fabrice Edmond Robert Marescaux, por dívida de IRS, relativa a 1996, no montante de Euros 
2.609,29.

2 — Em 28 de Agosto de 2007, foi penhorado o imóvel sito na Quinta da Marinha, n. 115, Cascais, 
inscrito na matriz com o n. 7602, para pagamento da quantia exequenda e acrescidos no montante de 
Euros 17.992,02, no âmbito do PEF n. 3301199701029690, penhora cujo registo foi efectuado em 5 
de Setembro de 2007.

3 — Em 22 de Novembro de 2007, foi emitido anúncio de citação de credores e venda de bens 
penhorados, referente ao imóvel referido no ponto anterior, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

4 — A reclamante conhecimento de que iria ter lugar a venda, em processo executivo fiscal, em 
que era executado Fabrice Edmond Robert Marescaux, de um prédio urbano com o n. 115, da Quinta 
da Marinha, em Cascais, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Cascais sob o art. 7602, e 
descrito na conservatória do registo predial de Cascais sob o n. 04750/050690, da referida freguesia, 
com o valor patrimonial de Euros 314.580,00.

5 — Na sequência do que enviou a sua proposta, em carta fechada, a qual foi aceite no acto de 
arrematação de dia 29 de Janeiro de 2008, por ser a de maior valor.

6 — Tendo sido notificada em 6 de Fevereiro de 2008, através do oficio n. 1099, datado de 29 
de Janeiro de 2008, do serviço de finanças de Lisboa 4, para depositar o preço oferecido, no montante 
de € 252.000,00, uma vez que no momento da abertura das propostas não tinha estado presente um 
representante seu.

7 — Em 8 de Fevereiro de 2008, compareceu no serviço de finanças de Lisboa 4 o executado, 
Fabrice Edmond Robert Marescaux, para efectuar o pagamento da totalidade das dívidas existentes, 
alegando que ainda não o tinha feito por desconhecimento das mesmas, e por estar ausente no estran-
geiro.
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8 — O executado procedeu ao pagamento da quantia exequenda em 11 de Fevereiro de 2008 
(cf. modelo 50, a fls. 84, dos autos).

9 — No dia 13 de Fevereiro de 2008, o mandatário da reclamante apresentou -se no referido ser-
viço de finanças de Lisboa 4, para solicitar as guias e depositar o preço, quando lhe foi comunicado 
verbalmente pelo funcionário Vasco Tacão, de que a venda não iria ter lugar, mas que deveria voltar 
no dia seguinte para falar com o Chefe da Repartição.

10 — No dia 14 de Fevereiro de 2008, foi o representante da reclamante foi informado pelo Chefe 
da Repartição, João Rosa Chambel, de que a venda, de facto, não iria ter lugar e que iria ser notificado 
desse mesmo facto pelo correio (acordo).

11 — No dia 18 de Fevereiro de 2008, a reclamante foi notificada do despacho datado de 13 de Fe-
vereiro, proferido pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 4, João Rosa Chambel, com o seguinte teor:

DESPACHO
Vista a informação que antecede e tendo presente que no acto do arrematação verificado em 29 de 

Janeiro de 2008 neste serviço, para venda do artigo matricial7602 da freguesia e concelho de Cascais 
foi aceite a proposta apresentada por Paulo Correia, Ld, n. 503142018, que não se encontrava presente, 
não tendo no entanto sido depositado o preço respectivo ou parte dele, como determina a alínea e) do 
art. 256.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, tendo para o efeito sido notificado por 
oficio n. 1099 do mesmo dia, e que entanto o devedor originário Fabrice Edmond Robert Maresceux 
compareceu neste serviço e efectuou em 11 do corrente o pagamento da totalidade da divida e demais 
encargos, antes de qualquer pagamento por parte do arrematante, determino considerar como válido o 
pagamento efectuado e consequente extinção dos presentes autos.

Notifique -se o arrematante Paulo Correia, Ld. do conteúdo do presente despacho, ficando escla-
recido de que fica sem efeito o oficio n. 1099 de 29.1.2008 e liberto da obrigatoriedade de efectuar 
qualquer pagamento.

12 — A reclamante está colectada pelo serviço de finanças de Cascais, em sede de IRC, pela 
actividade de “Prédios — revenda dos adquiridos para esse fim”.

3 — Dos autos consta nomeadamente o seguinte:
O recorrido Paulo Correia, Ld. apresentou proposta em carta fechada, no tocante ao bem em venda, 

penhorado nos autos de execução, no valor de € 252.000,00 — fls. 30;
Do auto de abertura e apresentação de propostas (artigos 253.º do CPPT e 893.º e 894.º do CPC) 

consta a apresentação de duas propostas, tendo um dos proponentes (Paulo Sérgio Pinto dos Santos), de-
sistido, pelo que foi rejeitada a sua proposta, ficando unicamente a proposta do referido Paulo Correia, Ld.

Em função disso, o chefe de finanças exarou o seguinte despacho:
“Declarando -se encerrado o presente auto de abertura de propostas em carta fechada seguir -se -á 

a tramitação subsequente com vista à adjudicação do bem (artigos 253.º, 254.º e 256.º do CPPT”) 
fls. 31.

Foi então remetido ao proponente / arrematante o seguinte ofício:
“Por não ter estado presente no dia e hora marcados para a abertura das propostas … fica por este 

meio notificado que foi aceite a sua proposta por ser a de maior valor …
“Mais fica notificado para, no prazo de 15 dias … efectuar o pagamento da totalidade do preço 

oferecido, nos termos do artigo 256.º do CPPT, conjugado com o n. 2 do art. 897.º do CPC, mediante 
guias …, sob pena, se não o fizer, da aplicação das sanções previstas na lei do processo civil, nomea-
damente as previstas no art. 898.º do CPC”

Segue -se o referido em 6. do probatório.
Ora, o Mm. Juiz considera que a venda se consumou no momento da aceitação da proposta, pelo 

que quando o executado se apresentou a pagar (e pagou) já o bem estava vendido, pelo que o despacho 
impugnado, acima transcrito, é ilegal.

Escreveu -se na sentença sob reclamação:
“Encontra -se provado nos autos que a proposta de compra da reclamante foi aceite em 29 de Ja-

neiro de 2008, data em que, face ao acima exposto, se consumou a venda, tendo o pagamento da dívida 
pelo executado ocorrido em 11 de Fevereiro de 2008”

Quer isto dizer que o Mm. Juiz considerou que a venda se efectuou no momento da aceitação da 
proposta.

A norma a convocar é a do art. 256.º do CPPT.
E, na esteira de Jorge de Sousa (CPPT, anotado e comentado, II Volume, 2007, comentário ao 

citado artigo) seria esse o entendimento.
Escreve o reputado autor, a respeito do momento de transferência da propriedade:
“É inequívoco que, nos textos das normas que podem relevar para resolver a questão, se parte do 

pressuposto de que a venda se opera no momento em que é aceite a proposta.
“Desde logo, é isso que se passa com as alíneas c), d) e) e h) do presente art. 256.º, ao fazer -se 

referência às vendas e ao adquirente, relativamente ao auto de abertura das propostas, num momento 
em que ainda não ocorreu a adjudicação”.
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E depois de ampla fundamentação conclui:
“Assim, deve entender -se que, na venda de processo em execução fiscal, a transmissão da pro-

priedade se opera com a aceitação da proposta do comprador”.
Sendo aceitável este entendimento, há que considerar, para a solução deste problema concreto, o 

disposto na alínea e) do citado artigo 256.º, que dispõe:
“O funcionário competente passará guia para o adquirente depositar a totalidade do preço, ou 

parte deste, não inferior a um terço, em operações de tesouraria, à ordem do órgão de execução fiscal, 
e, não sendo feito todo o depósito, a parte restante será depositada no prazo de 15 dias, sob pena das 
sanções previstas no processo civil”.

Quer isto dizer que, na hora, o adquirente terá que depositar no acto, pelo menos uma quantia não 
inferior a um terço da totalidade do preço.

E não o fez.
Que consequências?
Na execução comum, o problema está resolvido, uma vez que o proponente/adquirente deve 

necessariamente juntar à proposta, como caução, cheque visado ou garantia bancária, correspondente 
a 20% desse valor, sem o que a sua proposta não será admitida — art. 897.º, 1, do CPC.

Isto não é assim, já o vimos, no processo de execução fiscal.
Mas será que o facto de não ter sido depositado imediatamente, pelo menos um terço da impor-

tância da venda, tem consequências?
Entendemos que sim.
Já vimos que no processo civil, o proponente tem necessariamente que depositar 20% do valor 

respectivo.
No CPC anterior, o art. 904.º do CPC, dispunha no seu n. 1:
“O arrematante depositará no acto da praça o preço ou a fracção que oferecer, não inferior à dé-

cima parte, e a quantia correspondente às despesas prováveis da arrematação, sem o que não lhe serão 
adjudicados os bens”.

Da conjugação de todos estes preceitos legais, somos levados a concluir que deve entender -se que, 
na venda em processo de execução fiscal, se é certo que a transmissão da propriedade se opera com a 
aceitação da proposta, também é verdade que a mesma só se concretiza com o depósito imediato da 
totalidade do preço ou, pelo menos de um terço dessa totalidade.

Ora, já vimos que o recorrido, que apresentou a sua proposta, não depositou no acto importância 
alguma.

Pelo que, na nossa óptica, a transmissão da propriedade não se concretizou.
Quer isto dizer que, para nós, a transmissão da propriedade, na execução fiscal, comporta sempre 

um elemento — a aceitação da proposta do proponente — mas complementada necessariamente com 
a entrega imediata de pelo menos um terço do valor da totalidade do preço.

A não se entender assim, o comprador (então proponente) ficava, em processo de execução fiscal, 
numa situação claramente privilegiada, não se compaginando uma tal interpretação com os legítimos 
interesses da Fazenda Pública.

Assim, diferentemente da posição assumida pelo Mm. Juiz a quo, entendemos que o despacho 
reclamado se deve manter na ordem jurídica.

4 — Face ao exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença 
recorrida, pelo que se indefere a reclamação, mantendo -se na ordem jurídica o despacho reclamado.

Custas pelo reclamante, aqui recorrido, mas apenas na primeira instância.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Jorge de Sousa. 

 Acórdão de 24 de Setembro de 2008.

Assunto:

Reclamação para a conferência. Mandato forense. Substabelecimento.

Sumário:

Constituído mandato forense, em alternativa, a dois advogados, o facto de ocorrer 
o substabelecimento relativamente a um deles não invalida os poderes forenses 
conferidos ao outro.
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Processo n.º 1084/07-30.
Recorrente : Linha Azul — Comércio e Distribuição de Vestuário, L.da

Recorrido : Fazenda Pública.
Relator : Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública notificada do despacho do Relator de fls. 268 e verso, nos termos do qual foi 

anulada “a anterior notificação feita ao anterior mandatário da recorrente, bem como todo o processado 
posterior, devendo, desta feita, proceder-se à notificação do despacho de fls. 224 e seguintes na pessoa 
do ilustre mandatário substabelecido a fls. 212”, dele veio reclamar para a conferência nos termos do 
n.º 3 do artigo 700.º do CPC

Para tanto, alega nos seguintes termos:
“1 — A fls. 245 e segs. veio o Ilustre Mandatário, Dr.° Pedro Moura de Sá, pedir esclarecimentos 

de dúvidas/rectificação de erro material de escrita e ou aclaração da notificação da conta de custas, 
constante de fls. 239, invocando:

a) que, ao que sabe, os autos não estão findos;
b) que a impugnante, por requerimento enviado por correio electrónico de 10/01/08, veio juntar 

aos autos subestabelecimento, sem reserva, a favor do subscritor;
c) que, após a conhecida subida dos autos ao STA, nada foi, a partir de então, notificado ao sig-

natário;
Sem prescindir, invocou também a nulidade de todo o processo a partir da sua verificação, para a 

hipótese de ter sido efectuada qualquer notificação, sem ser ao mandatário constituído no processo.
2 — Face a tal requerimento foi, a fls. 268, proferido despacho, pelo Exmo Sr. ° Relator, anu-

lando a notificação feita ao anterior mandatário da recorrente, bem como, todo o processado posterior, 
determinando-se que seja feita a notificação de fls. 224 e segs., na pessoa do Ilustre mandatário subes-
tabelecido a fls. 212, tendo, para tanto, entendido que de harmonia com o disposto no art. 36° n° 1 do 
CPC, o subestabelecimento, sem reserva, implica a exclusão do anterior mandatário.

3 — Salvo o devido respeito, entendemos que o despacho ora reclamado enferma de erro nos 
pressupostos de facto, o que determinou, in casu, uma errada aplicação da lei.

4 — Na verdade, a fls. 23 dos autos consta a procuração inicial dos presentes autos de impug-
nação judicial, segundo a qual foi constituído bastante procurador da impugnante Linhazul, o Ilustre 
Advogado, Dr.° Carlos Machado Vaz, com a faculdade de subestabelecer.

5 — A fls. 133, foi requerida a junção de nova procuração aos autos, segundo a qual a impug-
nante e transcrevemos: “... constitui seus bastantes procuradores os Exmos. Senhores Dr.a Cristina 
França ou Dr. João Machado Vaz, Advogados, com escritório na Rua Sá da Bandeira, 706, 3.º Dto. A, 
4000-452 Porto, aos quais concede os mais amplos poderes forenses em direito permitidos, incluindo 
a faculdade de subestabelecer.”

6 —A fls. 212 e 219, consta subestabelecimento da Ilustre mandatária, Cristina França, no 
Dr.° Pedro Moura de Sá.

7 — Compulsados os presentes autos, verifica-se que todas as notificações ao mandatário da parte, 
excepto a conta de custas, foram efectuadas na pessoa do Ilustre mandatário Dr.° João Machado Vaz, 
quer no TAF de Penafiel, quer nesse Venerando STA, incluindo a notificação da sentença do Tribunal a 
quo”, cf. a fls. 166, bem como a admissão de recurso jurisdicional, a fls. 174 e do despacho a fls. 226, 
que julgou o STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso jurisdicional.

8 — Só, efectivamente, a conta de custas foi notificada não ao Ilustre mandatário Dr.° João Ma-
chado Vaz, mas ao Dr.° Pedro Moura de Sá, cf. a fls. 239.

9 — Ora, tendo em conta os termos da procuração a fls. 133, todas as notificações no presente 
processo, incluindo as atrás referidas, foram correctamente efectuadas na pessoa do Ilustre mandatário 
Dr.° João Machado Vaz.

10 — É que, segundo a mesma procuração, foram constituídos como mandatários judiciais o 
Dr.° João Machado Vaz ou a Dr.a Cristina França, o que significa que qualquer um dos dois está man-
datado para intervir no processo e que as notificações no mesmo processo podem ser feitas a um dos 
dois mandatários.

11 — No caso, o subestabelecimento, a fls. 212 e 219, foi efectuado pela Ilustre mandatária, 
Dr Cristina França, a favor do Dr.º Pedro Moura de Sá.

12 — Por isso, este subestabelecimento, não excluiu o mandato do Dr.° João Machado Vaz, que con-
tinua regularmente constituído como um dos Advogados, em alternativa, da impugnante/recorrente.

13 — Deste modo, as notificações que foram feitas ao Dr.° João Machado Vaz e, designadamente 
o despacho de fls. 224, estão processualmente correctas, não ocorreu nenhuma nulidade processual, 
não existe qualquer omissão de notificação de acto judicial ao mandatário da parte e, por isso, não 
há lugar à repetição da notificação do despacho de fls. 224, ao Ilustre Advogado subestabelecido, em 
alternativa, Dr.° Pedro Moura de Sá.”
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2- A recorrente “Linha Azul-Comércio e Distribuição Lda” respondeu do seguinte modo:
“1°- Não assiste razão à reclamante.
2°- Independentemente da validade do mandato conferido ao Dr. João Machado Vaz o certo é que 

a notificação ao mandatário substabelecido, sem reserva, era (é) obrigatória.
3°- Isto porque, o substabelecimento sem reserva implica a exclusão do primitivo procurador e a 

sua substituição pelo novo mandatário forense que, assim, passa a deter os poderes de actuar em Juízo 
em representação da parte.

4- De resto, é óbvio que a junção do substabelecimento em questão, conferido a favor de um 
novo mandatário, com outro domicílio, pressupõe, naturalmente, a cessação dos anteriores mandatos 
conferidos.

5°- De outra forma, era ignorar processualmente o substabelecimento em questão e a intervenção 
do novo mandatário.

6°- Deverá pois ser indeferida a reclamação apresentada.”
3 — O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer uma vez que o “Ministério Público 

não intervém na tramitação do incidente de reclamação para a conferência (artigo 700, n.º 3, in fine 
do CPC/art. 2.º, al. e) do CPPT)”.

4 — Diga-se, desde já, que assiste razão à reclamante, uma vez que o despacho reclamado assentou 
num manifesto equívoco.

Na realidade, o despacho em questão não atentou no facto de após a junção inicial aos autos a 
fls. 23 duma procuração forense da recorrente “Linha Azul” constituindo seu bastante procurador o 
Ex.mo sr. Dr. Carlos Machado Vaz, com a faculdade de substabelecer, logo a fls. 133 veio a ser junto uma 
nova procuração nos termos da qual a recorrente constitui, em alternativa, seus bastantes procuradores 
os Ex.mos srs.drs.Cristina França e João Machado Vaz, a quem são concedidos os mais amplos poderes 
forenses em direito permitidos, incluindo a faculdade de substabelecer.

Acontece que a fls.213 a primeira mandatária juntou substabelecimento, sem reservas, a favor do 
Ex.mo sr. Dr.Pedro Moura de Sá.

Sendo assim, como defende a reclamante Fazenda Pública, esse substabelecimento, conferido em 
exclusivo pela aludida mandatária, não atingiu a validade do mandato forense do Dr. João Machado 
Vaz, que manteve válidos os poderes forenses que lhe haviam sido concedidos como um dos advogados 
constituídos pela recorrente.

Daí que, ao invés do que se entendeu no despacho reclamado, todas as notificações que têm vindo 
a ser feitas ao Dr. João Machado Vaz são processualmente válidas, não configurando qualquer nulidade 
processual, nomeadamente a que foi feita do despacho de fls. 224.

Deste modo, impõem-se a revogação do despacho objecto da presente reclamação.
Termos em que se acorda deferir a reclamação, revogando-se, em consequência, o despacho 

reclamado e, em sua vez, indefere-se o pedido de esclarecimento e arguição de nulidade deduzidos a 
fls.245 e seguinte.

Custas pela reclamada, fixando-se a taxa de justiça em sete unidades de conta.

Lisboa, 24 de Setembro de 2008. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge de Sousa — António 
Calhau. 
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