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 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Contribuição especial. Fundamentação.

Sumário:

 I — O acto de avaliação realizado pela Comissão de Avaliação prevista no Regulamento 
da Contribuição Especial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de Março, 
está sujeito ao dever de fundamentação, não só por força do dever geral de fun-
damentação dos actos administrativos e tributários plasmado no artigo 268.º da 
Constituição e acolhido pelos artigos 124.º do CPA e 77.º da LGT, como, ainda, 
por força da imposição expressa contida no n.º 3 do artigo 4.º desse Regulamento, 
o que evidencia o propósito do legislador de que tais actos se apresentem clara e 
suficientemente motivados, por forma a que possam ser adequadamente sindicados 
pelos respectivos visados.

 II — O facto de o contribuinte estar presente na Comissão de Avaliação, por si ou 
representado pelo seu louvado, conforme estipula o n.º 1 do artigo 4.º desse Re-
gulamento, não dispensa nem limita esse dever de fundamentação.

 III — Porque as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com 
o tipo de acto e as circunstâncias concretas em que foi proferido, a suficiência da 
declaração fundamentadora do acto avaliativo basta-se com um discurso claro 
e racional que dê a conhecer a um destinatário normal (colocado na situação 
concreta do real destinatário e no contexto circunstancial que rodeou a prática 
do acto) os critérios de avaliação utilizados, as razões por que foram alcançados 
os valores atribuídos e os factores tidos em conta para essa atribuição, tudo de 
forma suficientemente reveladora do percurso cognoscitivo e valorativo que levou 
ao apuramento do valor encontrado para o prédio em questão.

 IV — A suficiência da fundamentação não pode confundir-se com a exactidão ou a va-
lidade substancial dos fundamentos invocados pela Comissão para a atribuição 
de determinados valores.

Processo n.º: 60/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Praedium — SGPS, SA
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
PRAEDIUM — SGPS, S. A. e IMOHORA IMOBILIÁRIA, S. A. , contra a liquidação de Contribuição 
Especial no valor de € 29.781,68 efectuada no ano de 2003 pelo 1.º Serviço de Finanças do concelho 
de Matosinhos.

Terminaram a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao interpretar 

erroneamente a regra legal da fundamentação ínsita no preceituado nos arts. 268°, n.º 3 da CRP, 124° 
do CPA e 77° da LGT, na medida em que considera que o termo de avaliação subjacente à liquidação 
ora controvertida se encontra deficientemente fundamentado por não se conseguir vislumbrar qual foi 
o percurso cognoscitivo encetado pela comissão de avaliação para encontrar o preço/m2 para os anos 
de 1994 e 1999.

B) Os elementos considerados pela comissão de avaliação, constituída nos termos do n.º 1 do 
artigo 4° do Regulamento da Contribuição Especial, vertidos no relatório da avaliação junto aos autos, 
constituem a fundamentação de facto e de direito da avaliação efectuada, dele constando, com suficiente 
clareza e consistência, a enunciação dos pressupostos em que se basearam.

C) A intervenção na comissão de avaliação do perito representante do contribuinte, por ele in-
dicado e que age no seu interesse, em seu nome e representação, a qual resulta da lei, por si só basta 
para se concluir que as impetrantes tomaram conhecimento de todos os procedimentos tendentes ao 
cálculo dos valores patrimoniais obtidos em sede de avaliação pela referida comissão, a qual decidiu 
por maioria.



1495

D) Tanto mais que o perito representante das impetrantes assinou o termo de avaliação em crise, 
do qual resulta expressamente que o mesmo não discordou dos valores encontrados, não tendo sido 
necessário o exercício de voto de desempate pelo perito competente para tal.

E) Não é possível menosprezar ou ignorar os efeitos jurídicos decorrentes da participação do 
contribuinte, por si ou por intermédio de perito por si indicado, na comissão de avaliação, ademais 
quando este não manifesta qualquer desacordo com os valores e os critérios adoptados.

F) De facto, esses efeitos existem e são relevantes para a ordem jurídica, consubstanciando-se, desde 
logo, na inutilidade de o contribuinte ser notificado para exercer o direito de audição prévia, o que na 
prática e no caso concreto nos conduz à tese que o contribuinte, ora impugnante, participou, conheceu 
e interveio em todo o processo de avaliação subjacente à liquidação (Neste sentido, v Acórdão do Pleno 
da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 19-11-2008 e proferido no processo 0837/07).

G) Percebeu assim a impetrante o iter cognoscitivo que levou ao apuramento dos valores em crise, 
porque os percebeu o perito que fez parte integrante da comissão de avaliação e que por si foi indicado, 
nos termos do referido n.º 1 do artigo 4.º° do Regulamento, que com os mesmos se conformou.

H) Acresce que se constata a suficiência e clareza da decisão, a qual, como premissa do silogismo 
efectuado, impunha que se indicassem os critérios estipulados na lei para determinação daqueles valores, 
para aferir da justeza dos encontrados.

I) Ora, tal verifica-se pela consideração dos elementos enumerados no artigo 6.º° do Regulamento, 
tendo a comissão de avaliação tido em conta os elementos ou factores de valor do prédio nesse nor-
mativo elencados, bem como outros que entendeu pertinentes em vista da determinação da natureza e 
o destino económico do prédio.

J) A fundamentação do acto sindicado existe pois, sendo clara e suficiente, permitindo a um normal 
destinatário como as impugnantes contraditá-la, defendendo os seus direitos e legítimos interesses.

K) Aliás, ao longo da petição inicial as impugnantes denotam um conhecimento circunstanciado 
dos critérios da avaliação em crise.

L) Pelo que, deve manter-se na ordem jurídica a liquidação de Contribuição Especial efectuada 
pela Administração Tributária, que não enferma do vício que lhe assacou a douta sentença recorrida.

M) Em conclusão, não se verificando o vício sentenciado, a douta sentença padece de erro de 
julgamento na aplicação do direito, por ter violado o disposto nos arts. 268°, n.º 3 da CRP, 124° do 
CPA e 77° da LGT, devendo considerar-se válido o acto tributário de liquidação e, como tal, manter-se 
na ordem jurídica.

1.2 — Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3 — O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 

de que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«Na verdade o Decreto-Lei n.º 43/98 prevê vários momentos procedimentais, a saber, determinação 

da matéria colectável, com avaliação, e liquidação.
A avaliação a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º do referido decreto-lei destina-se a determinar 

o valor do prédio à data em que for requerido o licenciamento de construção ou de obra e o seu valor 
à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido por aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda 
constantes da portaria a que se refere o artigo 43.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas, correspondendo, para o efeito, à data de aquisição a data de 1 de Janeiro de 1994 
e à de realização a data da emissão do alvará de licença de construção ou de obra.

Sendo certo que, determinados esses valores, é a respectiva diferença que é sujeita a contribuição 
especial por mera aplicação das taxas previstas no artigo 10.º do mesmo diploma legal (artigo 2.º, n.º 2 
do mesmo diploma legal).

No caso subjudice, foi assegurada a participação do contribuinte no procedimento em causa 
por intermédio de um seu representante que teve intervenção nas avaliações da comissão prevista no 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 43/98.

Sendo que os valores apurados na referida avaliação foram obtidos por unanimidade.
Acresce que, como impressivamente se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 

07.11.2007, recurso 615/07: «quantificada, em função da avaliação, a base tributável, a liquidação da 
contribuição especial resulta da aplicação da taxa devida àquela base. Pelo que, após a avaliação, já não 
há a possibilidade de o contribuinte influenciar o conteúdo do acto de liquidação» — vide também neste 
sentido os Acórdãos de 10.10.2007, recurso 616/07, de 19.11.2008, recurso 837/07 e de 03.02.2010, 
recurso 911/09, todos in www.dgsi.pt.

Daí que se entenda que, tendo o contribuinte participado no procedimento de avaliação através 
de um seu representante, não pode agora vir por em causa a referida avaliação por falta de fundamen-
tação.

Como quer que seja sempre se dirá que não ocorre a alegada falta de fundamentação.
Com efeito, resulta do artigo 6.º do Regulamento da Contribuição Especial aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 43/98, que na avaliação a comissão terá em consideração a natureza e o destino económico do 
prédio.
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E que para esse efeito deverá atender (cf. n.º 2) à localização, ao ambiente envolvente e ao desen-
volvimento urbanístico da zona; Às infra-estruturas existentes; À caracterização física e topográfica; 
Aos índices de ocupação e volumetria; Às características agrárias, aos tipos de cultura e à disponibili-
dade de águas; Ao valor das construções rurais e dependências agrícolas; A quaisquer outros elementos 
susceptíveis de influírem no valor dos prédios.

Trata-se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial que têm base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso são facilmente sindicáveis, bastando a indicação dos mesmos e a referência 
ao quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o valor do prédio.

Sendo que, no caso subjudice, aqueles parâmetros foram observados pela Comissão, como bem 
sustenta a recorrente.».

1.5 — Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em confe-
rência.

2 — A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A-Pelo ofício n.º 19991 de 25/07/2003, a IMOHORA IMOBILIÁRIA, S. A. foi notificada para 

“Nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 43/98, de 03/03, [...] efectuar o pagamento no montante 
total de 29.781,68 €” — (cf. doc. de fls. 15 dos autos).

B-A liquidação foi paga em 28 de Agosto de 2003 — (cf. doc. de fls. 32 do processo administra-
tivo, doravante apenas PA).

C-Em 23/06/2003, a IMOHORA apresentou no Serviço de Finanças da Maia a declaração de ces-
sação, ali indicando como data de cessação o dia 23/05/2003 — (cf. doc. de fls. 16 e 21 a 22 dos autos).

D-No dia 13/05/2003 realizou-se no 1° Cartório Notarial do Porto a escritura de dissolução de 
sociedade da IMOHORA, com imediata liquidação, tal como havia sido aprovado pela respectiva 
Assembleia-Geral — (cf. doc. de fls. 16 a 24 dos autos).

E-O acto de dissolução foi devidamente registado — (cf. doc. de fls. 28 a 32 dos autos).
F-Os documentos de fls. 34 a 41 dos autos.
G-A PRAEDIUM SGPS era a sócia única da IMOHORA — (cf. doc. de fls. 23 e 24 dos autos).
H-Em 03/06/2002, a IMOHORA apresentou um requerimento nos termos do artigo 59.º, n.º 3 alí-

nea e) e 68° da LGT, onde pede informação vinculativa sobre quem é o sujeito passivo da Contribuição 
Especial, uma vez que por escritura pública de 27/12/2001, vendeu o terreno para construção com o 
alvará de licença de construção emitido em 14/12/2001, com o n.º 514/2001, o qual foi averbado em 
nome da adquirente do terreno em 31/01/2002 — (cf. doc. de fls. 37 a 39 do PA).

I-O Relatório de avaliação, inserto no Processo n.º 96/2002, do 1° Serviço de Finanças do Con-
celho de Matosinhos, datado de 18/02/2003, relativo a “Uma parcela de terreno situada na Avenida Dr. 
Manuel Teixeira Ruela, freguesia da Senhora da Hora, Concelho de Matosinhos” em que a avaliação 
é reportada a 01/01/1994 ali se referindo que “A comissão admitiu:

a) que o terreno se situa num núcleo urbano em expansão;
b) que se trata de um terreno perfeitamente apto para construção;
c) que não está abrangido por nenhum dos casos enumerados no ponto 10;
d) que a área bruta que seria possível edificar seria de 8022m2, correspondente ao índice de ocu-

pação do solo, cerca e tipologia predominantes;
e) que o valor do terreno corresponde a 30 % do valor de construção que nele é possível edificar 

atendeu:
f) Ao tipo de construção bem como
g) Aos preços praticados no local para objectos semelhantes e fixou o valor do terreno com o 

seguinte quadro: 

Área bruta m2
8022

P.unit.
375.00

Valor de construção
3.008.250,00

%
0.30

Valor do terreno
902,475.00

 — (cf. doc. de fls. 29 a 31 do PA que aqui se dão por inteiramente reproduzidos).
J-O termo de avaliação reportado a 01/01/1994, datado de 22 de Fevereiro de 2002 — (cf. fls. 

32v a 33v do PA que aqui se tem por integralmente reproduzido).
K-O Alvará de Licença de Construção n.º 514/01, emitido pela Câmara Municipal de Matosinhos 

em nome da IMOHORA IMOBILIARIA, SA em 14/12/2001 — (cf. doc. de fls. 35 do PA).
L-A Declaração para efeitos de Liquidação — Contribuição Especial, apresentada pela IMOHORA 

em 14/01/2002 — (cf. doc. de fls. 36 do PA).
M-A liquidação veio a ser paga em 28/08/2003 — (cf. doc. de fls. 32 do PA).
N-O termo de avaliação elaborado em 22/02/2002, para uma parcela de terreno destinada a cons-

trução, propriedade da Imosedas — Imobiliária e Serviços, S. A. , sito na Av. Manuel Teixeira e Rua 
João Rosa, Senhora da Hora, lote 2, com a área de 2.125m2 (cf. doc de fls. 49 a 51 dos autos que aqui 
se dá por inteiramente reproduzido).
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3 — A questão colocada no presente recurso consiste unicamente em saber se a decisão recorrida 
padece de erro de julgamento por ter concluído que não se encontra suficientemente fundamentado o 
acto de avaliação do imóvel descrito no Termo de Avaliação elaborado em 18/02/2003 pela comissão 
prevista no artigo 4.º do Regulamento da Contribuição Especial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/98, 
de 3 de Março, acto que suporta a liquidação da contribuição especial impugnada, determinando, assim, 
a anulação desta liquidação.

Na verdade, a decisão recorrida, depois de dar breve nota sobre o dever de fundamentação dos 
actos administrativos e tributários plasmado no artigo 268.º da Constituição e acolhido nos artigos 
124.º do CPA e 77.º da LGT, e de discorrer sobre os requisitos da fundamentação legalmente exigíveis, 
concluiu com a seguinte argumentação:

«Está em causa saber se a fundamentação aduzida pela comissão de avaliação no Termo de Ava-
liação que serviu de alicerce à liquidação obedece aos requisitos de fundamentação.

Desde já podemos adiantar que o Termo de Avaliação não se mostra fundamentado para que a 
impugnante possa reconstituir o iter cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para 
o prédio em questão.

Lido o Termo de Avaliação não se consegue vislumbrar qual foi o percurso cognoscitivo encetado 
pela comissão de avaliação para encontrar o preço/m2 de 375,00 euros para o ano de 1994, nem o valor 
de 487,50/m2 euros para o ano de 1999.

Efectivamente, não existe qualquer suporte objectivo para a selecção daquele montante para o 
terreno em causa.

Por outra banda, tal como refere a impugnante, para um prédio vizinho, também situado na Av. 
Manuel Teixeira, o preço por m2 encontrado para efeitos de contribuição especial é completamente 
distinto, isto apesar de no caso dos presentes autos se referir que se teve em conta “os preços praticados 
no local para objectos semelhantes” (cf. matéria assente). É que, não é identificado um só “objecto 
semelhante” que permita ao tribunal aferir da bondade daquela indicação.

Assim sendo, o termo de avaliação não se mostra devidamente fundamentado enfermando de 
vício de forma, por falta de fundamentação.».

É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, perfilhando o entendimento de que a 
avaliação se encontra suficientemente fundamentada, pela enunciação clara e suficiente dos elementos 
enumerados no artigo 6.º do Regulamento da Contribuição Especial e de outros elementos considerados 
pertinentes para a determinação da natureza e destino económico do prédio, dando a conhecer o iter 
cognoscitivo que levou ao apuramento dos valores encontrados. E enfatizou que a Impugnante, ainda 
que através do seu representante na comissão, participou activa e directamente no procedimento de 
avaliação, ficando, assim, na posse de todos os elementos tendentes ao cálculo dos valores patrimoniais 
obtidos e dos motivos por que se decidiu no sentido adoptado, pelo que não se pode afirmar que ela 
não pode reconstituir o iter cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para o prédio 
em questão.

Vejamos.
Antes de mais, convém recordar que o Regulamento da Contribuição Especial, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de Março, estabelece que «A contribuição especial incide sobre o aumento 
de valor dos prédios rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para construção 
urbana, situados na área das seguintes freguesias: [...]» (artigo 1.º, n.º 1), sendo o valor sujeito a contri-
buição «a diferença entre o valor do prédio à data em que for requerido o licenciamento de construção 
ou de obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido por aplicação dos coeficientes de 
desvalorização da moeda constantes da portaria [...]» (artigo 2.º n.º 1). E os valores que servem para 
determinar essa diferença são determinados por avaliação (artigo 2.º, n.º 2) a cargo de uma comissão 
constituída pelo contribuinte ou seu representante e por dois peritos nomeados pela Direcção-Geral 
dos Impostos de entre os incluídos nas listas distritais (artigo 4.º n.º 1), precedida de vistoria, devendo 
as decisões ser devidamente fundamentadas (artigo 4.º n.º 3).

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 6.º desse Regulamento dispõe que «Na determinação dos valores, 
a comissão terá em consideração a natureza e o destino económico do prédio», preceituando o seu 
n.º 2 que «Para efeitos do número anterior, atender-se-á: a) À localização, ao ambiente envolvente e 
ao desenvolvimento urbanístico da zona; b) Às infra-estruturas existentes; c) À caracterização física 
e topográfica; d) Aos índices de ocupação e volumetria; e) Às características agrárias, aos tipos de 
cultura e à disponibilidade de águas; f) Ao valor das construções rurais e dependências agrícolas; g) A 
quaisquer outros elementos susceptíveis de influírem no valor dos prédios.».

Em suma, a avaliação realizada por esta Comissão, constituída pelo contribuinte ou seu represen-
tante e por dois peritos nomeados pela DGI, visa determinar os valores sujeitos a tributação em face 
da natureza e destino económico do prédio. E para o efeito, a Comissão deve lançar mão de todos os 
elementos susceptíveis de influir no valor do prédio, designadamente dos enunciados no citado n.º 2 do 
artigo 6.º, estando a respectiva decisão sujeita ao dever de fundamentação, não só por força do dever 
geral de fundamentação dos actos administrativos e tributários dos actos administrativos e tributários, 
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conforme explicitado na sentença recorrida, como, ainda, por força da imposição expressa contida 
naquele n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento da Contribuição Especial.

É, pois, o próprio Regulamento a impor expressamente a fundamentação dos actos de avalia-
ção nele previstos, o que evidencia o propósito do legislador de que tais actos se apresentem clara e 
suficientemente motivados, por forma a que possam ser adequadamente sindicados pelos respectivos 
visados, pese embora a participação do contribuinte no procedimento de avaliação. Ou seja, o facto 
de o contribuinte estar presente na comissão, por si ou representado pelo seu louvado, tendo, assim, 
a possibilidade de acesso a todos os dados e elementos examinados e ponderados pela comissão e a 
oportunidade de influenciar o resultado da avaliação, não dispensa nem limita o dever de fundamentação 
imposto pelo referido n.º 3 do artigo 4.º do citado Regulamento.

Fundamentação que, como a doutrina e a jurisprudência têm vindo exaustivamente a repetir, há-de 
ser expressa, através duma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, 
permitindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com base 
nos quais se decide; suficiente, possibilitando ao contribuinte um conhecimento concreto da motivação 
do acto; e congruente, de modo que a decisão constitua a conclusão lógica e necessária dos motivos 
invocados como sua justificação.

Essencial é, pois, que o discurso contextual dê a conhecer ao seu destinatário — pressuposto este 
como um destinatário normal ou razoável, colocado perante as circunstâncias concretas que rodearam a 
prática do acto — todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que 
suportam a decisão ou os motivos por que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro.

Por isso, as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com o tipo de acto 
e as circunstâncias concretas em que este foi proferido — como seja a participação do interessado no 
procedimento e a extensão dessa participação — bastando-se, assim, com a expressão clara das razões 
que levaram a determinada deliberação decisória, não tendo de reportar, por princípio, todos os factos 
considerados, todas as reflexões feitas ou todas as vicissitudes ocorridas durante essa deliberação. A 
determinação do âmbito da declaração fundamentadora pressupõe, portanto, a busca de um conteúdo 
adequado, que há-de ser, num sentido amplo, o suficiente para suportar formalmente a decisão admi-
nistrativa.

O que tudo constitui jurisprudência e doutrina tão correntes que se torna escusado aqui enume-
rar.

Neste contexto, a suficiência da declaração fundamentadora do acto avaliativo basta-se com um 
discurso claro e racional que dê a conhecer a um destinatário normal e razoável — hipoteticamente 
colocado na situação do real destinatário e no concreto contexto circunstancial que rodeou a prática do 
acto — os critérios de avaliação utilizados, as razões por que foram alcançados os valores atribuídos 
e os factores tidos em conta para essa atribuição, tudo de forma suficientemente reveladora do iter 
cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para o prédio em questão, permitindo-se, 
dessa feita, a sua fácil sindicabilidade pelo contribuinte.

Contudo, não deve confundir-se a suficiência da fundamentação com a exactidão ou a validade 
substancial dos fundamentos invocados. É que, como adverte Sérvulo Correia (1), «a fundamentação 
pode ser inexacta e ser suficiente, por permitir entender quais os pressupostos de facto e de direito 
considerados pelo autor do acto. Deste modo, a inexactidão dos fundamentos não conduz ao vício de 
forma por falta de fundamentação. Ela pode sim revelar a existência de outros vícios, como o vício de 
violação de lei por erro de interpretação ou aplicação de norma, ou [...] por erro nos pressupostos de 
facto».

Por conseguinte, o discurso fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes 
do acto, para o que há-de ser um discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insu-
ficiência acarreta um vício formal, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia 
substancial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de 
dar a conhecer as razões da decisão.

Perante o exposto, há que aferir se o teor do termo de avaliação aqui em análise permite ao contri-
buinte — que esteve presente na comissão, dela fazendo parte integrante através do seu representante 
Rui Manuel Falcão d´Ávila e Pereira — o conhecimento integral do itinerário seguido na determinação 
do valor do prédio para efeitos de tributação em contribuição especial.

Para o efeito, importa ter em atenção o seu teor integral, que é o seguinte:
«Aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2003 reuniram-se os peritos nomeados para o efeito que, 

depois do estudo dos elementos facultados e da inspecção directa à parcela em questão, acordaram, por 
maioria, no que a seguir se transcreve:

1.
IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA

Trata-se de uma parcela propriedade de [...] com uma área de 2.661m2, com o pedido de licencia-
mento n.º 677/99, com o Alvará de Construção n.º 514101, 14 de Novembro. possibilitando a construção 
de 8.022 m2 de área bruta.
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2.
ENVOLVENTE AMBIENTAL

A parcela agora sujeita a avaliação situa-se na Av. Dr. Manuel Teixeira, Freguesia de Senhora da 
Hora.

3.

Trata-se de um local sossegado;
4.

Constituído por um núcleo urbano;
5.

Com frente e acesso para Av. Dr. Manuel Teixeira;

6.

Com água, luz, saneamento e telefones;
7.

Com transportes públicos;
8.

Perto do centro do concelho;

9.
OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Em 01/01/1994

A comissão admitiu que todos os terrenos têm capacidades construtivas;

10.

Excepto se da sua situação concreta e das suas características intrínsecas — v.g. terrenos alagadiços, 
leitos de cheias, arribas, falésias, terrenos salgados, encostas com risco de desmoronamento, terrenos de 
excepcional aptidão agrícola (D.L. n.º 196/89, de 14 de Junho) e, em geral, terrenos que pela sua própria 
natureza são identificáveis em razão da sua dimensão, da sua configuração ou da sua exposição a um 
risco natural de inundação, avalanche etc. — apontarem em sentido contrário. É esta a doutrina seguida 
por vários pensadores, nomeadamente por Fernando Alves Correia no seu livro O Plano Urbanístico e 
o Princípio da Igualdade, p. 515 a segs., Almedina, Coimbra, 1989. Não é o caso e, por isso

11.

O critério adoptado para se aferir a capacidade construtiva foi a da Cércea, índices e tipologia 
predominantes, isto é, na ausência de PDM que definisse as capacidades construtivas para determinado 
terreno, foi admitido que, salvo as excepções apontadas no n.º anterior, todos os terrenos teriam capa-
cidades construtivas e a sua cércea e índice de ocupação do solo seriam os predominantes, ou seja:

12.

Num aproveitamento economicamente normal, a sua Cércea, índices de ocupação do solo e tipo-
logia seriam aqueles que no aglomerado estariam em maioria.

13.

Em face do Alvará de Construção, o critério utilizado foi, como não podia deixar de ser, o das 
capacidades construtivas efectivamente verificadas. Assim,

14.

Em 1999

O terreno será avaliado, a preços da altura, em função, como não podia deixar de ser, das capaci-
dades construtivas efectivamente verificadas. Assim,

15.

AVALIAÇÃO REPORTADA A 01/01/1994

A comissão admitiu:

a) que o terreno se situa num núcleo urbano em expansão;
b) que se trata de um terreno perfeitamente apto para construção;
c) que não está abrangido por nenhum dos casos enumerados no ponto 10;
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d) que a área bruta que seria possível edificar seria de 8.022m2, correspondente ao índice de 
ocupação do solo, cércea e tipologia predominantes;

e) que o valor do terreno corresponde a 30 % do valor de construção que nele é possível edificar 
atendeu:

f) Ao tipo de construção bem como
g) Aos preços praticados no local para objectos semelhantes e fixou o Valor do Terreno com o 

seguinte quadro: 

Área bruta m2
8022

P.unit.
375.00

Valor de construção
3.008.250,00

%
0.30

Valor do terreno
902,475.00

 16.
AVALIAÇÃO REPORTADA A 1999

A comissão constatou que a área bruta efectivamente construída foi de 8.022 m2., pelo que, 
seguindo o critério enumerado no número anterior, decidiu fixar o Valor do Terreno de acordo com o 
quadro seguinte: 

Área bruta m2
8022

P.unit.
487.50

Valor de construção
3.910.725,00

%
0.30

Valor do terreno
1.1732.217.50

 Não discordando dos valores encontrados o louvado da parte pretende que fique registado que 
se considere que a mais valia criada sobre o terreno se deve, integralmente, às intervenções do con-
tribuinte.»

Do exposto decorre que a comissão de avaliação esclareceu, em conformidade com o que verteu 
no respectivo Termo de Avaliação, quais os critérios de avaliação que utilizou, quer para a avaliação 
reportada a 1/01/1994, quer para a avaliação reportada a 1999.

Esses critérios permitem nitidamente perceber que se atendeu à natureza e ao destino económico 
da parcela de terreno em questão, isto é, à sua capacidade construtiva face à zona e local em que se 
inseria. Com efeito, fez-se constar que o terreno se situava num núcleo urbano, mais precisamente na 
Avenida Dr. Manuel Teixeira, freguesia de Senhora da Hora, Matosinhos, perto do centro do concelho. 
Para a avaliação reportada a 1/01/94, atendeu-se, face à ausência de PDM que definisse as capacidades 
construtivas na altura, ao aproveitamento economicamente normal do terreno face ao local em que se 
inseria, isto é, à cércea, índices e tipologia em maioria nesse aglomerado urbano, bem como às ca-
pacidades construtivas em face do alvará de construção. Isto é, relativamente a 1/01/94 o terreno foi, 
segundo a fundamentação aduzida, avaliado em função da sua natureza de terreno situado num núcleo 
urbano em expansão, com uma área bruta de edificação de 8022 m2 face ao índice de ocupação do solo, 
cércea e tipologia predominantes, com um valor correspondente a 30 % do valor da construção que 
nele era possível edificar. E quanto à fixação do preço por metro2, foi tido em conta o tipo de constru-
ção possível e os preços que na altura eram praticados no local para parcelas de terreno semelhantes, 
o que levou à fixação do valor de € 375 por metro2. Para a avaliação reportada a 1999, atendeu-se à 
capacidade construtiva efectivamente verificadas, com a área bruta de construção de 8022 m2, e aos 
preços praticados na altura nesse local para objectos semelhantes, o que levou à fixação do valor de 
€ 487,5 por metro2.

Valores que o louvado da parte compreendeu, tanto mais que ficou registado no Termo de Avalia-
ção que não discordava dos valores encontrados, deixando apenas registado que «a mais valia criada 
sobre o terreno se deve, integralmente, às intervenções do contribuinte», isto é, que o aumento do 
valor do terreno não resultaria das infra-estruturas públicas definidas no Decreto-Lei n.º 43/98, não 
se justificando, assim, a incidência desta contribuição especial. Tese que as Impugnantes reiteram na 
sua petição, onde não alegam ter tido dificuldade em apreender o teor do acto avaliativo, limitando-
se a invocar, neste particular, a falta de junção, pela comissão, de elementos técnicos e documentais 
comprovativos dos valores considerados, e a advogar que eles são superiores aos estipulados noutras 
avaliações de prédios vizinhos.

Neste cenário, não podemos deixar de concluir que do Termo de Avaliação constam, de forma 
clara, os critérios que conduziram à determinação dos valores da avaliação, as razões por que foram 
alcançados os valores atribuídos e os factores tidos em conta para tal atribuição, tudo de forma suficien-
temente denunciadora do percurso cognoscitivo e valorativo percorrido, e que as Impugnantes revelam 
ter compreendido, estando, dessa feita, aberta a possibilidade da sua fácil sindicabilidade.

Pelo que ficou dito, consideramos incorrecta a posição sufragada na sentença recorrida, no sen-
tido de que não se consegue vislumbrar qual foi o percurso cognoscitivo encetado pela comissão de 
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avaliação para encontrar o preço/m2 de 375,00 euros para o ano de 1994, nem o valor de 487,50/m2 
euros para o ano de 1999. Relativamente à avaliação reportada a 1994, esses valores foram encontra-
dos em face do tipo de construção possível no terreno e aos preços que na altura eram praticados para 
terrenos semelhantes no núcleo urbano em que este se inseria. Relativamente à avaliação reportada a 
1999 foram encontrados em face do tipo de construção efectivamente verificada e em face dos preços 
que, nessa altura e local, eram praticados em objectos semelhantes.

O facto de, porventura, esses preços estarem incorrectos ou desajustados da realidade, designa-
damente porque para um prédio vizinho, situado na mesma avenida, o preço por m2 considerado para 
efeitos de Contribuição Especial foi completamente distinto, é matéria que não contende com a funda-
mentação formal do acto mas sim com a sua fundamentação substancial, que pode levar à procedência 
da impugnação por força do vício de violação de lei também invocado pelas Impugnantes e que não 
chegou a ser apreciado pelo tribunal “a quo”.

Termos em que a decisão recorrida não pode manter-se, impondo-se a remessa dos autos ao tribunal 
recorrido para conhecimento de todos os demais vícios suscitados na petição inicial.

4 — Face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e determinar a remessa 
dos autos ao Tribunal a quo para conhecimento dos demais vícios alegados na petição inicial.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — António 
Calhau.

(1)  In “Noções de Direito Administrativo”, I, pág. 403. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Impugnação. Taxa de Ocupação da Via Pública. Taxa Municipal de Direitos de Passa-
gem. Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas).

Sumário

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à ampliação de redes de televisão por cabo.

Processo n.º: 363/10 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lagos.
Recorrido: Zon TV Cabo Portugal, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Relatório
1 — A Câmara Municipal de Lagos recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé, de 27 de Dezembro de 2009, que julgou procedente a impugnação de-
duzida por ZON TV Cabo Portugal, S. A., com os sinais dos autos, contra actos de liquidação de Taxa de 
Ocupação da Via Pública referente ao ano de 2009, anulando -os, apresentando as seguintes conclusões:

I — A douta sentença recorrida fez má interpretação e aplicação do direito.
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II — A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) é uma taxa que se destina a cobrir os 
custos com o desgaste do espaço do domínio público, originado pela afluência de público a esse local 
fixo, com vista a efectuar comunicações electrónicas fornecidas pela empresa responsável, enquanto que 
a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública (TMOVP) é uma taxa que se destina a cobrir os custos 
com a utilização da via pública efectuada pelas infra -estruturas da empresa prestadora de serviços.

III — Na TMDP, é o acesso a partir do domínio municipal (público ou privado) que está em ques-
tão, ou seja, é o impacto que o acesso do público causa nesse espaço municipal, constituindo um custo.

IV — Só assim faz sentido que a taxação seja efectuada tendo em conta a facturação efectuada 
pelas empresas: quanto maior a facturação, maior o desgaste e maior a taxa.

V — Quando as comunicações não são acessíveis ao público de local sito em domínio municipal 
não há lugar a sujeição a TMDP.

VI — Ainda que não haja tal desgaste, se houver qualquer ocupação do domínio municipal, com 
infra -estruturas ou equipamentos destas entidades, terão estas de pagar a taxa de Ocupação da Via 
Pública pela referida ocupação, nos termos gerais, isto é, pelo Regulamento Municipal.

VII — E isto porque a ocupação com as infra -estruturas é diferente da ocupação pelo público, 
sendo que a contrapartida da primeira é a Taxa de OVP, e a da segunda a TMDP.

VIII — Não há portanto aqui uma dupla tributação, dado que as taxas têm bases de incidência 
diferentes.

IX — Assim, mesmo as empresas sujeitas a TMDP (ainda que esta taxa não seja cobrada pelo 
Município — ou porque nunca foi criada, ou porque foi suspensa), deverão proceder ao pagamento 
das taxas de OVP, sempre que ocupem domínio municipal com infra -estruturas, porque esta tem um 
objecto diferente da TMDP.

X — A douta sentença recorrida viola o disposto nos artigos 24.º e 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 
de Fevereiro, pois deles faz errada interpretação e aplicação.

Pelo exposto e pelo mais que doutamente será suprido, deve ser dado provimento ao presente 
recurso, e, em consequência, deve ser revogada a sentença proferida, considerando -se legal a liquidação 
da taxa de ocupação da via pública, como é de JUSTIÇA.

2 — Contra -alegou a ZON TV Cabo Portugal, S. A., concluindo nos seguintes termos:
I. O presente recurso foi interposto pela Câmara Municipal de Lagos da sentença proferida no 

âmbito do processo de impugnação n.º 192/09.3 BELLE do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé 
em que a RECORRIDA impugnou a legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via 
Pública praticados pela CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS, com referência ao ano de 2009, no valor 
total de € 3 608,06 e, bem assim contra a decisão de indeferimento da reclamação graciosa deduzida 
contra aqueles actos de liquidação, por despacho de 20 de Fevereiro de 2009.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela 
IMPUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência 
que visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade e que haverá que eliminar -se pelo 
princípio geral do afastamento da aplicação da norma geral em favor da aplicação da que reveste ca-
rácter especial.

III. Sustenta, no entanto, a RECORRENTE o seu recurso no entendimento segundo o qual na 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem está em causa a acessibilidade do público a determinado local 
fixo, visando em consequência o seu pagamento custear o desgaste sofrido por esses locais em virtude 
de tal afluência.

IV. Sucede, porém, que ao contrário do alegado pela RECORRENTE, a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem visa fazer face aos direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atra-
vessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado 
municipal (cf. artigo 106.º da Lei n.º 5/2004), pelo que a sentença recorrida ao considerar existir entre 
a Taxa Municipal de Direitos de Passagem e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de 
normas de incidência fez uma adequada aplicação da lei ao caso concreto.

V. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização — a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro — a Directiva 2002/21/CE, que visam, 
para além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de comuni-
cações de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a harmonização 
e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de comunicações 
electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 
2002/20/CE).

VI. De acordo com o disposto no artigo 11.º da “directiva -quadro”, os “direitos de passagem” 
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunica-
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ções de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos 
Estados -Membros a possibilidade de imporem taxas sobre esses “direitos de passagem” às empresas 
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e 
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).

VII. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13.º da “directiva autorização” são as 
únicas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, 
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um 
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, 
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do 
artigo 46.º do Tratado [...]”.

VIII. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13.º da “directiva autorização”, mais nenhum encargo ou condição pode ser 
imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de “direitos 
de passagem”.

IX. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe “Direitos 
de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igualdade, para 
a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos sistemas e 
equipamentos.

X. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 
em contrapartida dos “direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sis-
temas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 
do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro).

XI. Com a entrada em vigor da TMDP, foram tacitamente revogadas as disposições dos regula-
mentos camarários que, em conformidade com o estabelecido na Lei das Finanças Locais e no Regime 
Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a mesma 
realidade tributada pela TMDP.

XII. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outra taxas 
municipais, nomeadamente das taxas de ocupação da Via Pública, sendo a cobrança dessas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação que também constituem o objecto da presente impugnação 
judicial, nessa medida, ilegais.

XIII. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

XIV. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela 
ora RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação 
impugnados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a 
ampliação do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no artigo 684.º -A, n.º 1 do Código 
de Processo Civil, aplicado “ex vi” do artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e artigo 2.º, alínea d), da lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados 
em primeira instância e que quer, agora, a título subsidiário, ver apreciados.

XV. Na sua petição de impugnação, a RECORRIDA fundou, ainda, a ilegalidade dos actos im-
pugnados, na ilegalidade da taxa de ocupação da via pública em face das regras conformadoras da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem.

XVI. Com efeito se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma forma 
de Taxa Municipal de Direitos de Passagem a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser 
justificada, como não foi, nos termos do artigo 13.º da “directiva autorização” (Directiva 2002/20/CE, 
de 7 de Março), ou seja, do ponto de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da pro-
porcionalidade e, para além do mais, ter em conta os objectivos do artigo 8.º da Directiva 2002/21/CE 
(directiva -quadro), e encontrar -se limitada ao montante de 0,25 % sobre o valor de cada factura, o que 
manifestamente não se verifica em face do teor das normas regulamentares aplicáveis.

XVII. Sem prejuízo do exposto, os actos de liquidação impugnados, são, ainda, ilegais, devendo 
ser anulados em conformidade, uma vez que no procedimento de liquidação não foram respeitados os 
mais elementares direitos e garantias da IMPUGNANTE, ora RECORRIDA.

XVIII. Do Ofício através do qual a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS procurou promover a 
notificação à RECORRIDA dos actos de liquidação impugnados não resulta a necessária fundamenta-
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ção de facto e de direito, uma vez que em momento algum são identificadas as concretas ocupações e 
normas legais ou regulamentares aplicáveis.

XIX. Deste modo, os actos tributários de liquidação das taxas de ocupação da via pública, do ano 
de 2009, ora em crise estão inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e consequente 
violação dos artigos 77.º, n.º 1, da lei geral tributária e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, devendo ser anulados em conformidade (cf. artigo 135.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário).

XX. Mas mais, a RECORRIDA não foi notificada para exercer o seu direito de participação na 
formação da decisão em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação impugnado, pelo 
que também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aplicável “ex vi” artigo 2.º alínea c), da lei geral tributária e artigo 2.º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser anulados em conformidade.

XXI. Do mesmo vício padece a decisão de indeferimento da reclamação graciosa, também im-
pugnada, pelo que por este motivo e para efeitos do disposto no artigo 60.º, n.º 1, alínea b) e 135.º do 
Código de Procedimento Administrativo, aplicável “ex vi” artigo 2.º alínea c), da lei geral tributária 
e artigo 2.º, alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverá ser decretada a 
anulação desta decisão de indeferimento.

XXII. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do 
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio a dar origem, os 
actos de liquidação ora impugnados, são manifestamente ilegais, devendo em consequência manter -se 
a decisão recorrida que determinou a sua anulação.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO 
SUPRIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, DEVERÁ SER CONSIDERADO IMPROCEDENTE 
O RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE E; ASSIM; CONFIRMADA A DOUTA 
SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DOS ACTOS DE LIQUIDAÇÃO 
IMPUGNADOS.

ASSIM NÃO SE ENTENDENDO, O QUE SÓ POR MERA CAUTELA DE PATROCÍNIO SE 
ADMITE, REQUER -SE, A TÍTULO SUBSIDIÁRIO, QUE SEJA DETERMINADA A AMPLIAÇÃO 
DO OBJECTO DO RECURSO, AO ABRIGO DO artigo 684.º -A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 
NOS TERMOS “SUPRA” EXPOSTOS.

3 — O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos 
seguintes:

Objecto do recurso: legalidade da liquidação da Taxa de ocupação da Via Pública feita à impugnante 
ZON TV Cabo, tendo como facto gerador a instalação de armários, abertura de valas para colocação 
de tubos para construção da rede de TV por cabo.

Possibilidade de tal liquidação envolver dupla tributação por abranger o âmbito de incidência da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista nos arts. 24.º e 106.º da Lei n.º 5/2004, ou seja por 
se estar a tributar duplamente e com o mesmo fundamento a mesma realidade.

Alega a entidade recorrente que a «Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) é uma 
taxa que se destina a cobrir os custos com o desgaste do espaço do domínio público, originado pela 
afluência de público a esse local fixo, com vista a efectuar comunicações electrónicas fornecidas pela 
empresa responsável, enquanto que a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública (TMOVP) é uma 
taxa que se destina a cobrir os custos com a utilização da via pública efectuada pelas infra -estruturas 
da empresa prestadora de serviços».

A decisão recorrida considerou que «se a TMDP cobrada pelo Município de Lagos à Impugnante 
tem como contrapartida o direito de utilização por parte desta do domínio público municipal para 
instalação dos seus equipamentos o mesmo sucederá com a Taxa Municipal de Ocupação do Domínio 
Público regularmente prevista».

E daí concluiu que existe uma sobreposição de normas de incidência que visam a tributação do 
mesmo facto e com idêntica finalidade.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento, devendo confirmar -se o julgado recor-
rido.

Com efeito, os argumentos da recorrente não convencem.
Não se vê, nem a recorrente demonstra, qual a diferença entre «os custos com o desgaste do 

espaço do domínio público, originado pela afluência de público a esse local fixo, com vista a efectuar 
comunicações electrónicas fornecidas pela empresa responsável» originados, em sua tese, pela Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem e os «custos com a utilização da via pública efectuada pelas infra-
-estruturas da empresa prestadora de serviços» determinada pela Taxa Municipal de Ocupação do 
Domínio Público.
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Tal como a decisão recorrida entendemos que a liquidação sindicada padece de ilegalidade por 
sobreposição de normas de incidência.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 

objecto de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado de Jorge 
Lopes de Sousa, vol. II, pág. 396).

Como sublinha o Prof. JOSÉ CASALTA NABAIS, DIREITO FISCAL, 2.ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas e não impostos.
Assim o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a ocupação da 

via pública com a instalação de armários, abertura de valas para colocação de tubos com vista à constru-
ção da rede de televisão por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa devida pela ocupação 
da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009, recurso 670/09).

Por sua vez a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, cujo âmbito de incidência resulta do 
estatuído no artigo 24.º da Lei n.º 5/2004, tem como contrapartida o direito de acesso e utilização do 
domínio público para a implementação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação de 
sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público.

Acesso esse que, como também se sublinha no preâmbulo do Decreto -Lei n.º 123/2009 de 21 de 
Maio, deve ser assegurado em condições de igualdade e transparência mediante condições remunera-
tórias orientadas para os custos.

Ora atendendo a esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, com recurso ao 
elemento sistemático, que o legislador expressou clara intenção de obviar a que acesso e utilização do 
domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no parecer do Ministério Público junto da primeira instância a fls. 230, 
pois que, como ali se salienta, o artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 123/2009 de 21 de Maio refere expres-
samente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, 
que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas ao alojamento de comu-
nicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106.º 
da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo 
permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização ou 
aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13.º, n.º 4 e 34.º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «neste âmbito não podem ser 
exigidas outras taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a 
duplicação de taxas relativas ao mesmo facto».

É certo que o referido diploma só entrou em vigor em Maio de 2009, porém, na análise dos pre-
ceitos legais aplicáveis forçoso é recorrer aos subsídios interpretativos dos elementos sistemático e 
também à ratio legis, tendo sempre como presente que a captação do sentido de uma norma não pode 
fazer -se de forma isolada.

Nestes termos somos de parecer que a liquidação padece da ilegalidade que lhe era imputa-
da — sobreposição de normas de incidência que visam a tributação do mesmo facto e com idêntica 
finalidade — pelo que deverá improceder a argumentação da recorrente, confirmando -se o julgado 
recorrido.

Ampliação do objecto do recurso: na sua resposta de fls. 332 e segs. a recorrida pede a ampliação 
do objecto do recurso.

A possibilidade de ampliação do objecto do recurso, prevista no art. 684 -A, n.º 1, do CPC, não visa 
substituir a necessidade de interposição de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por parte 
daqueles que se julguem prejudicados por uma decisão de um tribunal, mas sim permitir ao recorrido 
a reabertura da discussão sobre determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados na 
acção (e julgados improcedentes) — (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1.ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.09.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso.98B1051, entre muitos outros).

No caso, julgando -se improcedente o recurso, afigura -se -nos prejudicado o conhecimento das 
questões suscitadas no pedido de ampliação do objecto do recurso, pelo que não se emite parecer sobre 
as mesmas.
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Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 415 a 417 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 — Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é ilegal a liquidação de taxa impugnada.
5 — Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto de recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
1) A Impugnante dedica -se, designadamente à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma (facto invocado na petição não impugnado e PA);
2) Na prossecução da sua actividade a impugnante possui equipamentos e redes de distribuição por 

cabo, designadamente na área geográfica de Lagos (facto invocado na petição não impugnado e PA);
3) A impugnante é titular de licenças para Ocupação da Via Pública com construções ou instala-

ções no solo em diversos pontos da cidade de Lagos, emitidas pela Câmara Municipal de Lagos (facto 
invocado na petição não impugnado e PA);

4) Pelo ofício de 29 de Dezembro de 2008, a Câmara Municipal de Lagos notificou a impugnante 
para, até ao dia 27 de Fevereiro de 2009, proceder ao pagamento da Taxa de Ocupação da Via Pública, 
relativa ao ano de 2009, incluindo IS, no montante de € 3.608,06 (fls. 56, dos autos);

5) Em 21 de Janeiro de 2009 a impugnante interpôs reclamação graciosa contra a liquidação da 
Taxa de Ocupação da Via Pública (fls. 53 a 56, dos autos e PA);

6) Por ofício de 20 de Fevereiro de 2009 a impugnante foi notificada do indeferimento da Recla-
mação graciosa (fls. 46 a 52, dos autos).

6 — Apreciando
6.1 — Da ilegalidade da liquidação da taxa
A sentença recorrida, a fls. 239 a 270 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida contra 

a liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública referente a 2009, efectuada pela Câmara Municipal de 
Lagos à ZON TV CABO PORTUGAL S. A., anulando o tributo impugnado, por ter entendido existir 
entre a taxa liquidada e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, prevista na Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas), uma sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade e que haverá de eliminar -se pelo princípio geral 
do afastamento da aplicação da norma geral em favor da que reveste carácter especial, pois que não 
se vê que concreta contraprestação proporcione o Município à Impugnante que não lhe tenha já sido 
proporcionada e que justifique a exigência da Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública e porque se 
entende que a proibição da cobrança de Taxas de Ocupação da Via Pública que visem tributar a utilização 
deste por parte das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 
ao público, através da implantação, passagem ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, 
equipamentos e demais recursos por empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electró-
nicas decorre do n.º 1, do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004 (cf. sentença recorrida, a fls. 269 dos autos).

Entende, contudo, a recorrente CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS que a sentença recorrida fez 
má interpretação e aplicação do direito, violando o disposto nos artigos 24.º e 106.º da Lei n.º 5/2004, de 
10 de Fevereiro, alegando que a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) e a Taxa Municipal 
de Ocupação da Via Pública (TMOVP) têm bases de incidência diferentes, pelo que mesmo as empresas 
sujeitas a TMDP (ainda que esta taxa não seja cobrada pelo Município — ou porque nunca foi criada, ou 
porque foi suspensa), deverão proceder ao pagamento das taxas de OVP, sempre que ocupem domínio 
municipal com infra -estruturas (cf. as conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas).

Contra -alegou a ora recorrida, sustentando o decidido, que merece também a concordância do 
Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos e supra transcrito.

Vejamos, pois.
Na perspectiva da recorrente, inexiste “sobreposição de normas de incidência” entre a denomi-

nada Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), criada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro 
(Lei das Comunicações Electrónicas), e a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública, sindicada nos 
presentes autos, porquanto esta se destina a cobrir os custos com a utilização da via pública efectuada 
pelas infra -estruturas da empresa prestadora de serviços e aquela se destina a cobrir os custos com o 
desgaste do espaço do domínio público, originado pela afluência de público a esse local fixo, com vista 
a efectuar comunicações electrónicas fornecidas pela empresa responsável (cf. conclusão II das suas 
alegações de recurso).

Ora, não sendo questionável a indicada base de incidência da Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública (cf., o Acórdão deste Tribunal de 27 de Novembro de 2009, proferido no rec. n.º 670/09), o mesmo 
não se pode já dizer da alegada base de incidência da Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

É que, nos termos do n.º 2 do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, na origem da 
possibilidade do estabelecimento da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) estão os direitos 
e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais 
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recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público 
em local fixo, dos domínios público e privado municipal, ou seja, a contraprestação correspondente 
ao direito de utilização do domínio público [...] para a implementação, passagem ou atravessamento 
necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos (cf. a alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 24.º da lei Das Comunicações Electrónicas) necessários ao fornecimento ao público de serviços 
de comunicações electrónicas.

O facto gerador da Taxa Municipal de Direitos de Passagem está, pois, legislativamente definido 
(aliás, em transposição das normas comunitárias sobre a matéria — cf. o artigo 1.º da Lei das Comuni-
cações Electrónicas e, em especial, o artigo 11.º da Directiva 2002/21/CE e o artigo 13.º da Directiva 
2002/20/CE), consistindo precisamente na utilização do domínio público para a implementação, passagem 
ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos necessários 
ao fornecimento ao público de serviços de comunicações electrónicas.

Ora, a Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada à ora recorrida e sindicada nos presentes au-
tos respeita precisamente à ocupação de parcelas do Domínio Público Municipal com a instalação de 
equipamentos necessários à ampliação da rede de distribuição de televisão por cabo, justificando -se a 
sua cobrança, no caso concreto, como contrapartida do aproveitamento especial de bens do domínio 
público municipal através da respectiva ocupação com infra -estruturas de rede (cf. SUZANA TAVARES 
DA SILVA, As Taxas e a Coerência do Sistema Tributário, CEJUR, Coimbra, 2008, p. 35).

Assim, o respectivo facto tributário não pode deixar de considerar -se como subsumível no con-
ceito de “direitos de passagem”, cuja contrapartida municipal — pois que da nacional e regional houve 
renúncia legal expressa, como decorre do n.º 4 do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas 
—, é assegurada pela cobrança da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, nos municípios que, em 
obediência aos princípios fixados na lei, a decidam criar e cobrar (pois que a sua criação ou cobrança 
constitui uma faculdade dos Municípios, e não um dever jurídico (cf. o teor do n.º 2 e 3 do artigo 106.º 
da Lei das Comunicações Electrónicas).

Conclui -se, pois, que bem decidiu a sentença recorrida ao considerar “haver sobreposição de nor-
mas de incidência” entre a taxa liquidada e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não merecendo 
igualmente censura a decisão tomada no sentido da ilegalidade da liquidação à recorrida da Taxa de 
Ocupação da Via Pública pela instalação de infra -estruturas necessárias ao fornecimento de serviços 
de televisão por cabo.

Na verdade, embora a dupla incidência/dupla tributação não seja, em geral, constitucional e le-
galmente proibida quando estão em causa tributos com natureza de impostos, há que reconhecer que 
conflitua com a natureza bilateral ou sinalagmática da taxa que a mesma utilidade possa constituir facto 
gerador de mais do que um tributo dessa natureza, pois que pelo menos a um deles faltará a contra-
prestação específica que o legitimará materialmente (cf. SÉRGIO VASQUES, «Acórdãos do Tribunal 
Constitucional n.º 652/2005 e n.º 52/2006 (Dupla Tributação por Taxas Locais)», CTF, n.º 418, 2006, 
pp. 449/454).

Daí que, como diz SÉRGIO VASQUES (op. cit., p. 453) ocorre muitas vezes ser o próprio legis-
lador a tomar as precauções necessárias a evitar a dupla tributação.

Ora, a Lei das Comunicações Electrónicas, relativamente à Taxa Municipal de Direitos de Pas-
sagem, o legislador tomou tal precaução, pois que dispõe o n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 
10 de Fevereiro, que os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sis-
temas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, de local fixo, dos domínios público e privado municipal, podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios: (sublinhados nossos).

A letra da lei permite, desde logo, que se interprete a transcrita disposição legal como disposição 
permissiva do estabelecimento de uma única taxa municipal remuneratória dos direitos de passagem, 
excluindo outras, taxa esta que obedecerá necessariamente ao figurino legal.

Esta interpretação, que a letra da lei permite ou mesmo postula, sai reforçada atendendo a que 
a Lei das Comunicações Electrónicas procede à transposição de directivas comunitárias (cf. o seu ar-
tigo 1.º) que procuram a “criação de um quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços 
e rede de comunicações electrónicas, apenas sujeitos às condições previstas na presente Directiva e a 
restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º do Tratado [...]” — cf. o considerando (3) da Directiva 
2002/20/CE.

Ora, que a interpretação que propugnamos do n.º 2 do artigo 104.º da Lei das Comunicações 
Electrónicas foi a que o legislador teve em vista, confirma -o o próprio legislador através do Decreto-
-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, em cujo preâmbulo se lê:

«No que respeita às taxas devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e 
privado municipal, o presente decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP). 
Porém, e em cumprimento dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não 
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podem ser exigidas outras taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, 
assim, a duplicação das taxas relativas ao mesmo facto» (sublinhados nossos).

Assim, embora o disposto no Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio — que expressa e ine-
quivocamente sanciona o entendimento segundo o qual no domínio das comunicações electrónicas 
acessíveis ao público a utilização do domínio público municipal para instalação e funcionamento de 
infra -estruturas necessárias ao funcionamento de tais serviços apenas pode ser taxada através da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem, com exclusão de quaisquer outras (cf. os seus artigos 12.º números 
1 e 2, 13.º n.º 4 e 34.º)  -, apenas tenha entrado em vigor no dia 22 de Maio de 2009 (cf. o seu artigo 110.
º), há -de entender -se, pois que o legislador assim o determina, que tais normas, nesta matéria, vêm 
clarificar (nas palavras do legislador), tornando inequívoco, o entendimento que o n.º 2 do artigo 106.º 
da Lei das Comunicações Electrónicas já comportava e que melhor se adequava, aliás, ao seu espírito 
(de promoção e incentivo ao desenvolvimento de redes de comunicações desta natureza).

Resulta do exposto que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, apro-
vada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades 
decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcio-
namento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público 
através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, deixando de lhes ser lícito 
taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza, cuja cobrança se deve, pois, ter 
por ilegal, como bem decidiu a sentença recorrida.

Pelo exposto, necessário é concluir que o recurso não merece provimento.
Prejudicado fica o pedido subsidiário da recorrida de ampliação do objecto do recurso.
Decisão
7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recor-
rida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Impossibilidade de prestação (artigo 790.º do CC). Re-
jeição liminar. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — A 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 de-
vesse conhecer, o que está conexionado com os seus deveres de cognição, previstos 
no artigo 660.º, n. 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, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

 III — A impossibilidade de cumprimento da prestação a que se refere o artigo 790.º do 
Código Civil, preceito no qual a recorrente pretende fundamentar a sua pretensão 
jurídica de extinção da execução fiscal, embora em abstracto possa integrar o 
fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea i) do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT, não se tem por verificada quando em causa esteja uma mera 
impossibilidade “relativa à pessoa do devedor” de cumprimento de uma obrigação 
pecuniária, aliás não demonstrada.

 IV — Sendo manifestamente improcedente a oposição deduzida há lugar à rejeição 
liminar da oposição (artigo 209.º n. 1 alínea e) do CPPT).
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Processo n.º: 491/10 -30.
Recorrente: Maria Adelina Ferreira Basto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — Maria Adelina Ferreira Basto, com os sinais dos autos, inconformada com a sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a oposição que deduzira à execução 
fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças do Porto 2, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1.ª) — Ao não se pronunciar sobra a extinção da prestação tributária arguida pela recorrente nos 
termos do disposto no artº.790º do Cód. Civil, a aliás douta sentença recorrida padece, salvo o devido 
respeito por opinião contrária, do vício de omissão de pronúncia, a que alude o artº.668º -1 -d), 1 parte 
do C.P.C., vício esse causal da sua nulidade.

2:ª) — Ao não valorar a prova documental produzida pela recorrente a aliás douta sentença re-
corrida padece, salvo o devido respeito por opinião contrária, do vício de omissão de pronúncia, a que 
alude o artº.668º -1 -d), 1 parte do C.P.C., vício esse causal da sua nulidade.

3.ª)A ora recorrente fundamentou a oposição à execução fiscal, na impossibilidade de cumprir a 
obrigação tributária, por facto imputável ao Estado Português, provando a culpabilidade deste com a 
junção de prova documental especialmente qualificada.

4.ª) — O fundamento referido na precedente conclusão 3.ª, não se encontra referido em nenhuma 
das restantes alíneas do n.º.1 do artº.204º do C.P.P.T., encontra -se documentalmente provado e não re-
presenta “interferência em matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título” 
nem envolve a apreciação em concreto da legalidade da liquidação da dívida exequenda pelo que é 
acolhido pela alínea i) do preceito em apreço.

5.ª) — Ao considerar que a argumentação expendida pela oponente, ora recorrente não será 
subsumível a nenhum dos fundamentos expressos nas várias alíneas do n.º 1 do artº.204º do C.P.P.T., 
a aliás douta sentença recorrida violou, salvo devido respeito por opinião contrária, o disposto nos 
artos.204º -1 -i) do C.P.P.T. e 790.º do Cód. Civil, pelo que deve ser revogada.

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Decisão que julgou oposição à execução fiscal totalmente improcedente.
FUNDAMENTAÇÃO
Entendemos que a decisão recorrida não merece censura, por ter feito correcta interpretação e 

aplicação da lei.
A Recorrente invoca a difícil situação económica em que foi colocada pelo Estado português, 

por factos alheios à sua vontade, propugnando que, encontrando -se documentalmente provada aquela 
circunstância e não representando interferência em matéria de exclusiva competência da entidade 
que extraiu o título, nem envolvendo a apreciação em concreto da legalidade da liquidação da dívida 
exequenda, deve considerar -se que a oposição tem por fundamento a alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Parece -nos não ter razão pois, como alegou a Fazenda Pública, “a invocação de causas económicas 
associadas à impossibilidade de cumprimento, mesmo que decorrentes de factores exógenos, não afasta 
a obrigatoriedade do pagamento da prestação tributária, nem é factor da sua extinção nem tão pouco 
permitida à luz do princípio da indisponibilidade do crédito.”

Na verdade, na alínea i), do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT apenas cabem situações não previstas 
nas restantes alíneas do mesmo preceito, em que exista um facto extintivo ou modificativo da dívida 
exequenda ou que afecte a sua exigibilidade.

Ora, os factos que determinaram a difícil situação económica da Recorrente, são exteriores à dí-
vida exequenda de IVA, referente ao ano de 2004, pelo que não podem considerar -se factos extintivos 
ou modificativos daquela.

CONCL USÃO
É nosso parecer não merecer provimento o recurso.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) (Em 23.01.2007 foi instaurado o processo executivo n.º 3352200701002198, pelo Serviço de 

Finanças do Porto 2, contra Maria Adelina Ferreira Basto, por dívida de IVA de 2004 — cf. folhas 46 
e 47 dos autos;

b) ‘Tendo a oponente sido citada no processo executivo, veio deduzir a presente Oposição em 
14.03.2007 — cf. carimbo aposto a folhas 2 dos autos.

5 — A sentença sob recurso julgou improcedente a oposição deduzida com base na manifesta 
inadmissibilidade do fundamento invocado, o qual não seria subsumível a qualquer das alíneas previstas 
no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
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Insurgindo -se contra o assim decidido, a recorrente para além de arguir a nulidade da sentença 
por omissão de pronúncia, vem defender na sua alegação de recurso que o fundamento invocado se 
mostraria abrangido pela previsão normativa constante da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Vejamos.
A - Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia
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 “.

Ora, na situação em apreço, a não valoração da prova documental produzida, como alega a 
recorrente na conclusão 2.ª, constitui uma decorrência inelutável da sentença ter considerado que o 
fundamento invocado era manifestamente inadmissível.

Sendo assim, a solução jurídica perfilhada na sentença prejudicou obviamente a valoração da 
prova documental apresentada.

Vai, deste modo, indeferida a arguição de nulidade.
B - Da questão de mérito suscitada na sentença
A questão jurídica que importa apreciar já foi conhecida no recente acórdão de 30 de Junho de 

2010, processo n.º 199/10, em que as partes são as mesmas e idênticas as conclusões apresentadas.
Sendo certo que o entendimento aí perfilhado merece a nossa inteira concordância, tendo em vista 

uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cf. artigo 8.º, n.º 3 do CC), com a devida vénia, 
passamos a transcrever o que ali foi dito a esse respeito:

“…
Alega, contudo, a recorrente, que tendo fundamentado a oposição à execução fiscal, na impossi-

bilidade de cumprir a obrigação tributária, por facto imputável ao Estado Português, provando a culpa-
bilidade deste com a junção de prova documental especialmente qualificada, tal pretensão constituiria 
fundamento legal de oposição subsumível na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois que não 
se encontra referido em nenhuma das restantes alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, e encontra -se 
documentalmente provado, pelo que a sentença recorrida, ao considerar que a argumentação expendida 
pela oponente, ora recorrente não será subsumível a nenhuma das alíneas supostamente consagradas 
com carácter taxativo nas várias alíneas cio n.º1 do art.º 204º do C.P.P.T, teria violado o disposto nos 
artos. 204º -1 -i) do C.P.P. T e 790º do Códi. Civil (cf. as conclusões 3. a 5) das suas alegações de recurso 
supra transcritas).

Vejamos.
Tem a jurisprudência deste Tribunal sufragado a posição de JORGE LOPES DE SOUSA — aliás 

citada quer na sentença recorrida, quer no parecer do Ministério Público junto aos autos  -, quanto 
ao sentido e alcance do fundamento de impugnação previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT. Como escreve este insigne autor (Código de Procedimento e de Processo Tributário: anotado e 
comentado, 5.º cd., Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 368 — nota 43 ao artigo 204.º do CPPT) o citado 
artigo «constitui «uma disposição de carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações 
não enquadráveis nas outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo 
da dívida exequenda ou que afecta a sua exigibilidade».

Ora, se a alegada impossibilidade de cumprir a obrigação tributária, por facto imputável ao Estado 
Português, fosse subsumível, como pretendido e alegado, no âmbito do artigo 790.º do Código Civil, 
poderia, em abstracto, configurar -se como facto extintivo da obrigação, atendível como fundamento 
de oposição se documentalmente provado.

É, contudo, manifesto que tal se não verifica.
É consensualmente aceite entre os civilistas que a impossibilidade de cumprimento da prestação 

a que se refere o artigo 790.º do Código Civil, preceito no qual a recorrente pretende fundamentar a 
sua pretensão jurídica de extinção da execução fiscal, é uma impossibilidade objectiva, e não subjec-
tiva ou “relativa à pessoa do devedor”, superveniente, e não originária e absoluta, e não meramente 
relativa («difficultas praestandi») sendo tais características de muito difícil — se não mesmo de 
impossível — verificação nas obrigações pecuniárias, cuja prestação é por natureza fungível (cf. PI-
RES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Volume II, 4!’ cd., Coimbra, Coimbra 
Editora, 1997, pp.42/43, notas 2 e 3 ao artigo 790.º do Código Civil; ANTUNES VARELA, Anotação 
ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Outubro de 1982, Revista de Legislação e Jurispru-
dência, ano 119.º, pp. 176/179; MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito Das Obrigações, ed., 
Coimbra, Almedina, 2008, pp. 1074/1078; LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito 
Das Obrigações, Volume II, 6!’ cd., Coimbra, Almedina, 2008, pp. 117/120; FERNANDO PESSOA 
JORGE, Direito Das Obrigações, Lisboa, AAFDL, 1973, p. 141).
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Ora, no caso dos autos, a alegada impossibilidade de cumprimento corresponde, quando muito, à 
extrema onerosidade da prestação por parte do devedor no cumprimento prestações pecuniárias (coti-
zações e contribuições à segurança social), respeitantes, aliás, a períodos posteriores à data da conduta 
ilícita pela qual a Administração foi condenada a indemnizar a oponente, ao trânsito em julgado desta 
condenação e ao alegado incumprimento do dever de execução da sentença condenatória, sendo, pois, 
manifesto, não se estar perante situação enquadrável naquelas que são visadas pelo artigo 790.º do 
Código Civil.”

Daí que, sendo manifesta a improcedência da oposição deduzida com fundamento tão somente 
na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a rejeição liminar logo se impunha em face do disposto 
na alínea c) do artigo 209.º do mesmo diploma.

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

Custas a cargo da recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6, sem prejuízo do apoio judiciário 
concedido.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Responsabilidade subsidiária. Ilegitimidade. Prazo legal de pagamento. Ónus da 
prova.

Sumário:

 I — O prazo legal de pagamento a que se refere o n.º 1 do artigo 24.º da LGT, é o prazo 
de pagamento voluntário da dívida tributária, ou seja, o fixado nas leis tributárias 
e, na sua ausência, o de 30 dias após a notificação para pagamento efectuada 
pelos serviços competentes da AT.

 II — A diferença de regimes, em termos de repartição do ónus da prova, prevista nas 
als. a) e b) do mesmo normativo, decorre da distinção entre “dívidas tributárias 
vencidas” no período do exercício do cargo e “dívidas tributárias vencidas” pos-
teriormente (cf. a alínea c) do n.º 15 do artigo 2.º da Lei n.º 41/98, de 4/8 — au-
torização legislativa ao abrigo da qual foi aprovada a LGT).

Processo n.º: 509/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Augusto Silva Rocha.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1 — A Fazenda Pública recorre da sentença proferida pelo TAF de Braga, que julgou procedente 

a oposição à execução fiscal, deduzida pelo ali revertido José Augusto Silva Rocha, com os sinais dos 
autos, execução essa originariamente instaurada contra a sociedade “Construções Sem Nome, L.da”.

1.2 — A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1 — A douta decisão em recurso violou o artigo 24.º, n.º 1, alínea b), da LGT, na parte relativa à 

extinção do processo executivo por dívida de IRC de 2001.
2 — O artigo 24.º, n.º 1, alínea b), abrange as situações em que a gerência foi exercida, simulta-

neamente, no período de formação do tributo em dívida e no período em que, caso todas as obrigações 
fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado e pago, sendo 
irrelevante a circunstância do tributo ter sido adicional ou oficiosamente liquidado e, por isso, colocado 
a pagamento em momento posterior ao seu prazo legal.

3 — Para ANTÓNIO LIMA GUERREIRO in LGT Anotada, Editora Reis dos Livros, 2001, 
página 142, as dívidas abrangidas pela disposição legal em referência “[...] são as legalmente venci-
das no período de administração ou gerência. São, assim, as que deveriam ter sido pagas no período 
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compreendido pela responsabilidade, independentemente de terem sido efectivamente liquidadas ou 
postas à cobrança nesse espaço de tempo. Solução contrária beneficiaria injustamente os administrador 
ou gerentes que, por motivo de incumprimento dos seus deveres legais de cooperação com a adminis-
tração fiscal, inviabilizassem o pagamento das obrigações tributárias legalmente vencidas no período 
do exercício do seu cargo, em detrimento dos que os vieram substituir. Não é, pois, relevante para a 
definição do âmbito da responsabilidade prevista na alínea b), do n.º 1, do presente artigo, a data de 
apuramento da dívida por meio de acção de inspecção, mas o termo do prazo legal da obrigação de 
pagamento.” (Sublinhado nosso)

4 — Ao caso concreto dos autos aplica -se a referida alínea b), do n.º 1, do artigo 24.º, da LGT, 
porquanto, o tributo em dívida diz respeito a IRC de 2001, o prazo legal de pagamento desse tributo 
terminou em 2002 e, atento os pontos 1. e 2. dos factos provados da douta decisão em recurso, o recor-
rido exercer a gerência desde 2001 a 2004.

5 — Na douta decisão em recurso, da matéria de facto provada, não consta qualquer circunstan-
cialismo fáctico susceptível de afastar a culpa do recorrido na falta de pagamento do IRC de 2001 pelo 
que o recorrido não provou a sua ausência de culpa no pagamento.

6 — Por força da alínea b), do n.º 1, do artigo 24.º, da LGT, o recorrido responde subsidiariamente 
pelo pagamento da dívida de IRC de 2001 pelo que Tribunal a quo não podia extinguir, quanto a ele e 
nesta parte, o processo executivo.

Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3 — Contra -alegou o recorrido, pugnando pela confirmação do julgado e formulando, a final, 

as Conclusões seguintes:
1 — A sentença recorrida seguiu a mais recente jurisprudência do Mais Alto Tribunal Administrativo 

relativa à legitimidade dos responsáveis subsidiários pelo pagamento das coimas, tal responsabilidade 
tem natureza civil extra -contratual — nos termos do Ac. do TC n.º 129/09, de 12/3/2009, que se de-
bruçou sobre a constitucionalidade da norma contida no art. 8 do RGIT - e não uma responsabilidade 
pelo pagamento de coimas;

2 — Bem andou a sentença recorrida quando considerou que o direito do Fisco receber o valor 
correspondente às coimas por ilícitos praticados pela pessoa colectiva, in casu, pela sociedade comercial 
“Construções Sem Nome, L.da”, não se confunde com o direito do Fisco a usar o processo de execução 
fiscal para a cobrança de tais coimas, como prevê o art. 114º do CPPT;

3 — No regime da responsabilidade subsidiária prevista no art. 24º, n.º 1, da LGT, em qualquer 
das suas duas alíneas, a possibilidade de reversão não se basta com a gerência de direito, mas também o 
exercício de facto da gerência e é ao exequente que compete demonstrar a verificação dos pressupostos 
da reversão da execução fiscal;

4 — Não há uma presunção legal que imponha a conclusão segundo a qual, quem tem a qualidade 
de gerente de direito, também exerceu a gerência de facto, e não é ao tribunal quem cabe inferir a ge-
rência de facto automática e exclusivamente com base na gerência de direito, sob pena de reconduzir 
a presunção judicial a uma presunção legal;

5 — Nestes termos, bem andou o Mmo. Juiz “a quo” no enquadramento que fez das dívidas sub 
judice, isto é, que a constituição das mesmas se reporta a uma data em que o recorrido era gerente da 
sociedade — al. a), do n.º 1, do artigo 24.º da LGT  -, mas no prazo do seu pagamento voluntário já se 
reporta a um momento em que a gerência não era exercida por aquele — al. b), do n.º 1 do art. 24º da 
LGT;

6 — E bem assim, a consequência imediata do referido enquadramento, ou seja, a necessidade da 
recorrente fazer prova nos autos de factos, nos termos da alínea b), de que foi por força da actividade 
desenvolvida pelo recorrente que o património da sociedade comercial executada se tornou insuficiente 
para o pagamento das dívidas que se venceram na referida data;

7 — Assim, bem andou o Mmo. Juiz “a quo” em julgar procedente a oposição e, em consequência, 
extinta a execução contra o recorrente, não merecendo a sentença qualquer reparo.

1.4 — O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Alega a recorrente que não consta, da matéria de facto provada na decisão em recurso, qualquer 

circunstancialismo fáctico susceptível de afastar a culpa do recorrido na falta de pagamento do IRC de 
2001, pelo que o recorrido não provou a sua ausência de culpa no pagamento.

Mas não lhe assiste razão.
No caso subjudice resulta do probatório que a dívida de IRC se referia ao exercício de 2001 e 

que o respectivo prazo de pagamento terminou em 21.06.2005, quando o recorrido já não exercia o 
cargo de gerente.

Como bem se refere na sentença recorrida a situação em causa nos autos enquadra -se na previsão 
da alínea a) do n.º 1 do art. 24º da lei Geral Tributária.

Dispõe este normativo que os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entes 
fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre 
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si, pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu 
cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer 
dos casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado 
se tornou insuficiente para a sua satisfação.

Nesta hipótese cabe à Administração Tributária o ónus da prova dos pressupostos da responsabi-
lidade subsidiária — cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge 
Lopes de Sousa, vol. II, pag. 343 e ainda o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.06.2010, 
recurso 304/10, in WWW.DGSI.PT, bem como as referências doutrinárias ali citadas.

No caso essa prova não foi feita, como resulta manifesto da sentença recorrida.
O recurso não merece, pois, provimento, pelo que deve ser confirmado o julgado recorrido.»
1.5 — Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2 — Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1 — Foi instaurada execução fiscal com o n.º 0400200601053450, contra a firma “Construções 

Sem Nome, L.da”, NIPC 503757748, para cobrança da quantia global de 84.302,62 €, respeitante a IRC 
do ano de 2001 e coimas fiscais relativas a factos ocorridos nos anos de 2002, 2003 e 2004;

2 — O oponente foi nomeado gerente da executada originária, exercendo o cargo durante todo o 
período a que respeitam as dívidas exequendas;

3 — A actividade da executada foi cessada oficiosamente em 30.06.2003 — cf. doc. a fls. 14 e ss. 
dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

4 — O prazo para cobrança voluntária do IRC de 2001 terminou em 21.07.2005, conforme des-
pacho a fls. 33 do processo executivo junto aos autos;

5 — A executada originária foi citada a 21/03/2007 — cf. doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui 
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

6 — Realizadas as diligências necessárias, foi elaborado auto no qual se constatou que a executada 
originária não dispunha de bens susceptíveis de penhora, nos seguintes termos:

“... não são conhecidas quaisquer instalações ou sede pertencentes à mesma, também não é conhe-
cida qualquer actividade exercida pela executada, como não é conhecido qualquer imobilizado, bens 
móveis e imóveis, ou outros bens e direitos susceptíveis de penhora, pertencentes à executada” — cf. 
docs. a fls. 18 do apenso e 14 e ss. dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos 
os efeitos legais;

7 — O oponente foi notificado em 25.02.2009, com cópia das certidões de dívida, para exercer 
direito de audição — cf. docs. a fls. 18 a 40 do apenso e 14 e ss. dos autos que aqui se dão por integral-
mente reproduzidos para todos os efeitos legais;

8 — Foi proferido despacho de reversão em 01.04.2009 — cf. doc. de fls. 33 e ss. do apenso de 
execução fiscal e doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para 
todos os efeitos legais;

9 (por lapso, escreveu -se 10, na sentença). O oponente foi citado a 08/04/2009 — cf. doe. a fls. 14 
e ss. dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

3.1 — Conforme resulta das Conclusões do recurso, a Fazenda questiona o decidido apenas na 
parte em que se julgou procedente a oposição quanto à dívida relativa ao IRC de 2001, alegando erro 
de julgamento por violação do disposto no art. 24º, n.º 1, alínea b), da LGT.

O recurso está, portanto, restringido a esta parte da sentença.
Ora, quanto a esta parte da dívida exequenda, a sentença julgou procedente a oposição com os 

fundamentos que podemos assim sintetizar:
— subsumindo -se a situação em causa nos autos à previsão constante da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º da LGT, dado que o prazo legal de pagamento ou entrega do IRC de 2001 terminou em 
período em que o oponente já não exercia cargo de gerente, em 21/06/2005, então, em relação a esta 
alínea a), releva a culpa pela insuficiência geral do património da sociedade e não a culpa pelo não 
pagamento concreto do imposto em causa;

— nesta alínea, ao contrário do que pretende a FP, não há qualquer presunção de culpa, pelo que 
o ónus da prova desta recai sobre esta, que a imputa (art. 342º do CC);

— e o facto de “não ter sido o oponente quem apresentou a declaração de cessação de actividade 
de executada originária, de modo a evitar a aplicação de coimas e também liquidações oficiosas” não 
parece ser bastante para afirmar a culpa pela insuficiência do património social, desde logo porque não 
se prova nem é crível que se ele tivesse apresentado a declaração a insuficiência não viesse a ocorrer;

3.2 — Discorda a recorrente, por entender que a situação dos autos se subsume à previsão da 
alínea b) do mesmo normativo (já que esta alínea b) do n.º 1 do art. 24º da LGT, abrange as situações 
em que a gerência foi exercida, simultaneamente, no período de formação do tributo em dívida e no 
período em que, caso todas as obrigações fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, 
voluntariamente, liquidado e pago, sendo irrelevante a circunstância do tributo ter sido adicional ou 
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oficiosamente liquidado e, por isso, colocado a pagamento em momento posterior ao seu prazo legal), 
pelo que incumbiria ao oponente a prova de que não lhe foi imputável a falta de pagamento.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se à responsabilidade do gerente pela dívida revertida 
objecto de recurso — IRC relativo ao exercício de 2001, cujo prazo para cobrança voluntária terminou 
em 21/06/2005 — se aplica o regime da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT, ou se, pelo contrário, 
se aplica o regime da alínea b) do mesmo normativo.

Vejamos.
4.1 — Sob a epígrafe «Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis
Técnicos» o n.º 1 do artigo 24.º da LGT dispõe o seguinte:
«1 — Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente 

de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados 
são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

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

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

Da leitura do preceito resulta, assim, que, enquanto na alínea a) não se prevê qualquer presunção 
de culpa do gerente da sociedade, ficando, por isso, a cargo da Fazenda Pública, o ónus de provar que 
tenha sido por culpa daquele que o património social se tornou insuficiente para satisfação das dívidas 
tributárias, já na alínea b) se onera o responsável subsidiário com a prova de que não lhe foi imputável 
a falta de pagamento.

4.2 — Ora, como se disse, a sentença julgou procedente a oposição, por ter entendido, quanto à 
dívida de IRC aqui em causa, que se trata de situação enquadrável na referida alínea a), uma vez que 
o prazo legal de pagamento ou entrega do IRC de 2001 terminou em período em que o oponente já 
não exercia o cargo de gerente (em 21/6/2005), sendo que, também nesta alínea, ao contrário do que 
pretende a FP, não há qualquer presunção de culpa e esta não foi demonstrada.

E, a nosso ver, a sentença decidiu de acordo com a lei aplicável.
Vindo provado que o recorrido exerceu funções entre 2000 e 2004 e que o prazo para cobrança 

voluntária do IRC de 2001 terminou em 21/6/2005, a recorrente não contesta esta factualidade, mas 
entende que o momento relevante para a aferição do regime aplicável não é o termo do prazo para 
cobrança voluntária do imposto mas, antes, o prazo em que, caso todas as obrigações fiscais tivessem 
sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado e pago, sendo que, no caso, 
porque o tributo em dívida diz respeito ao IRC de 2001, o prazo legal de pagamento desse tributo 
terminou em 2002.

Há que esclarecer, portanto, se “o prazo legal de pagamento” do IRC relativo a 2001 terminou 
no período do exercício do cargo do gerente ou já depois de cessadas as funções deste, dependendo da 
resposta que se dê a esta questão a aplicabilidade, ou não, do regime previsto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 24.º da LGT.

Sobre esta mesma questão se debruçou o ac. desta secção do STA, de 23/6/2010, rec. n.º 0304/10, 
no qual se exarou o seguinte:

«Importa fixar o sentido e alcance da expressão legal utilizada no n.º 1 do artigo 24.º da 
LGT — “prazo legal de pagamento ou entrega” —, procurando determinar o sentido que o próprio 
legislador lhe atribuiu, recorrendo para tal aos demais preceitos da legislação tributária que a utilizam.

Assim, dispõe o artigo 84.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que o 
pagamento efectuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias constitui pagamento voluntário 
da dívida, dispondo o n.º 1 e 2 do artigo seguinte daquele Código (artigo 85.º do CPPT) que os prazos 
de voluntário dos tributos são regulados nas leis tributárias, sendo que nos casos em que as leis tribu-
tárias não estabeleçam prazo de pagamento, este será de 30 dias após a notificação para pagamento 
efectuada pelos serviços competentes.

No Código do IRC, as regras relativas ao pagamento constam actualmente dos artigos 104.º a 116.
º do CIRC, havendo que distinguir, quanto aos prazos de pagamento fixados pela lei, ou seja, quanto 
aos prazos legais de pagamento, as situações em que o imposto é autoliquidado (caso em que o paga-
mento deve ser efectuado até ao termo do prazo para a entrega da declaração — cf. artigos 109.º, 104.º 
n.º 1 e 108.º do Código do IRC), dos casos em que o imposto é liquidado pelos serviços, caso em que 
o sujeito passivo é notificado para pagamento no prazo de 30 dias a contar da notificação (artigo 110.
º do Código do IRC).

Resulta do exposto que o legislador, por um lado, faz coincidir o alcance das expressões “prazo 
legal de pagamento” e “prazo para pagamento voluntário” (embora tal equiparação possa não ser rigo-
rosa, pois que o pagamento voluntário contrapõe -se ao pagamento coercivo e o que está rigorosamente 
em causa é o pagamento “pontual”, em tempo, dentro do prazo), por outro, que, para efeitos de IRC, 
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a lei fixa prazos de pagamento distintos consoante o imposto tenha sido ou não autoliquidado, sendo 
que quer um, quer outro dos prazos, são prazos legais, pois que fixados pela lei.»

Não vemos razão para discordar do sentido desta jurisprudência.
Por isso, retornando ao caso dos autos e constatando -se que o IRC em execução se reporta ao exer-

cício de 2001 e não terá sido autoliquidado mas liquidado pelos serviços, e constatando -se, igualmente, 
que vem provado (cf. o n.º 4 do Probatório) que o prazo para cobrança voluntária do mesmo terminou 
em 21/06/2005, conforme despacho a fls. 33 do processo executivo junto aos autos, é este, e não outro, 
o termo do prazo legal para pagamento do imposto, relevante para efeito da presente questão.

Aliás, e continuando a acompanhar o aresto deste STA, acima mencionado, «Olhando à autorização 
legislativa ao abrigo da qual a lei geral tributária foi aprovada (Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto), colhe -se 
um outro argumento no sentido de que a bipartição de regimes quanto ao ónus da prova que a LGT 
introduziu através das duas alíneas do n.º 1 do seu artigo 24.º (e de forma inovadora em relação ao antes 
disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário) parte da distinção fundamental entre “dívidas 
tributárias vencidas” no período do exercício do cargo e “dívidas tributárias vencidas” posteriormente 
(cf. a alínea c) do n.º 15 do artigo 2.º da Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto), sendo este igualmente o sentido 
que lhe atribui a generalidade da doutrina que ex professo versou o tema em face do regime actual» 
(cf. as abundantes referências doutrinais indicadas no acórdão sob citação).

Em concordância com tal doutrina e jurisprudência, concluímos, assim, que, no caso presente, 
atentos os factos especificados no Probatório, deles resulta que o recorrido havia já cessado funções 
de gerência na data em que terminou o prazo legal de pagamento do IRC de 2001, pelo que o regime 
no qual se poderia fundar a sua responsabilidade pela dívida social é o previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 24.º da LGT, regime este que, como bem entendeu a sentença recorrida, pressupunha, para ser 
efectivado, que a AT demonstrasse, e não o fez, a culpa do oponente na insuficiência do património 
social para a satisfação da dívida tributária.

Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

IMI. Avaliação. Fundamentação. Zonamento e coeficientes de localização. Publici-
tação.

Sumário:

 I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.
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 V — O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percen-
tagens aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados 
em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a 
necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em 
geral.

 VI — Este sistema de regulamentação não viola o disposto no artigo 119.º da CRP nem 
qualquer princípio constitucional.

Processo n.º: 510/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portube — Edifícios e Urbanizações, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I — A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza 
do TAF de Loulé que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Porturbe — Edifícios e 
Urbanizações, SA, com sede em Maia, contra as segundas avaliações efectuadas aos prédios urbanos 
(terrenos para construção) inscritos na matriz sob os artigos 13332 e 13333, da freguesia e concelho de 
Portimão, e, em consequência, determinou a sua anulação, dela vem interpor recurso para este Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões:

1 — A, aliás, douta sentença recorrida ofendeu preceitos do direito substantivo, como sejam, 
as disposições dos artigos 77.º e 84.º da LGT, 38.º, 42.º e 45.º, n.os 2 e 3 do CIMI, e n.º 2 da Portaria 
982/2004, de 4 de Agosto, e princípios fundamentais substantivos, pois

2 — O sistema de avaliação aplicado à hipótese dos autos consagra regras objectivas e critérios 
de quantificação prévia e legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos 
peritos.

3 — É claro que numa situação em que os peritos avaliadores não se movem com liberdade e 
largueza, antes têm de agir com base e em conformidade com o que exaustivamente se encontra re-
gulado, os interessados ficam elucidados a respeito dos motivos do valor fixado, por outras palavras, 
o dever de fundamentação se preenche com a mera individualização dos prédios, a indicação da per-
centagem e coeficientes aplicados, das operações de quantificação e das normas aplicadas; desde que 
as fichas e termos de avaliação fornecem estes elementos, está afastado o vício de forma por falta de 
fundamentação.

4 — Por outro lado, a expressão terminante do n.º 2 da Portaria 982/2004 “é aprovado o zona-
mento …” conduz necessariamente à conclusão de que se cumpre e concretiza o estabelecido no n.º 3 
do artigo 62.º do CIMI.

5 — A circunstância de o zonamento e respectivos coeficientes de localização e percentagens 
não terem sido publicados no Diário da República não é de molde a produzir a não obrigatoriedade 
dos mesmos.

6 — Na verdade, publicidade não equivale a publicação no jornal oficial, podendo ser feita, como 
se designa no n.º 7 daquele diploma, através da Internet.

Contra -alegando, vem a impugnante dizer que:
i) No procedimento de segunda avaliação não foram explicitados quaisquer critérios, dentro dos 

elencados nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, que terão conduzido à fixação do Cl 
(coeficiente de localização) em 1,6.

ii) O artigo 84.º, n.º 3 da LGT determina expressamente que “A fundamentação da avaliação contém 
obrigatoriamente a indicação dos critérios utilizados e a ponderação dos factores que influenciaram a 
determinação do seu resultado” (sic, sublinhado nosso).

iii) Nos termos do artigo 62.º, n.º 1, b) do CIMI, compete à Comissão Nacional de Avaliação de 
Prédios Urbanos (CNAPU), entre outros, propor trienalmente os “zonamentos” e respectivos “coefi-
cientes de localização” (Cl), sendo que, nos termos do n.º 3 do mesmo normativo, tal “proposta” deve 
ser aprovada por Portaria do Ministro das Finanças.

iv) Analisada a Portaria aplicável (a dita Portaria 982/2004, de 4/8, com as alterações introduzidas 
pelas Portarias n.os 1426/2004, de 25.11 e 1119/2009, de 30.09), constata -se que esta não especifica os 
“zonamentos” e respectivos “coeficientes de localização” concretamente utilizados na avaliação.

v) Com efeito, e quanto a este parâmetro de avaliação, decisivo na fixação do VPT dos prédios 
urbanos, a dita Portaria, no seu parágrafo 7.º, afirma que os mesmos “são publicados no sítio www.
e -finanças.gov.pt, podendo ser consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em 
qualquer serviço de finanças”, ou seja, não estão publicados no Diário da República.
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vi) Nos termos do artigo 112.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, «São actos legis-
lativos as leis, os Decretos -Leis e os decretos legislativos regionais», sendo que, de acordo com o n.º 5 
do mesmo comando constitucional «Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, o poder de interpretar, integrar, 
modificar, suspender ou revogar qualquer um dos seus preceitos».

vii) Ora, não existe qualquer norma legal que permita afastar a obrigatoriedade de publicação no 
Diário da República dos coeficientes em causa, e o Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12.11, que aprovou o 
Código do IMI, não estabeleceu qualquer regime especial — e se o fizesse seria ilegal — susceptível 
de afastar as regras de publicação dos diplomas legais.

viii) Estabelece o artigo 1.º, n.º 1 da Lei n.º 74/98, de 11/11, que «A eficácia jurídica dos actos a 
que se refere a presente lei depende da publicação», dispondo o artigo 3.º, n.º 3, alínea b) do mesmo 
diploma que as Portarias são objecto de publicação na parte B da 1.ª série do Diário da República.

ix) Não se trata, portanto, de mero formalismo para a publicitação dos coeficientes em cau-
sa — como alega a Fazenda Pública — pois que a pretendida publicitação pressupõe uma prévia 
definição legal, em sentido material e formal, que, in casu, não existe.

x) Ou seja, não existe qualquer Portaria a fixar, em concreto, os zonamentos e coeficientes a apli-
car na determinação do VPT dos imóveis em causa, pelo que não se pode dar publicidade a um acto 
legislativo que, pura e simplesmente, não existe.

xi) Assim sendo, o “zonamento” e “Cl” que, no caso, terão sido aplicados e influenciado a ava-
liação em causa, não podem, de facto, servir de fundamento legal ao acto avaliativo.

xii) Aliás, como consta dos autos, uma vez consultado o referido “site”, verifica -se que em nenhum 
lugar constam as “características” que terão fundamentado a fixação dos concretos Cl atribuídos a cada 
um dos “zonamentos” dentro dos diferentes municípios, atenta a diferente destinação das edificações 
(artigo 42.º, n.os 2 e 3 do CIMI).

xiii) Isto é, não está explicitado, em lugar algum, em que medida foram atendidas as ditas ca-
racterísticas elencadas em a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, como as acessibilidades, a 
proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos ou a localização em zonas 
de “elevado valor de mercado imobiliário”.

xiv) Assim, está -se perante um Cl impossível de ser sindicado, em prejuízo do direito de defesa 
do contribuinte, traduzível em vício de fundamentação e de violação do artigo 42.º, n.º 3, a) a d) do 
CIMI, pelo que os referidos elementos — coeficiente e zonamento — não podem fundamentar nem 
contribuir para a avaliação em questão, pois os mesmos não estão previstos na lei.

xv) A norma do artigo 42.º, n.º 3 do CIMI faz depender a fixação do coeficiente de localização 
dos factores enunciados nas suas quatro alíneas, a saber: acessibilidades, proximidade de equipamentos 
sociais, serviços de transportes públicos e localização em zona de elevado valor de mercado.

xvi) Logo, apenas na medida em que seja possível aferir do preenchimento daquelas característi-
cas, seria possível à Portaria emitida ao abrigo da norma do citado artigo 62.º, n.º 1, b) e 3 do mesmo 
CIMI, fixar tal prédio na zona compreendida entre esses coeficientes, com a atribuição, em concreto, 
do coeficiente de localização correspondente à zona onde o mesmo prédio se localiza.

xvii) A Portaria n.º 982/2004, de 04.08, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.os 1426/2004, 
de 25.11, e 1119/2009, de 30.09, apenas fixa os valores mínimos e máximos dos coeficientes de loca-
lização, por tipo de afectação, a aplicar em cada município, e não a fixação certa, precisa, concreta, 
do mesmo coeficiente de localização aos prédios sediados dentro de cada zona com características 
similares, como se imporia para efectuar uma avaliação conforme aos parâmetros legais.

xviii) Em matéria de incidência tributária, como é o caso, uma vez que se cuida de determinar 
a incidência real ou base tributável para diversos impostos (IMI, IMT, Selo, etc.), vigora o princípio 
constitucional da legalidade e tipicidade, e da reserva de lei formal (artigos 8.º da LGT, 103.º, n.os 1 e 
2, 165.º, n.º 1, i) e 198.º, n.º 1, b) da CRP).

xix) Naturalmente, as normas sobre tais matérias estão subordinadas a publicação em jornal 
oficial, sob pena de ineficácia jurídica e consequente falta de obrigatoriedade geral e abstracta (artigos 
5.º, n.º 1 do CC e 119.º da CRP).

xx) Por conseguinte, a definição do VPT mediante parâmetros e coeficientes determinados e 
publicados de outra forma que não a legalmente prevista (no Diário da República e sob a forma de lei 
em sentido formal e material) viola os referidos princípios e normas legais e constitucionais, o que 
conduz, inelutavelmente, à anulabilidade da avaliação em causa nos autos.

xxi) Aliás, sempre se deveriam ter como inconstitucionais, por violação do disposto nos arti-
gos 103.º, n.º 2, 119.º, n.º 1, h), 165.º, n.º 1, i) e 198.º, n.º 1, b) da CRP, os artigos 42.º e 62.º CIMI 
quando interpretados no sentido de que não é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos 
mesmos referidos e o concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios neles localizados.

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.
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II — Mostram -se provados os seguintes factos:
1) Em 18 de Junho de 2004 a impugnante vendeu à Barbeiro e Gomes — Sociedade Imobiliária, 

L.da, pelos preços de € 319.195,19 e € 254.422,39, os lotes de terreno inscritos na matriz, respectiva-
mente sob os artigos 13332 (lote 4) e 13333 (lote 5), da freguesia e concelho de Portimão (fls. 12 a 18 
dos autos, que se dão por reproduzidas para todos os efeitos legais);

2) Em 2004 a Barbeiro e Gomes — Sociedade Imobiliária, L.da, apresentou as declarações mo-
delo 1 para actualização do valor patrimonial dos lotes na matriz (facto aceite pela impugnante e pela 
administração fiscal);

3) Em Agosto de 2005 a impugnante foi notificada dos valores atribuídos ao lote quatro de 
€ 584.380,80 e ao lote cinco de € 469.610,00 (fls. 19 e 20, dos autos);

4) Em Agosto de 2005 a impugnante apresentou pedidos de 2.ª avaliação (fls. 21 a 26, dos au-
tos);

5) Na 2.ª avaliação o valor patrimonial do lote inscrito sob o artigo 13332 foi reduzido para 
€ 560.130,00 (fls. 27, dos autos);

6) Dá -se por inteiramente reproduzido o Termo de Avaliação de fls. 29, dos autos:
“Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Joaquim Cabrita Duarte, chefe do mesmo Serviço, comigo Maria Aurora Rocha Matias, 
compareceram os peritos regionais Cláudia Cristina dos Santos Lopes Pereira e Vera Lúcia Januário dos 
Ramos Trindade e o(s) sujeito(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (sendo visto e examinado, 
por inspecção directa, o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim N. Não O.) o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidades legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1381715 do prédio com o artigo de matriz 13332, da freguesia de Portimão.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Maria 
Aurora Rocha Matias, TATA, que o subscrevi.

O requerente afirma não concordar com os termos de avaliação dado que acha o valor atribuído 
ao factor de localização muito elevado, o que influencia o valor atribuído ao terreno e que não corres-
ponde ao valor da venda efectuada.”.

7) São fundamentos da segunda avaliação do lote quatro (fls. 30 e 31, dos autos):
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO
NIF: 506926184 NOME: BARBEIRO & GOMES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.
Telefone: 968031525 Email:
IMI registo n.º 303280 Data recepção IMI: 2004 -07 -23 00:00:00
Motivo: 8 — 1.ª Transmissão na Vigência do IMI
SITUAÇÃO DO PRÉDIO
Av./Rua/Praça URBANIZAÇÃO QUINTA DA MALATA
Lote 4
Lugar PORTIMÃO
Freguesia 081103 — PORTIMÃO
Artigo 13332
Norte URB. HENRIQUE MANUEL DAS NEVES
Sul VIA DA URBANIZAÇÃO
Nascente LOTE 3
Poente LOTE 5
ELEMENTOS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO
Afectação Habitação
Área total do terreno 4330000 m2
Área de Implantação do edifício 241,4000 m2 273,5000 m2
Área bruta de construção 1.991,0000 m2 2.621,0000 m2
Área bruta dependente 823,0000 m2 433,0000 m2
Coordenadas XV 163.595,001 18.900,00
Percentagem para cálculo da área de implantação  25,00
Tipo de coeficiente de localização  Habitação
Coeficiente de localização  1,60
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO
Elementos
OUTROS ELEMENTOS
Data de passagem a urbano 1997 -01 -01 1997 -01 -01
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO
DOCUMENTOS ANEXOS
Planta(s) do(s) edifício(s) 0
Alvará de Licença ou autorização de construção 1
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Planta(s) de Localização/Croquis 0
Projecto de Viabilidade Construtiva 0
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO

VT = Vc x [A x % + (Ac + Ad)] x Cl x Ca x Cq
560.130,00 = 600,00 x [2.317,9000 x 25,00 + (3,9875 + 0,0000)] x 1,60 x 1,00 x 1,00

Vt = valor patrimonial tributário. Vc = valor base dos prédios edificados. A = área bruta de cons-
trução mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação. Cl = coeficiente de 
localização. Cq = coeficiente de qualidade e conforto. Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa x 
Ab + Ac + Ad, em que Aa representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, 
Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa 
a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação.

Tratando -se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
Valor arredondado, nos termos do n.º 3 do artigo 38.º do CMI.
DATA AVALIAÇÃO: 2007 -02 -06
8) Na 2.ª avaliação o valor patrimonial do lote inscrito sob o artigo 13333 foi reduzido para 

€ 446.880,00 (fls. 27, dos autos);
9) Dá -se por inteiramente reproduzido o Termo de Avaliação de fls. 32, dos autos:
“Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Joaquim Cabrita Duarte, chefe do mesmo Serviço, comigo Maria Aurora Rocha Matias, com-
pareceram os peritos regionais Vera Lúcia Januário dos Ramos Trindade e Cláudia Cristina dos Santos 
Lopes Pereira e o(s) sujeito(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa, o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim, Não fl) o avaliaram, com 
a inteira observância de todas as formalidades legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 1381717 do prédio com o artigo de matriz 13333, da freguesia de Portimão.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Maria 
Aurora Rocha Matias, TATA, que o subscrevi.

Foram corrigidas as áreas brutas de construção e a de implantação de acordo com documentação 
camarária entregue.

No entanto o sujeito passivo discorda do valor do Coeficiente de Localização que foi atribuído 
à zona.”.

10) São fundamentos da segunda avaliação do lote cinco (fls. 33 e 34, dos autos):
ELEMENTOS DA DECLARAÇÃO
NIF: 506926184 NOME: BARBEIRO & GOMES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.
Telefone: 968031525 Email:
IMI registo n.º 303284 Data recepção IMI: 2004 -07 -23 00:00:00
Motivo: A -8 — 1.ª Transmissão na Vigência do IMI
SITUAÇÃO DO PRÉDIO
Av./Rua/Praça URBANIZAÇÃO QUINTA DA MALATA
Lote 5
Lugar PORTIMÃO
Freguesia 081103 — PORTIMÃO
Artigo 13333
Norte ZONA VERDE
Sul VIA DA URBANIZAÇÃO
Nascente LOTE 4
Poente LOTE 6
ELEMENTOS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO
Afectação Habitação
Área total do terreno 34950000 m2 349,50000 m2
Área de Implantação do edifício 216,4600 m2 218,0000 m2
Área bruta de construção 1.746,0000 m2 2.093,5000 m2
Área bruta dependente 709,0000 m2 349,5000 m2
Coordenadas X,Y 163.574,00 18.874,00
Percentagem para cálculo da área de implantação  25,00
Tipo de coeficiente de localização  Habitação
Coeficiente de localização  1,60
ELEMENTOS DE QUALIDADE E CONFORTO
Elementos
OUTROS ELEMENTOS
Data de passagem a urbano 1997 -01 -01 1997 -01 -01
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO
DOCUMENTOS ANEXOS
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Planta(s) do(s) edifício(s) 0
Alvará de Licença ou autorização de construção 1
Planta(s) de Localização/Croquis 0
Anexo 1 0
Projecto de Viabilidade Construtiva 0
VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO

VT = Vc x [A x % + (Ac + Ad)] x Cl x Ca x Cq
448.080,00 = 600,00 x [1.848,8500 x 25,00 + (3,2875 + 0,0000)] x 1,60 x 1,00 x 1,00

Vt = valor patrimonial tributário. Vc = valor base dos prédios edificados. A = área bruta de cons-
trução mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de afectação. Cl = coeficiente de 
localização. Cq = coeficiente de qualidade e conforto. Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = Aa x 
Ab + Ac + Ad, em que Aa representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, 
Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad representa 
a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação.

Tratando -se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
Valor arredondado, nos termos do n.º 3 do artigo 38.º do CMI.
DATA AVALIAÇÃO: 2007 -02 -06
11) Os valores dos lotes atribuídos nas 2.as avaliações são superiores aos valores de mercado 

(inquirição das testemunhas reproduzido em audiência);
12) A impugnação deu entrada em 29 de Maio de 2007 (carimbo aposto no rosto de fls. 3, dos 

autos).
III — Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Loulé que julgou 

procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra os actos de fixação dos valores 
patrimoniais atribuídos em segunda avaliação aos seus lotes de terreno para construção, identificados 
nos autos, por falta de fundamentação, anulando, em consequência, as segundas avaliações.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que nas avaliações em causa não se encontravam 
os critérios que determinaram o coeficiente de localização e a percentagem aplicada para além de, na 
esteira do acórdão do TCAS de 26/1/2010, proc.º n.º 3232/09, concluir ainda que as únicas portarias 
publicadas a este respeito terem sido as n.os 982/2004 e 1426/2004, emitidas ao abrigo do artigo 42.º 
do CIMI que não do artigo 62.º, n.º 3 do mesmo código e onde se fixam os valores mínimo e máximo 
dos coeficientes de localização, por tipo de afectação, a aplicar em cada município, que não a fixação 
certa, precisa, do mesmo coeficiente de localização dos prédios sediados em cada zona com caracte-
rísticas similares.

Vejamos. É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se 
encontra suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo 
e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de 
direito que determinaram a sua prática.

E que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias 
em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso n.º 615/04).

No que concerne ao grau de fundamentação adequado ao caso em apreço, transcreve -se o que 
a esse propósito já este Tribunal disse no acórdão de 1/7/2009, proc.º n.º 239/09, proferido em caso 
semelhante ao agora em análise:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de 
Novembro, com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se 
“uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. 
[...] o sistema fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores 
objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricio-
nariedade do avaliador.”.

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
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e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido 
coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indispo-
níveis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento 
de avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é 
o facto de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos 
coeficientes predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes 
a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era 
aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).».

Ora, na hipótese dos presentes autos, como se vê das fichas e dos termos de avaliação trans-
critos no probatório, é indicada claramente a localização dos prédios, refere -se expressamente a 
fórmula de determinação do valor patrimonial tributário, o valor da área de implantação e coe-
ficientes aplicados, as operações de quantificação realizadas, bem como se citam as disposições 
legais aplicadas.

Daí que, contrariamente ao entendido na sentença sob recurso, se tenha que concluir que os actos 
de fixação impugnados se apresentam devidamente justificados.

Por outro lado, quanto ao facto de não ter sido publicada qualquer portaria ao abrigo do disposto 
no artigo 62.º, n.º 3 do CIMI, deve ter -se em conta, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, o que 
dispõe a alínea b) do n.º 1 daquele preceito legal.

Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 31 de Outu-
bro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, as percentagens a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45.º e as áreas da sua aplicação, bem como os coeficientes majorativos aplicáveis às moradias 
unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e regionais, para vigorarem nos três anos 
seguintes em cada município”.

O n.º 3 do mesmo preceito estabelece, por sua vez, que “as propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por portaria do Ministro das Finanças”.

Ora, pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das Finanças, 
na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a 
cada zona de valor homogéneo para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, 
nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.

Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do Mi-
nistro das Finanças se mostrar, assim, satisfeita no n.º 2 da citada Portaria.

Por último, há que ter em atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados e 
os coeficientes de localização são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados 
aí por qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Este sistema de regulamentação técnica não contraria o disposto no artigo 119.º da CRP, nem 
qualquer um dos princípios constitucionais citados pela recorrida nas suas contra -alegações, na medida 
em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito 
de zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das 
Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como dis-
semos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que 
se publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos 
interessados e público em geral.

Razão por que, não enfermando os procedimentos de segunda avaliação da ilegalidade que na 
sentença recorrida se lhe aponta, a impugnação deduzida teria de improceder e consequentemente 
mantidos os valores patrimoniais fixados.

IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar improcedente 
a impugnação judicial deduzida, mantendo -se, em consequência, os valores patrimoniais fixados nas 
segundas avaliações impugnadas.

Custas pela recorrida, na 1.ª instância e neste STA, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 
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 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Taxa de conservação de esgotos de Lisboa. Ilegitimidade. 
Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — A taxa de conservação de esgotos do prédio «é devida pelo proprietário do 
mesmo ou, no caso de usufruto, pelo usufrutuário, em 31 de Dezembro do ano 
a que respeitar» — nos termos do artigo 77.º, n.º 1, do Regulamento Geral das 
Canalizações de Esgotos da Cidade de Lisboa (na redacção da deliberação da 
Assembleia Municipal de Lisboa, tornada pública pelo Edital n.º 76/96 do Muni-
cípio de Lisboa).

 II — Padece de ilegitimidade para a execução fiscal de uma tal taxa — por força do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário — a entidade adjudicatária de um prédio, que dele não tenha 
posse (poderes de facto) em termos de direito de propriedade ou de usufruto.

 III — A sentença que não especifica os factos necessários à decisão deve ser revogada, 
em ordem à respectiva ampliação da matéria de facto, de molde a possibilitar a 
decisão da pertinente questão de direito, de acordo com os termos dos artigos 729.
º, n.º 3, e 730.º, n.º 2., do Código de Processo Civil.

Processo n.º: 551/10 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Parque Expo 98, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.

1.1 O Município de Lisboa vem recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, na parte 
em que se «julga procedente a presente oposição à execução fiscal», em que é oponente “Parque Expo 
98, SA”.

1.2 Em alegação, o Município recorrente formula as seguintes conclusões.
1 — A liquidação do tributo subjacente à dívida exequenda em nome da Oponente resulta do 

Processo n.º 98/01/RO, consubstanciada na reclamação graciosa deduzida pelo Ministério da Defesa 
Nacional, com base nos termos de entrega dos prédios em questão.

2 — A Oponente era possuidora dos prédios em questão, no período a que a dívida tributária se 
reporta — 2000.

3 — A Direcção -Geral do Património do Estado efectuou um levantamento do património imobili-
ário do Estado e comunicou aos diversos serviços do Estado que passariam a suportar os encargos com a 
taxa de conservação de esgotos relativa aos imóveis afectos ao respectivo funcionamento, comunicando 
ao Município de Lisboa aquela orientação, a qual passou a ser seguida para efeitos de notificação da 
liquidação da taxa de conservação de esgotos relativa aos imóveis propriedade do Estado;

4 — Da prova testemunhal produzida pelo Município de Lisboa, resultou que foi este o entendi-
mento seguido na liquidação da taxa de conservação de esgotos relativa à Parque Expo 98, considerando-
-se a Oponente como afectatária das parcelas de terreno pertencentes ao património imobiliário do 
Estado, apesar de se tratar de entidade privada.

5 — O recurso a esta forma de administração integra aquilo que a Doutrina mais recente designa 
por “novas formas de actuação administrativa através de meios jurídico - privados” e, ainda, “entidades 
administrativas privadas”: Trata -se de administração mediante entidades privadas criadas pelas próprias 
entidades administrativas (Vital Moreira, in Administração autónoma e associações públicas, pag. 285, 
Coimbra Editora, 1997)

6 — Só se trata de entidades privadas em sentido formal -organizatório, já que materialmente estas 
entidades, designadamente assumindo forma societária, estão integradas na Administração pública, 
como «administração em forma privada».

7 — Não obstante a forma de direito privado assumida pela Oponente — sociedade anónima — face 
aos fins prosseguidos e às especiais relações com o Estado, que é aliás o detentor da totalidade do ca-
pital social, estamos, ainda assim, perante uma pessoa colectiva integrante da Administração Pública 
Estado.

8 — De acordo com este entendimento, os termos de entrega das parcelas de terreno em apreço 
à Oponente, foram considerados suficientes para legitimar a liquidação da taxa de conservação de 
esgotos em seu nome.
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9 — A liquidação da taxa de conservação de esgotos relativa ao ano de 2000, subjacente à dívida 
exequenda não padece de qualquer vício, não se verificando o fundamento de oposição à execução 
constante da alínea b), do n.º 1, do artigo 204.º, do C.P.P.T..

10 — A douta sentença recorrida padece de erro de julgamento na parte relativa ao alcance da 
mencionada alínea b), do n.º 1, do artigo 204.º, do C.P.P.T..

Nestes termos e nos demais de Direito, invocando o douto suprimento de V. EXªS., se requer que 
seja concedido provimento ao presente recurso e revogada a douta decisão recorrida, na parte respeitante 
à ilegitimidade da Oponente sobre os prédios militares identificados com os n.os 145 e 206, para que 
se faça a já costumada JUSTIÇA!

1.3 Em contra -alegação, a entidade recorrida, “Parque Expo 98, SA”, veio concluir do modo 
seguinte.

1 — O presente recurso foi interposto pela Ilustre Representante da Fazenda Pública no âmbito 
do processo de Oposição à Execução Fiscal, que correu termos no Juízo Liquidatário, da 4.ª Unidade 
Orgânica, do Tribunal Tributário de Lisboa sob o n.º 242/07 — 0095/04, no âmbito do qual a aqui 
Recorrida deduziu oposição ao processo de execução fiscal n.º 1470/03, instaurado para cobrança 
coerciva do valor total de € 10.573,26, liquidado a título de Taxa de Conservação de Esgotos do ano 
de 2000 alegadamente devida por referência aos prédios inscritos na matriz sob os números 1983 H. 
1983 M. 2964 e 3000:

2 — A douta Sentença recorrida julgou totalmente procedente, por provada, a pretensão apresen-
tada pela Recorrida, tendo em consequência declarado a extinção total do processo de execução fiscal 
instaurado contra a aqui Recorrida.

3 — Fundamenta a Fazenda Pública o recurso apresentado da dita Sentença invocando, para o 
efeito, que a mesma “[...] padece de erro sobre os pressupostos de direito [...], porquanto considerou 
que a Oponente é parte ilegítima no processo de execução fiscal movido pela Câmara Municipal de 
Lisboa para cobrança coerciva da taxa de conservação de esgotos referente ao ano de 2000, por não 
ser proprietária dos terrenos militares supra identificados, sem atender à especial natureza das relações 
desta Sociedade com o Estado Português, enquanto detentor da totalidade do respectivo capital social 
[...]”;

4 — Não procedem, as razões esgrimidas pela Recorrente, desde logo, em virtude da ilegalidade 
do processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva da dívida exequenda em questão, 
por violação da norma de incidência subjectiva, prevista no n.º 1 do artigo 77.º do Regulamento Geral 
das Canalizações de Esgotos da Cidade de Lisboa, pois;

5 — A Recorrida não era, a 31 de Dezembro de 2000, sujeito passivo da taxa de conservação de 
esgotos, na medida em que à data não era nem proprietária, nem usufrutuária dos prédios militares ora 
em questão, e comummente designados por “Terrenos do Vale do Forno”, identificados como PM 145 
e PM 206; e

6 — Os referidos prédios eram propriedade do Estado Português, mais concretamente do Minis-
tério da Defesa Nacional, tendo a sua utilização sido autorizada à ora Recorrida a título meramente 
precário;

7 — Sem prejuízo do exposto, que só por si, conduziria à necessária anulação, sem mais, da taxa 
de conservação de esgotos do ano de 2000, cumpre ainda referir que em Maio de 2007 foi celebrado 
um Auto de Cessão que confirma que até à data, a ora Recorrida nunca foi proprietária ou usufrutuária 
dos prédios em questão e, como tal, nunca lhe poderia ser exigível — sob pena de ilegalidade — a 
taxa em causa;

8 — Acresce que, o facto de uma sociedade comercial ser maioritariamente constituída ou total-
mente constituída, como é o caso da ora Recorrida, por capitais públicos não é sinónimo de “entidade 
administrativa privada”, que mais não será que um “braço” da própria administração, porquanto a ora 
Recorrida enquanto sociedade comercial goza de algumas prorrogativas próprias e particulares, como 
seja goza de personalidade jurídica própria, distinta da dos accionistas, desde o momento do registo 
definitivo, sendo este o momento da sua constituição (cf. artigo 5.º do Código das Sociedade Comerciais) 
e tem capacidade jurídica, compreendendo os direitos e obrigações necessários para a prossecução dos 
seus fins, sendo este o sentido dado pelo artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais;

9 — Ainda que assim não se entenda, o que só por mera cautela de patrocínio se concebe mas não 
concede, cumpre igualmente sublinhar que o entendimento que alegadamente suportou a liquidação 
de taxa de conservação de esgotos em questão e que se prende com o facto do custo associado a este 
tipo de taxas em particular poder ser suportado pelos afectatários das parcelas de terreno pertencentes 
ao património imobiliário do Estado, ao invés, de o ser pelos proprietários ou usufrutuários dos bens 
em questão (conforme previsto na lei, mais concretamente no artigo 77.º, n.º 1 do Regulamento Geral 
das Canalizações de Esgotos da Cidade de Lisboa), não tem qualquer sustentação legal, não tendo a 
Recorrente logrado demonstrar qual o apoio jurídico em que a mesma se funda;
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10 — Do exposto resulta que as razões esgrimidas pela Recorrente carecem de total fundamento, 
devendo, nessa estrita medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob resposta, sendo, ao invés, 
confirmada a Douta Sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de Vossas Ex-
celências, deverá ser considerado improcedente o recurso apresentado pela Ilustre Representante da 
Fazenda Pública, e assim, confirmada a douta Sentença recorrida que determinou a extinção do processo 
de execução fiscal n.º 1470/03.

1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de «não merecer provimento o 
recurso» — apresentando a seguinte fundamentação.

Entendemos que a decisão recorrida fez acertada interpretação e aplicação da lei, não merecendo 
censura.

Como bem se refere naquela decisão “levando em consideração a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores que perfilhamos, a taxa de conservação de esgotos assume a natureza de encargo sobre o 
património e não sobre o rendimento, pelo que não tem na sua base qualquer relação de cariz possessório 
do executado para com os bens que estão na origem da dívida tributária e antes sendo o seu pagamento 
obrigação do proprietário do imóvel em causa (cf. ac. do STA — 2.ª Secção, 8/5/1 996, rec. 19999; ac. 
STA — 2.ª Secção, de 2/7/1997, rec. 20054; ac. do STA — 2.ª Secção, 28/1/1998, rec. 20167).

Ora, como resulta do probatório, a sociedade oponente não era a proprietária ou usufrutuária dos 
prédios em 2000. Só alguns anos mais tarde, em 2007, se verificou a cessão definitiva e onerosa dos 
prédios, com a consequente transmissão da propriedade.

A decisão de julgar a oponente parte ilegítima na execução afigura -se -nos, por isso mesmo, 
correcta.

1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, e da contra -alegação, bem como da posição do 

Ministério Público, a questão essencial que se coloca é a de saber se a oponente, ora recorrida, é parte 
legítima no âmbito do processo de execução fiscal contra si instaurado, em relação às taxas de conser-
vação de esgotos «sobre os prédios militares identificados com os n.os 145 e 206».

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1 — No dia 19/4/1995, um representante do Ministério da Defesa Nacional e um representante 

da sociedade opoente, “Parque Expo 98, S. A.”, com o n.i.p.c. 503 000 019, lavraram o termo de en-
trega incidente sobre o prédio militar n.º 145, sito no Vale do Forno, tudo conforme documento junto 
a fls.115 dos presentes autos;

2 — No dia 7/3/1996, um representante do Ministério da Defesa Nacional e um representante 
da sociedade opoente, “Parque Expo 98, S. A.”, lavraram o termo de entrega incidente sobre o prédio 
militar n.º 206, sito no Vale do Forno, em Lisboa, tudo conforme documento junto a fls. 116 dos pre-
sentes autos;

3 — Em 6/12/1999, pelo notário do 18º. Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuada escritura de 
compra e venda de imóvel no âmbito da qual a sociedade opoente, “Parque Expo 98, S. A.”, vendeu a 
Eugénio Nuno da Silva Ribeiro as fracções autónomas designadas pelas letras “H” e “M”, pertencentes 
ao prédio urbano sito na Rua Prof. Barbosa Sueiro, n.os 20 a 20 -D, freguesia do Lumiar, concelho de 
Lisboa, inscrito na matriz sob o artº. 1983, e descrito na 7.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa, 
sob o n.º 631, tudo conforme cópia da escritura respectiva junta a fls. 29 a 35 dos autos, a qual se dá 
aqui por integralmente reproduzida;

4 — Em 15/1/2002, os serviços da C. M. Lisboa emitiram a certidão de dívida tendo por objecto a 
liquidação de taxa de conservação de esgotos do ano de 2000, no montante total de €10.573,26, sendo 
relativa, além do mais, aos imóveis correspondentes aos artigos matriciais 1983 H e 1983 M, sitos na 
Rua Prof. Barbosa Sueiro, n.os 20 a 20 -D, em Lisboa, e aos artigos matriciais 2964 e 3000, prédios 
militares 206 e 145, sitos em Vale do Forno, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, na qual é identificado 
como sujeito passivo a ora opoente, “Parque Expo 98, S. A.”, e cujo termo final de pagamento voluntário 
ocorrera no pretérito dia 31/10/2001 (cf. documento junto a fls. 24 dos presentes autos; informação 
exarada a fls. 65 a 74 dos autos);

5 — Com base na certidão identificada no n.º 4, os serviços da C. M. Lisboa instauraram a execu-
ção fiscal com o n.º 1470/2003, tendo por objecto a cobrança coerciva da mencionada dívida, na qual 
surge como executada a ora opoente “Parque Expo 98, S. A.” (cf. documentos juntos a fls. 23 e 24 dos 
presentes autos; informação exarada a fls. 65 a 74 dos autos);

6 — Através de aviso registado em 24/10/2003, a opoente foi citada no âmbito do processo de 
execução identificado no n.º 5 (cf. documentos juntos a fls. 23 a 25 dos presentes autos; informação 
exarada a fls. 65 a 74 dos autos; factualidade admitida pelo opoente na p.i.);

7 — Em 3/12/2003, deu entrada na Divisão de Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Lisboa 
a oposição apresentada por “Parque Expo 98, S. A.” e que deu origem ao presente processo (cf. carimbo 
de entrada aposto a fls. 2 dos autos);
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8 — Em 30/1/2004, em virtude da factualidade constante do n.º 3 supra, foi declarada extinta a 
execução fiscal de que a presente oposição constitui apenso, no que diz respeito à taxa incidente sobre 
os imóveis correspondentes aos artigos matriciais 1983 H e 1983 M, sitos na Rua Prof. Barbosa Sueiro, 
n.os 20 a 20 -D, em Lisboa, devido a revogação oficiosa das liquidações em causa, prosseguindo a exe-
cução pelo novo valor de €10.397,08 (cf. documentos juntos a fls. 97 e 98 dos presentes autos);

9 — No dia 4/5/2007, um representante do Ministério da Defesa Nacional e um representante da 
sociedade opoente, “Parque Expo 98, S. A.”, lavraram o auto de cessão definitiva e onerosa incidente 
sobre os imóveis identificados pelos artigos matriciais 2964 e 3000, prédios militares 206 e 145, sitos 
em Vale do Forno, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, tudo conforme documento junto a fls. 131 e 
132 dos presentes autos;

10 — No ano 2000, os imóveis correspondentes aos artigos matriciais 2964 e 3000, prédios 
militares 206 e 145, sitos em Vale do Forno, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, eram propriedade 
do Ministério da Defesa Nacional (cf. depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, o qual se 
encontra gravado em cd áudio que faz parte integrante dos presentes autos; documento junto a fls. 131 
e 132 dos presentes autos).

2.2 Nos termos do disposto no artigo 77.º, n.º 1, do Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos 
da Cidade de Lisboa (com a redacção que lhe foi dada pela deliberação da Assembleia Municipal de 
Lisboa, tomada pública mediante o Edital n.º 76/96 do Município de Lisboa), «A tarifa de conservação, 
de 0,25 % do valor patrimonial do prédio é devida pelo proprietário do mesmo ou, no caso de usufruto, 
pelo usufrutuário, em 31 de Dezembro do ano a que respeitar».

Estamos no domínio da prestação de serviços ao público, designadamente no âmbito da ligação, 
conservação e tratamento de esgotos; e as receitas municipais são admitidas por lei para fazer face aos 
encargos com a instalação e conservação da rede geral de esgotos.

Segundo é jurisprudência corrente desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, a taxa de conservação de esgotos constitui uma verdadeira taxa, de cobrança anual, 
recaindo a obrigação do seu pagamento sobre o proprietário do imóvel em causa.

E, no que se refere ao seu regime, deve dizer -se, no seguimento da mesma jurisprudência, que 
aos casos omissos se aplicará o procedimento previsto para a liquidação e cobrança da Contribuição 
Autárquica, (actualmente o I.M.I.), tudo nos termos do artigo 77.º, n.º 8, do Regulamento Geral das 
Canalizações e Esgotos da Cidade de Lisboa.

Com efeito, segundo o n.º 8 do artigo 77.º do Regulamento Geral das Canalizações de Esgo-
tos da Cidade de Lisboa, «Nos casos omissos em matéria de liquidação e cobrança desta tarifa, 
aplicar -se -á subsidiariamente o disposto nas correspondentes disposições do Código da Contribuição 
Autárquica» — sendo certo que, nos termos do n.º 4, do artigo 8.º do Código da Contribuição Autár-
quica, «Presume -se proprietário ou usufrutuário, para efeitos fiscais, quem como tal figure ou deva 
figurar na matriz na data referida no n.º 1 ou, na falta de inscrição, quem em tal data tenha a posse do 
prédio» (sobre a tributação da contribuição autárquica, cf. Cardoso Mota, em anotação ao artigo 6.º do 
Código da Contribuição Predial, idêntico a este artigo 8.º, n.º 4, do Código da Contribuição Autárquica, 
em termos da presunção da posse como propriedade).

Sob a epígrafe “Fundamentos de oposição à execução fiscal”, o artigo 204.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário dispõe, sob a alínea b) do seu n.º 1, que a oposição poderá ter por 
fundamento, além do mais, o oponente «não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exe-
quenda, o possuidor dos bens que a originaram [...]».

E o certo é que a obrigação tributária é uma obrigação legal, uma obrigação ex lege, que tem por 
fonte a lei. Por isso, a obrigação tributária, que é indisponível, nasce, não da vontade de quem quer, 
mas, antes, do encontro do facto gerador ou facto tributário com a hipótese legal — como o prescreve 
a lei geral tributária no n.º 1 do seu artigo 36.º, ao dispor que a relação jurídica se constitui com a ve-
rificação do facto tributário.

2.3 No caso sub judicio — e consoante se retira do probatório e das conclusões da alegação do 
recurso —, está em causa a oposição à execução fiscal, pelo valor (apenas) de € 10.397,08, respeitante 
a taxa de conservação de esgotos relativa ao ano de 2000, e «incidente sobre os imóveis identificados 
pelos artigos matriciais 2964 e 3000, prédios militares 206 e 145, sitos em Vale do Forno, na freguesia 
do Lumiar, em Lisboa».

No dia 19/4/1995, e no dia 7/3/1996, entre um representante do Ministério da Defesa Nacional e 
um representante da sociedade oponente, ora recorrida, “Parque Expo 98, S. A.”, foi lavrado termo de 
entrega dos «prédios militares 145 e 206» conformemente aos termos de fls. 115 e 116 dos autos (cf. 
especialmente os pontos 1. e 2 do probatório).

O termo de entrega de fls. 115, tem os seguintes dizeres (apenas), a que seguem as respectivas 
assinaturas: «Aos dezanove dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e noventa e cinco, se faz 
entrega das instalações de Vale de Forno, Prédio militar PM n.º 145».

O termo de entrega de fls. 116, para além das respectivas assinaturas, reza não mais que: «Aos 
7 dias do mês de Março de 1996, faz -se entrega do Prédio Militar 206/Lisboa  - “Anexo aos Paióis do 
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Vale do Forno” à Parque Expo 98, SA. A entrega do referido PM, é efectuada nos termos do Protocolo 
assinado em 20SET95, entre o MDN e a Parque Expo 98, representados respectivamente pelo Ex.mo 
Senhor Director Geral de Infraestruturas, Dr. Elias de Jesus Quadros e o Senhor Eng.º António Cardoso 
e Cunha, respectivamente».

Mais tarde — e consoante se assenta especialmente no ponto 9. do probatório —, «No dia 4/5/2007, 
um representante do Ministério da Defesa Nacional e um representante da sociedade opoente, “Parque 
Expo 98, S. A.”, lavraram um auto de cessão definitiva e onerosa incidente sobre os imóveis identificados 
pelos artigos matriciais 2964 e 3000, prédios militares 206 e 145, sitos em Vale do Forno, na freguesia 
do Lumiar, em Lisboa, tudo conforme documento junto a fls. 131 e 132 dos presentes autos». Deste 
auto de fls. 131 e 132 consta, nomeadamente, que «A contrapartida por essa cessão [é] no valor de 
€ 2.868.087,91»; e que «Em caso de incumprimento da contrapartida referida, o Ministério da Defesa 
Nacional reserva -se o direito de promover a reversão dos imóveis, não sendo devida qualquer indem-
nização, pelo MDN, a título de benfeitorias ou melhoramentos realizados» — o que parece inculcar 
que a anterior entrega dos prédios (em 1995, e 1996) poderá ter sido feita em termos precários, a título 
meramente provisório, e de modo gratuito (o que se seguramente se inscreve dentro das faculdades de 
exercício do direito de propriedade da entidade proprietária adjudicante).

É verdade que não se retira da matéria de facto provada, ou documentada nos autos, que estes 
«prédios militares», ao ano de 2000, tivessem inscrição matricial a favor da oponente, ora recorrida. E, 
como logo se vê, não se colhe, pelos simples termos de entrega de fls. 115 e 116 dos autos, que tenham 
sido transmitidos à oponente, ora recorrida, poderes de facto correspondentes ao direito de propriedade 
ou ao direito de usufruto sobre os prédios em foco. A sentença recorrida [ponto 10. do seu probatório] 
chega inclusivamente a concluir que «No ano de 2000, os imóveis correspondentes aos artigos matriciais 
2964 e 3000, prédios militares 206 e 145, sitos em Vale do Forno, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, 
eram propriedade do Ministério da Defesa Nacional».

No entanto — e pelo que diz respeito pelo menos ao prédio cuja entrega foi feita pelo termo de 
fls. 116 —, faltam nos autos os termos do “Protocolo assinado em 20SET95, entre o MDN e a Parque 
Expo 98”, referido nesse termo.

E bem poderá acontecer que esse “Protocolo assinado em 20SET95, entre o MDN e a Parque 
Expo 98” nos possa elucidar sobre o tipo ou a qualidade da posse, ou mera detenção, que a oponente, 
ora recorrida, passou a ter sobre os prédios em foco e que lhe foram entregues pelos termos de fls. 115 
e 116 dos autos.

É que pelos elementos próprios desse “Protocolo” e ou de outros para que eles remetam, pode-
remos vir a concluir com segurança se, à data de 31 -12 -2000, a oponente, ora recorrida, era, ou não, 
possuidora — a título de proprietária, ou a título de usufrutuária — dos referidos «prédios militares». E 
bem poderá suceder, então, ter razão a entidade recorrente, quando vem dizer que «os termos de entrega 
das parcelas de terreno em apreço à Oponente, foram considerados suficientes para legitimar a liquidação 
da taxa de conservação de esgotos em seu nome» [cf. sua conclusão 8.] — muito embora seja certo, tal 
como acima se deixou dito, que a obrigação tributária brota essencialmente dos termos da lei.

Na verdade, julgamos que os termos desse “Protocolo assinado em 20SET95, entre o MDN e a 
Parque Expo 98”, poderá ajudar a concluir se a oponente, ora recorrida, durante o período a que respeita 
a taxa de conservação de esgotos (ano de 2000), era, ou não, a título de proprietária ou de usufrutuária, 
como exige a norma de incidência, possuidora dos bens («prédios militares») que originaram a respec-
tiva dívida tributária exequenda.

Por isso que, e em resposta à questão decidenda, estamos a dizer que, sobre a questão de saber se 
a oponente, ora recorrida, é parte ilegítima no âmbito do processo de execução fiscal contra si instau-
rado, em relação às taxas de conservação de esgotos «sobre os prédios militares identificados com os 
n.os 145 e 206», a sentença recorrida não especifica os factos necessários à decisão — pelo que deve 
ser revogada, em ordem à respectiva ampliação da matéria de facto, de molde a possibilitar a decisão 
da pertinente questão de direito, de acordo com os termos dos artigos 729.º, n.º 3, e 730.º, n.º 2, do 
Código de Processo Civil.

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

A taxa de conservação de esgotos do prédio «é devida pelo proprietário do mesmo ou, no caso de 
usufruto, pelo usufrutuário, em 31 de Dezembro do ano a que respeitar» — nos termos do artigo 77.º, 
n.º 1, do Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos da Cidade de Lisboa (na redacção da deli-
beração da Assembleia Municipal de Lisboa, tornada pública pelo Edital n.º 76/96 do Município de 
Lisboa).

Padece de ilegitimidade para a execução fiscal de uma tal taxa — por força do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário — a entidade adjudicatária 
de um prédio, que dele não tenha posse (poderes de facto) em termos de direito de propriedade ou de 
usufruto.
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A sentença que não especifica os factos necessários à decisão deve ser revogada, em ordem à 
respectiva ampliação da matéria de facto, de molde a possibilitar a decisão da pertinente questão de 
direito, de acordo com os termos dos artigos 729.º, n.º 3, e 730.º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

3 — Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, 
para ampliação da matéria de facto e aplicação do direito nos sobreditos termos.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto (voto 
a decisão com a declaração de que para a apreciação da questão da legitimidade da Oponente para a 
execução se torna essencial apurar, em primeiro lugar, quem, figurava na matriz como proprietário dos 
terrenos em causa na data referida no n.º 1 do artigo 8.º do C.C.A., pois só na falta de inscrição poderá 
relevar a posse do prédio nos termos que estarão estipulados no Protocolo.) 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Garantia. Dispensa de prestação. Fundamentação. Notificação. Penhora.

Sumário:

 I — O direito à fundamentação do acto tributário, ou em matéria tributária, constitui 
uma garantia específica dos contribuintes e, como tal, visa responder às necessi-
dades do seu esclarecimento, procurando -se informá -lo do itinerário cognoscitivo 
e valorativo do acto por forma a permitir -lhe conhecer as razões de facto e de 
direito que determinaram a sua prática e porque motivo se decidiu num sentido e 
não noutro.

 II — A ilegalidade da penhora realizada decorrente de vícios próprios, como acto pro-
cedimental consequente, não reveste virtualidade para projectar essa ilegalidade 
para o acto pressuposto que a ordenou.

 III — A notificação do despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de ga-
rantia e ordena a penhora não tem necessariamente de preceder a concretização 
desta última diligência executiva.

Processo n.º: 667/10 -30.
Recorrente: A…, 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…, L.da”, melhor identificada nos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro que julgou improcedente a reclamação deduzida do despacho do Chefe de Reparti-
ção de Finanças de Murtosa, o qual, no âmbito de uma execução fiscal contra si instaurada, indeferira 
pedido de isenção de prestação de garantia e ordenou a penhora de estabelecimento pertencente à ora 
recorrente, formulando as seguintes conclusões:

a) Contrariamente àquele que foi o entendimento vertido na Sentença recorrida, a decisão que 
indeferiu o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia formulado pela Recorrente padece de 
falta de fundamentação.

b) Em contravenção com o disposto nos arts. 77.º -1 -2 da LGT, 123.º -1/d -2, 124.º 1, 125.º -l -2 do 
CPA e 268.º -3 da CRP, a decisão da Ex. Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa, datada 
12/04/2010, que indeferiu o citado pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia formulado pela 
ora Recorrente, não esclarece as concretas razões de facto e de direito que levaram à decisão naquele 
sentido e não noutro.

c) Baseando -se essa decisão numa “proposta de decisão” e num pretenso “PROJECTO FUNDA-
MENTADO DE DECISÃO” em que nada se diz quanto aos factos concretamente aduzidos naquele 
pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia, a ora Recorrente ficou impedida de conhecer o 
percurso lógico que terá permitido à Ex. Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa concluir 
pelo indeferimento da sua pretensão.
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d) Em contrário não se alegue, como efectivamente se alega na Sentença recorrida, que naquele 
“PROJECTO FUNDAMENTADO DE DECISÃO” se remete para a “informação supra”, e que dessa 
“informação” resulta o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pela Ex. Senhora Chefe do Ser-
viço de Finanças de Murtosa para indeferir o mencionado pedido de isenção/dispensa da prestação de 
garantia.

e) É que as referências que são feitas nessa “informação” não passam de meras fórmulas tabelares 
vazias de conteúdo, tendo o autor da mesma concluído pela improcedência da pretensão da ora Recorrente 
sem que em momento algum se tivesse pronunciado sobre a concreta argumentação que por aquela foi 
aduzida no requerimento em que solicitou a isenção/dispensa da prestação de garantia.

f) A pretensa fundamentação dessa “informação”, para poder ser utilizada pela Ex. Senhora Chefe 
do Serviço de Finanças de Murtosa no despacho em que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da 
prestação de garantia, tinha de conter um esclarecimento concreto suficientemente apto para sustentar a 
decisão — não podendo assentar em meros juízos conclusivos  -, o que manifestamente não é o caso.

g) Em consequência, deve a Sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que anule 
a decisão proferida pela Ex. Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa em 12/04/2010, 
eliminando -se todos os actos subsequentes que dela dependam, nomeadamente a penhora, efectuada 
em 14/04/2010, do estabelecimento comercial denominado “B…”.

Sem conceder,
h) Ainda de forma contrária ao que consta na Sentença recorrida, a penhora do estabelecimento 

comercial da Recorrente padece de ilegalidade decorrente da circunstância de ter sido realizada quando 
a mesma Recorrente ainda não tinha sido notificada (na pessoa do respectivo mandatário) da decisão 
reclamada.

i) Aliás, o entendimento vertido na Sentença recorrida, padece, salvo o devido respeito, de erro 
manifesto, não se compreendendo como é possível que nessa mesma Sentença se refira que o tribunal 
a quo “não conhece” qualquer norma legal que suporte a pretensão da ora Recorrente.

j) A exigência de notificação dos actos em matéria tributária que afectem direitos e interesses 
legalmente protegidos, como condição da sua eficácia, encontra -se igualmente prevista nos arts. 36.º -1 
do CPPT e 268.º -3 da CRP.

k) Acresce que, conforme a Recorrente alegou no artigo 19.º da petição da reclamação que apre-
sentou junto do tribunal a quo, o artigo 40.º do CPPT determina que “as notificações aos interessados 
que tenham constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório”.

1) Tendo em consideração que, conforme foi dado como provado na Sentença recorrida (cf. pon-
tos n.os 13, 14, 15 e 16 dos “Factos Provados”), a penhora do estabelecimento comercial denominado 
“B…” foi efectuada no dia 14/04/2010, ou seja, quando a Recorrente ainda não tinha sequer sido no-
tificada, na pessoa do respectivo mandatário, da decisão proferida pela Ex. Senhora Chefe do Serviço 
de Finanças de Murtosa que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia e que 
ordenou essa mesma penhora (o que só veio a acontecer no dia 20/04/2010), dúvidas não podem restar 
quanto à ocorrência da acima mencionada ilegalidade que pela Recorrente foi invocada na reclamação 
apresentada junto do tribunal a quo.

m) É manifesto, pois, que sendo a referida decisão proferida pela Ex. Senhora Chefe do Serviço 
de Finanças de Murtosa um acto que afecta os direitos e interesses da ora Recorrente, a produção dos 
respectivos efeitos estava dependente da sua prévia notificação à mesma Recorrente.

n) Assim não tendo acontecido, ocorreu um vício gerador da invalidade da penhora do referido 
estabelecimento comercial da Recorrente.

o) Com fundamento nessa invalidade, deverá a Sentença recorrida ser substituída por outra que 
julgue procedente a reclamação apresentada pela ora Recorrente.

p) A Sentença recorrida ofendeu, pelas razões supra expostas, as normas dos artigos 268.º -3 da 
CRP, 77.º da LGT, 123.ºv, 124.º e 125.º do CPA, 36.º -1 e 40.º do CPPT, normas essas que deveriam ter 
sido interpretadas e aplicadas com o sentido exposto nas presentes alegações e conclusões.

2 — A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 — O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“1  -Recorrente: A…, L.da
II — São duas as questões objecto do presente recurso: falta de fundamentação do despacho do 

órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de isenção de prestação de garantia; ilegalidade da 
penhora decorrente da circunstância de ter sido realizada quando a recorrente ainda não tinha sido 
notificada do despacho que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia.

III. Quanto à falta de fundamentação alega a recorrente que as referências feitas na «informação 
supra» para que remete o projecto fundamentado de decisão dos serviços de finanças de Murtosa são 
«meras fórmulas tabelares vazias de conteúdo» e não constituem, ao contrário do decidido na sentença 
recorrida, fundamentação bastante.

A nosso ver carece de razão.
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A jurisprudência dos nossos Tribunais superiores tem consagrado o entendimento de que um acto 
se encontra suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo 
seguido pelo agente para a sua pratica.1

É também pacificamente aceite que não preenche a exigência legal de fundamentação o recurso 
a meras fórmulas tabelares que não esclareçam devidamente a motivação de facto e de direito que 
presidiu ao acto da administração.

Ponto é que a fundamentação responda às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2007, recurso 
615/04, in www.dgsi.pt «que a lei exige uma exposição apenas sucinta dos fundamentos da decisão a 
fundamentar; que, por isso, não deve ser um “máximo” o conteúdo exigível da declaração fundamen-
tadora; e que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circuns-
tâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente entre a posição da 
Administração Fiscal e a do contribuinte».

Ora, no caso subjudice, a fundamentação constante da referida informação continha os elementos 
bastantes para que se apurasse o itinerário cognitivo e valorativo seguido pelo autor do acto impugnado 
e que o levou a considerar não verificada a inexistência de meios económicos para prestar a garantia 
bem como a julgar não decorrer da penhora prejuízo irreparável.

Trata -se, pois, de parâmetros de fundamentação objectivos e claros, suficientes para responder às 
necessidades de esclarecimento do contribuinte e, por isso são facilmente sindicáveis.

Daí que, não se verificando o alegado vício de falta de fundamentação, deverá improceder, nesta 
parte, a argumentação da recorrente.

IV - O mesmo se dirá ilegalidade da penhora decorrente da circunstância de ter sido realizada 
quando a recorrente ainda não tinha sido notificada do despacho que indeferiu o pedido de isenção/
dispensa da prestação de garantia.

Sobre a questão alega a recorrente que sendo a decisão referida um acto que afecta os direitos e 
interesses da recorrente, a produção dos respectivos efeitos estava dependente da sua prévia notificação 
à recorrente, ocorrendo assim um vício gerador da invalidade da penhora, nomeadamente por violação 
do artigo 36.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Também aqui não lhe assiste razão. Como se salienta na decisão recorrida, uma vez indeferido o 
pedido e isenção de garantia, a consequência, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 169.º, 
n.º 2 e 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário, é que a execução segue os seus termos com 
a penhora dos bens do executado, podendo a execução ser suspensa após a penhora.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.”

Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 — Contra A…, L.da foi instaurada a presente execução fiscal, para pagamento de dívidas 

provenientes de liquidações IRC de 2003 e 2004 e juros compensatórios, no montante global de 
€ 82.866,52.

2 — A executada impugnou judicialmente as liquidações referidas, nos processos a que couberam 
os n.os 1521/07.1BEVIS e 1520/07.1BEVIS, que correm termos neste tribunal.

3 — Notificada para, querendo, prestar garantia, nos termos do disposto no art. 169º, do CPPT, 
no dia 28.12.2009, a executada veio requerer a isenção/dispensa de prestação de garantia, ao abrigo do 
preceituado no art. 52º, n.º 4, da LGT e no artigo 170.º, do CPPT.

4 — Como fundamentos do pedido de isenção de garantia, a executada alegou o seguinte:
— não dispõe de meios económicos que lhe permitam prestar garantia adequada;
— apenas é proprietária de duas viaturas ligeiras de mercadorias, sendo que o valor comercial de 

ambas não ultrapassa € 6.000,00, e de alguns bens e utensílios em estado usado e obsoleto e de forma 
geral, já totalmente amortizados;

— o valor dos bens do imobilizado corpóreo, na presente data, não ultrapassa os € 10.000,00;
— a eventual penhora dos aludidos bens acarretaria um prejuízo irreparável, pois a sua apreensão 

implicaria a impossibilidade de utilização e, dessa forma, impediria a continuação da actividade;
— tal prejuízo, consubstanciado na paralisação do funcionamento da executada não poderá ser 

reparado na sequência da procedência das impugnações judiciais;
— a executada sempre tudo fez para cumprir pontualmente as suas obrigações e manter um de-

sempenho económico positivo;
— terminou, pedindo que seja ordenada a suspensão da execução, no estado em que se encontra, 

até que sejam decididas as impugnações judiciais;
— para prova do alegado, juntou um documento e arrolou três testemunhas.
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5 — Na sequência deste requerimento, no dia 14.1.2009, a funcionária do Serviço de Finanças 
prestou a seguinte informação:

Em 2009 -12 -09, foi a executada A…, LDA, NIF ……, devidamente notificada para prestar ga-
rantia nos presentes autos, em face da pendência de Impugnações Judiciais no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro, contra as liquidações que deram origem às dívidas aqui exigidas.

Em 2009 -12 -28, vem a arguida requerer a isenção da prestação de garantia, ao abrigo do disposto 
nos artigos 52.º da lei geral tributária (LGT) e 170º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), invocando:

1 — Não dispor de meios económicos e revelar insuficiência de bens penhoráveis, o que poderá 
ser contrariado, face à existência de uma actividade que é exercida num estabelecimento, que apesar de 
não ser de sua propriedade, tem o valor como estabelecimento hoteleiro enquanto unidade jurídica;

2 — Que a eventual penhora dos referidos bens causaria à executada um prejuízo irreparável, o 
que salvo melhor entendimento, não se verificará já que a penhora servirá tão -somente para garantir 
dívidas, até à decisão das impugnações judiciais deduzidas.

6 — De seguida, na mesma data, pelo Chefe do Serviço de Finanças foi proferido o seguinte 
despacho:

Projecto fundamentado de decisão
Em face da informação supra e afim de possibilitar a suspensão da presente execução, nos termos 

do n.º 1 do art. 169º do CPPT, é ordenada a penhora do estabelecimento onde a executada exerce a 
actividade, enquanto unidade jurídica, a fim de garantir a dívida, conforme determinado no art. 199º 
do CPPT.

Notifique a executada para querendo, exercer por escrito o direito de audição, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 60º da LGT.

7 — A executada foi notificada, pessoalmente, deste despacho no dia 15.1.2010.
8 — No dia 9.3.2010, foi lavrada a seguinte informação:
Em 2010 -01 -15, foi a executada A…, L.da, devidamente notificada para, querendo, exercer o 

direito de audição previsto no art. 60º, n.º 1 b) da lei Geral Tributária, o que não se verificou.
Em face da falta do exercício do direito de audição, será de manter a fundamentação do PRO-

JECTO FUNDAMENTADO DE DECISÃO e indeferida a presente petição.
9 — Na mesma data, o Chefe do Serviço de Finanças proferiu o seguinte despacho:
Concordo, pelo que indefiro o pedido, com os fundamentos expressos na proposta de decisão infra, 

proceda -se de imediato à penhora do estabelecimento onde a executada exerce a actividade, enquanto 
unidade jurídica, a fim de garantir a dívida, conforme determinado no art. 199º, do CPPT.

Notifique.
10 — A reclamante foi notificada deste despacho em 10.3.2010.
11 — No dia 11 de Março de 2010, foi penhorado o estabelecimento comercial denominado B, 

destinado à actividade de estalagem com restaurante, sito no Lugar de …, freguesia de …, Murtosa, 
em que se inclui o direito ao arrendamento resultante do contrato realizado entre a executada e B…, 
L.da e bens de equipamento, mercadorias, matérias -primas e outras existências necessárias à normal 
laboração do estabelecimento.

12 — Uma vez que o mandatário da executada não foi notificado do despacho proferido no dia 
9.12.2009, a Chefe do Serviço de Finanças revogou o despacho proferido no dia 9.3.2010 e ordenou a 
notificação do mandatário para, querendo, exercer o direito de audição.

13 — No dia 12.4.2010, foi lavrada a seguinte informação:
Em 2010 -03 -15, foi o Dr. Mendes de Almeida na qualidade de mandatário da executada A…, 

L.da, devidamente notificado para, querendo, exercer o direito de audição previsto no art. 60º, n.º 1 b) 
da lei Geral Tributária, o que não se verificou.

Em face da falta do exercício do direito de audição, será de manter a fundamentação do PRO-
JECTO FUNDAMENTADO DE DECISÃO e indeferida a presente petição.

14 — Na mesma data, o Chefe do Serviço de Finanças proferiu o seguinte despacho:
Concordo, pelo que indefiro o pedido, com os fundamentos expressos na proposta de decisão infra, 

proceda -se de imediato à penhora do estabelecimento onde a executada exerce a actividade, enquanto 
unidade jurídica, a fim de garantir a dívida, conforme determinado no art. 199º, do CFPT. Notifique.

15 — O mandatário da reclamante foi notificado deste despacho no dia 20 de Abril de 2010.
16 — No dia 14 de Abril de 2010, foi penhorado o estabelecimento comercial denominado B, 

destinado à actividade de estalagens com restaurante, sito no Lugar de …, freguesia de …, Murtosa, 
em que se inclui o direito ao arrendamento resultante do contrato realizado entre a executada e B…, 
L.da e bens de equipamento, mercadorias, matérias -primas e outras existências necessárias à normal 
laboração do estabelecimento.

17 — No dia 28 de Abril de 2010, foi apresentada a presente reclamação.
5 — A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação deduzida pela ora recorrente do 

despacho do Chefe de Repartição de Finanças de Murtosa que, no âmbito de uma execução fiscal 
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instaurada contra a ora recorrente, indeferira o pedido por esta formulado de isenção de prestação de 
garantia e ordenara a penhora do seu estabelecimento comercial.

Para tanto, no essencial, ponderou -se na sentença que o despacho reclamado se encontrava fun-
damentado com suficiência uma vez que através da informação dos serviços acolhida no despacho 
se conhecia o itinerário cognitivo e valorativo seguido pelo seu autor no sentido da inverificação 
dos pressupostos da isenção de prestação de garantia, tendo ainda sido considerado que não decorria 
qualquer ilegalidade da penhora efectuada do facto desta se ter concretizado em momento anterior à 
notificação do despacho reclamado.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente, para o que argumenta, em súmula, que a in-
formação acolhida no despacho em causa assenta em meros juízos conclusivos, fórmulas tabelares 
vazias de conteúdo, não contendo “um esclarecimento concreto suficientemente apto para sustentar a 
decisão” — cf. conclusão f), alegando ainda que a penhora do seu estabelecimento comercial estava 
ferida de invalidade uma vez que a exigência de notificação do despacho reclamado, como condição da 
sua eficácia, prevista nos artigos 36.º n.º 1 do CPPT e 268.º n.º 3 da CRP, impunha que esta notificação 
se tivesse efectuado em momento anterior, o que no caso não aconteceu.

Vejamos.
A - Da falta/ insuficiência de fundamentação.
O direito à fundamentação do acto tributário, ou em matéria tributária, constitui uma garan-

tia específica dos contribuintes e, como tal, visa responder às necessidades do seu esclarecimento, 
procurando -se informá -lo do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto por forma a permitir -lhe 
conhecer as razões de facto e de direito que determinaram a sua prática e porque motivo se decidiu 
num sentido e não noutro.

Tem, aliás, “o dever legal de fundamentação, a par de uma função exógena - dar conhecimento ao 
administrado das razões da decisão, permitindo -lhe optar pela aceitação do acto ou pela sua impugnação -, 
uma função endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de forma cuidada e 
séria”(acórdão de 02 -02 -06, recurso n.º 1114/05 -30).

Neste sentido, a fundamentação deve externar, de forma sucinta, os elementos e critérios de facto 
e de direito que serviram de suporte à decisão tomada, por forma a possibilitar aos interessados uma 
opção consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa (artigo 77.º 
n.º 1 da LGT).

Fundamentação essa que tem de ser contextual, ou seja contemporânea e integrada no próprio acto, 
ainda que sob forma remissiva, na perspectiva da respectiva sindicabilidade na via contenciosa.

Ora, no caso que nos ocupa, como bem se observa na sentença recorrida, a informação dos servi-
ços acolhida no despacho reclamado (5. do probatório) esclarece, ainda que sinteticamente, as razões 
pelas quais se julgam inverificados os pressupostos impostos no artigo 52.º n.º 4 da LGT para que a 
isenção da prestação da garantia seja deferida, a saber: a prestação causar prejuízo irreparável ou ma-
nifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda.

Rebatendo o alegado pela ora recorrente no pedido de isenção que formulara no sentido da ine-
xistência de meios económicos reveladores de insuficiência de bens penhoráveis, a fundamentação 
acolhida no despacho aponta o valor do seu estabelecimento hoteleiro, enquanto unidade jurídica, 
invocação esta que, em boa verdade, não deixa qualquer margem de dúvidas interpretativas para um 
destinatário mediamente esclarecido, como é exigível que a recorrente o seja, tanto mais que logo em 
seguida se ordena a respectiva penhora (4., 5. e 14. do probatório).

Já no que respeita ao alegado prejuízo irreparável, consubstanciado numa suposta paralisação 
da actividade comercial da executada, a fundamentação acolhida no despacho esclarece que tal não 
ocorre uma vez que “a penhora servirá tão somente para garantir dívidas, até à decisão das impugnações 
judiciais deduzidas” (5. do probatório), o que também se revela por demais suficiente para a execu-
tada alcançar os motivos que suportaram a decisão tomada de indeferimento do pedido de isenção de 
prestação de garantia.

Importa, pois, concluir que o despacho reclamado se mostra fundamentado com suficiência, 
não se limitando à formulação de meros juízos conclusivos, como pretende a recorrente, antes tendo 
concretizado “parâmetros de fundamentação objectivos e claros, suficientes para responder às necessi-
dades de esclarecimento do contribuinte e, por isso são facilmente sindicáveis”, como afirma o Ex.mo 
Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer.

B - Da ilegalidade da penhora
Defende a recorrente, como vimos, que a penhora realizada se encontra ferida de invalidade, posto 

que se concretizou em momento que antecedeu a notificação do despacho que a ordenou e indeferiu o 
pedido de isenção de prestação de garantia.

Como primeira nota, importa salientar que a eventual ilegalidade da penhora realizada decorrente 
de vícios próprios, como acto procedimental consequente, não reveste virtualidade para projectar essa 
ilegalidade para o acto pressuposto que a ordenou.
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Em boa verdade, a recorrente não aponta qualquer vício de violação de lei ao despacho reclamado 
que indeferiu o pedido de isenção de prestação da garantia e ordenou a penhora, antes se insurge contra 
o facto desta se ter concretizado antes da notificação desse despacho.

Como tal, o despacho reclamado sai necessariamente imune à alegação de que a penhora se en-
contra ferida de ilegalidade decorrente da notificação desse despacho ser posterior.

De todo o modo, sempre se dirá que se é certo que o despacho reclamado se define inquestiona-
velmente como um acto agressivo/intrusivo da esfera patrimonial da executada, como tal afectando 
os seus direitos e daí a exigência da sua notificação por forma a proporcionar -lhe a oportunidade de 
o impugnar mediante reclamação (artigo 103, n.º 2 da LGT e 276.º do CPPT), a verdade é que, como 
decorre da previsão normativa constante do n.º 3 do artigo 169.º do CPPT, nada impede que uma vez 
indeferido o pedido de isenção de prestação de garantia, a execução siga os seus usuais trâmites e, como 
é o caso, se proceda de imediato à penhora, ainda que aconteça anteceder a efectivação da notificação 
em causa.

Ponto é que mediante a notificação do despacho que lhe venha a ser feita (de acordo com a impo-
sição constante do artigo 36.º n.º 1 do CPPT e garantia constitucionalmente consagrada no artigo 268.º 
n.º 3 da CRP), à executada seja facultada a possibilidade de reagir na via contenciosa contra a decisão 
tomada mediante o instrumento de reclamação previsto no citado artigo 276.º

Do exercício desse direito é demonstrativa a presente reclamação.
Improcedem, deste modo, as conclusões h) a p).
Termos em que se acorda negar provimento o recurso, confirmando, em consequência, a sentença 

recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Taxa de comercialização de produtos de saúde. INFARMED. Imposto sobre o volume 
de negócios. Reenvio prejudicial.

Sumário:

 I — As «taxas sobre comercialização de produtos de saúde», a que se reporta o ar-
tigo 72.º da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril, assumem a natureza de verdadeiros 
impostos, na medida em que constituem prestações pecuniárias, coactivas, sem 
carácter de sanção, exigidas por um ente público com vista à realização de fins 
públicos, inexistindo o vínculo sinalagmático característico daquelas.

 II — Estes impostos não são proibidos pelo artigo 33.º da Directiva 77/388/CEE (6.ª Di-
rectiva), do Conselho de 17 de Maio de 1977, na redacção da Directiva 91/680/CEE, 
do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, por não constituírem impostos sobre o 
volume de negócios, uma vez que não oneram a circulação dos bens e dos serviços 
de modo comparável ao do IVA.

 III — Não há lugar ao reenvio prejudicial a que se refere o artigo 234.º do Tratado de 
Roma, quando o TJCE tiver já apreciado a questão essencial debatida no processo, 
sobretudo se se trata de jurisprudência recente e (ou) constante.

Processo n.º 1218/03 -30.
Recorrentes: Fazenda Pública e Johnson & Johnson, L.da

Recorridas: As mesmas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do então Tribunal Tributário de 1ª Ins-
tância de Lisboa, completada com o segmento de fls. 607 e segs., prolatada pelo agora Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Sintra, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Johnson & 
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Johnson, Lda, melhor identificada nos autos, contra o acto de autoliquidação da taxa incidente sobre a 
comercialização de produtos de saúde, relativa ao mês de Novembro de 2001, no montante de € 3.188,42, 
vem deduzir o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. O tributo em questão configura uma verdadeira taxa, porquanto, corresponde, compositamente, 
à contrapartida de serviços efectivamente prestados a beneficiários perfeitamente individualizáveis 
e, bem assim, ao desenvolvimento de uma actuação tendente à remoção de um obstáculo legal real 
ao exercício de uma actividade particular; 2. O tributo em questão apoia -se, assim, no «princípio da 
proporcionalidade taxa/prestação estadual proporcionada ou taxa/custos específicos causados à co-
munidade» (J. CASALTA NABAIS) e não no exigente princípio da legalidade fiscal, que tem por base 
o princípio da capacidade contributiva.

3. Ainda que de um imposto se tratasse, o que apenas por mera cautela se admite, os seus elementos 
essenciais resultariam com suficiente e adequado grau de concreção (sendo, nessa precisa medida, de-
terminados ou, ao menos, determináveis), ou seja, com a densidade ou espessura normativas bastantes, 
directa e imediatamente da lei.

4. A circular normativa e o modelo de declaração de vendas elaborados pelo INFARMED dão 
corpo a uma regulamentação de feição estritamente executiva, não se afastando, em nenhum ponto e 
qualquer detalhe, da moldura legal, correspondendo, assim, a uma sua concretização absolutamente 
secundum legem;

5. Ao criar por lei da Assembleia da República a presente taxa, o Estado português não violou, 
de forma alguma, qualquer das suas obrigações, enquanto Estado membro da Comunidade Europeia, 
isto é, não criou qualquer disposição interna que contrariasse o disposto na legislação legitimamente 
emanada dos órgãos comunitários competentes.

6. Acresce que a interpretação e aplicação efectuada pelo INFARMED no que respeita à liquida-
ção da referida taxa está correcta e tem fundamento legal, expressamente reconhecido e reiterado pelo 
legislador no artigo 58º da Lei n.º 30 -C/2000, de 29 de Dezembro, no artigo 55º da Lei n.º 109 -B/2001, 
de 27 de Dezembro, e nos artigos 1º, n.º 3, e 3º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, 
que constituem leis interpretativas do citado pelo artigo 72º da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril, e por 
isso se integram na lei interpretada (artigo 13º, n.º 1, do Código Civil).

A entidade recorrida contra -alegou nos termos que constam de fls. 538 e seguintes, que se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:

1. A denominada “taxa sobre comercialização de produtos de saúde” não corresponde a uma 
contrapartida pela prestação de um serviço público aos respectivos sujeitos passivos, nem implica a 
remoção de um obstáculo jurídico à actividade dos particulares, devendo ser, como tal, em função do 
seu carácter unilateral, materialmente qualificada como um verdadeiro e próprio imposto.

2. Consequentemente, a referida “taxa” está sujeita às exigências do princípio da legalidade em 
matéria de impostos, decorrentes do artigo 103º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, de-
signadamente, a respectiva criação, taxa e incidência deverão constar de lei formal.

3. O artigo 72º da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril, que criou a “taxa sobre comercialização de 
produtos de saúde”, é materialmente inconstitucional, uma vez que não define a base de incidência 
objectiva do imposto criado.

4. A Circular n.º 1/2000 do Infarmed, bem como o modelo de “Declaração de Vendas” estabelecido 
por despacho do Conselho de Administração deste Instituto, são, também eles, inconstitucionais, por 
violação directa da reserva de lei formal prevista no artigo 103º, n.º 2, da Constituição da República 
Portuguesa.

5. O acto de autoliquidação da “taxa sobre comercialização de produtos de saúde” praticado pela 
Johnson é também inconstitucional, uma vez que se funda numa base de incidência inconstitucional-
mente criada pelo Infarmed.

6. A “taxa sobre comercialização de produtos de saúde” consubstancia um imposto sobre o volume 
de negócios, nessa medida violando o disposto no artigo 33º da Directiva n.º 77/388/CEE, do Conselho, 
de 17 de Maio de 1977, na redacção que lhe foi dada pela Directiva n.º 91/680/CEE, do Conselho, de 
16 de Dezembro de 1991.

7. O artigo 58º da Lei n.º 30 -C/2000, o artigo 55º da Lei n.º 109 -B/2001 e o Decreto -Lei n.º 312/2002 
não vieram interpretar o regime estabelecido pelo artigo 72º da Lei n.º 3 -B/200, pelo que não são re-
troactivamente aplicáveis ao caso sub judice.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer uma vez que “a representação do mi-
nistério público no TCA pronunciou -se em anterior momento processual sobre o mérito do recurso 
(fls. 596/597)”.

Da questão suscitada pelo Ministério Público foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), 
sem que qualquer delas sobre a mesma se tivesse pronunciado.

2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A)  - A impugnante vem impugnar o acto de autoliquidação da taxa incidente sobre a comercia-

lização de produtos de saúde, instituída pelo artigo 72º da Lei 3 -B/2000, de 4 de Abril, mantido pelo 
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art. 58º da Lei 30 -C/2000, de 29/12, relativa ao mês de Novembro de 2001, na importância de 3.188,42, 
conforme douta petição de fls. 2 a 15;

B)  - A impugnante depositou na C.G.D. na conta com o NIB n.º 0035 0082 0000605483081, a 
favor do INSTITUTO NACIONAL DA FARMÁCIA E DO MEDICAMENTO, com data valor de 
26.12.01, a importância de 3.188,42, relativa à cobrança da taxa correspondente ao volume de vendas 
de Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro, no valor total de 686.110,08, realizadas no mês de 
Novembro/2001, conforme documentos de fls. 18 a 21, que se dão por reproduzidos;

C)  - Em Fevereiro de 2001 o INFARMED remeteu à impugnante a carta de fls. 23, notificação 
única, a que juntou os documentos de fls. 24 a 26, todos relativos à cobrança e depósito da taxa sobre 
comercialização de produtos de saúde, no que respeita ao ano de 2001, no âmbito do processo de 
cobrança da taxa prevista no artigo 72º da Lei n.º 3 -B/2000, de 04/04, e art. 58º da Lei 30 -C/2000, de 
29/12, dando -se os mesmos documentos por totalmente reproduzido;

D)  - Com data de 10 de Maio de 2000, o INFARMED emitiu a CIRCULAR n.º 1/2000, sobre Taxa 
sobre a comercialização de produtos de saúde, conforme documento de fls. 21, com o seguinte teor:

“Assunto: Taxa sobre a comercialização de produtos de saúde
Com o objectivo de melhor apoiar o preenchimento dos formulários oportunamente dirigidos a 

V.Exa. facultamos os seguintes esclarecimentos adicionais sobre o assunto epigrafado:
1. A taxa sobre a comercialização de produtos de saúde é devida pela entidade responsável pela 

colocação dos produtos no mercado nacional, que só em casos excepcionais será a entidade que vende 
ao consumidor/utilizador final.

2. A taxa é, pois, devida uma única vez, no circuito de comercialização do mesmo produto.
3. A taxa incide sobre vendas efectuadas a partir de 1 de Janeiro de 2000.
4. Os produtos abrangidos pela taxa encontram -se previstos nos seguintes diplomas:
Cosméticos e produtos de higiene corporal: Dec -Lei n.º 296/98, artigo 2º, de 25/09;
 - Dispositivos Médicos Não Activos: Dec -Lei n.º 273/95, de 23/10;
 - Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro: Dec -Lei n.º 306/97, artigo 2º, de 11/11;
 - Produtos Farmacêuticos Homeopáticos: Dec -Lei n.º 94/95, artigo 4º, de 9/05.
5. A taxa não incide sobre produtos exportados.
Na expectativa de lhe serem úteis os esclarecimentos patentes nesta Circular personalizada conti-

nuamos disponíveis para lhe fornecer outros eventuais esclarecimentos através dos seguintes contactos: 
telefone 217987100, do fax 217987316 ou do endereço de email: infarmed.publico@infarmed.pt.

Com os melhores cumprimentos
Lisboa, 2000/05/10”;
E)  - Dão -se por reproduzidos os documentos de fls. 45 a 484.
3  - Desde logo, importa referir que apenas iremos conhecer do recurso interposto pela Fazenda 

Pública, a fls. 512, uma vez que e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto a fls. 617, esta 
“não requereu a subida dos autos ao TAC Sul (tribunal para o qual tinha sido interposto recurso) na 
sequência do despacho de suprimento da nulidade da sentença proferida pelo TF Sintra (arts. 668º n.º 4 
e 744º n.º 3 CPC redacção DL n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro; fls. 607/609).

Nesta conformidade aquele recurso perdeu objecto, sendo inútil a devolução do processo ao 
TCA Sul, na sequência do despacho proferido em 4.05.2004 pelo Mmo Juiz relator naquele tribunal 
(fls. 601)”.

Posto isto e sobre as questões suscitadas no presente recurso pronunciou -se por diversas vezes esta 
Secção do STA, nomeadamente no Acórdão de 4/6/03, in rec. n.º 61/03, num caso em tudo idêntico, em 
que o recorrente e recorrido eram os mesmos e idênticas as alegações e contra -alegações.

Por isso, vamos seguir aqui a jurisprudência fixada no citado aresto, já que importa acolher idêntica 
solução jurídica (artº 8º, n.º 3 do CC).

Assim e a propósito da natureza da “taxa” em causa, refere -se ali que são elementos essenciais 
do conceito de taxa a prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente, pelo Estado ou outro 
ente público, sem carácter sancionatório, pela utilização individualizada pelo contribuinte, solicitada ou 
não, de bens públicos ou semi -públicos, com contrapartida numa actividade do credor especialmente 
dirigida ao mesmo contribuinte.

“Essencialmente, a taxa distingue -se do imposto pela bilateralidade ou unilateralidade do tributo, 
respectivamente: aquela, ao contrário deste, supõe a existência de correspectividade entre duas presta-
ções; a primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo Estado ou outra entidade pública.

Esta relação tem, por um lado, carácter substancial ou material, que não meramente formal mas 
não vai tão longe quanto os contratos sinalagmáticos: não há uma equivalência económica rigorosa 
entre o valor do serviço e o montante da quantia a pagar, podendo até esta ser bastante superior ao custo 
daquele; salva sempre a “desproporção intolerável”.

Ora, nos termos do preâmbulo do Decreto -Lei 455/99, de 18Nov, que regula a orgânica e fun-
cionamento do Infarmed, a criação do instituto procurou responder às necessidades “de assegurar um 
elevado nível de protecção da saúde pública em matéria de medicamentos e produtos de saúde e de 



1535

desenvolver a informação ao público” bem como “reforçar as regras e o controlo dos produtos sanitários 
que passarão a designar -se por produtos de saúde, em termos de protecção de saúde pública”.

Pelo que o seu artº 6º lhe atribuiu...”a prossecução de atribuições nos domínios de avaliação, 
autorização, disciplina, inspecção e controlo da produção, distribuição, comercialização e utilização 
de medicamentos de uso humano e veterinários, incluindo os medicamentos à base de plantas e ho-
meopáticos, e de produtos de saúde, nos termos da respectiva legislação específica, incumbindo -lhe 
especialmente, entre outras actividades  - seu n.º 3  -:

al. a) contribuir para a formulação da política geral de saúde, designadamente na definição e 
execução de políticas de produtos de saúde.

al. c) garantir a qualidade dos produtos de saúde.
al. e) assegurar o acesso dos profissionais de saúde e dos consumidores às informações necessárias 

à utilização racional dos produtos de saúde.
al. f) assegurar sistemas de vigilância dos produtos de saúde.
Por sua vez, o n.º 1 do artº 72º da Lei 3 -B/2000 que criou a taxa em causa, refere destinar -se a 

mesma “ao sistema de garantia da qualidade e segurança de utilização daqueles produtos, à realização 
de estudos de impacte social e acções de formação para agentes de saúde e consumidor, a realizar pelo 
Infarmed”.

Trata -se, assim, fundamentalmente, de concretizar a protecção da saúde pública, defendendo -a 
e promovendo -a, nos termos constitucionais  - artº 64º  -, o que passa nomeadamente por assegurar a 
garantia de que os produtos de saúde se encontram conformes às exigências legais.

Assim, os seus beneficiários directos não são os respectivos importadores ou produtores mas os 
cidadãos utentes ou consumidores ou...a “comunidade” – beneficiária directa do sistema.

Pelo que não pode afirmar -se a existência de uma vantagem específica para o devedor individu-
almente considerado, surgida da correspondente actividade pública e, assim, da contraprestação de um 
serviço prestado com vantagens imediatas para os a ela sujeitos.

Pelo contrário, está -se perante uma forma de financiar uma actividade do Estado vocacionada 
para a satisfação de necessidades públicas em geral: garantia da qualidade e segurança de utilização 
dos respectivos produtos e realização dos ditos estudos e acções de formação.

Não se verificando, pois, no caso os referidos elementos definidores, da taxa, nomeadamente a 
predita relação bilateral ou sinalagmática, a correspectividade entre as duas prestações: a paga pelo 
utente do serviço público e a prestada pelo Infarmed.

Por outro lado, não pode ver -se, no tributo em causa, uma qualquer remoção, por parte do Instituto, 
de um obstáculo jurídico à actividade da A... – cfr. artº 44º 2º da LGT.

Ora o tributo em causa é de pagamento mensal, não antecedendo sequer o exercício da actividade.
Nada tendo, assim, a ver com qualquer autorização para a impugnante exercer a sua actividade.
Pelo que a imposição em causa é de qualificar como um imposto, ou, ao menos, como um tributo 

que, dada a sua natureza, há -de ter um tratamento constitucional semelhante...
Está, assim, sujeita ao disposto no artº 103º n.º 2 da Constituição, devendo a lei delimitar, nome-

adamente, a respectiva incidência, em termos da sua determinabilidade, assegurando aos interessados 
um suficiente grau de densificação...

Ora, o n.º 3 do referido artº 72º dispõe que “a taxa incide sobre o volume de vendas de cada pro-
duto, tendo por referência o respectivo preço de venda ao consumidor final...e sendo o seu valor pago 
mensalmente com base nas declarações de vendas mensais, nos termos e com os elementos a definir 
pelo mesmo Instituto”.

Assim, a incidência real concretiza -se “no volume de vendas” de cada produto e o seu valor é 
pago mensalmente com base nas respectivas, “vendas mensais”.

Certo que deve ter “por referência”, “o preço de venda ao consumidor final” mas tal aparece 
apenas de modo subordinado, de um mero “valor de referência limite”.

Se se quisesse erigir como factor de incidência real o preço de venda ao consumidor final, a lei 
não se teria referido ao volume de vendas e às respectivas declarações de venda.

Pelo que a dita circular e o impresso “declaração de vendas” surgem como mero regulamento 
executivo e instrumental.

A parte final do dito inciso normativo refere -se apenas ao pagamento do tributo, cujos termos 
e elementos serão definidos pelo Instituto, a entidade credora: nenhum elemento de incidência resta, 
pois, para o Regulamento”.

Pelo que é de concluir que foi respeitada a reserva de lei formal da Assembleia da República ao 
plasmar -se na lei o bastante para determinar a base de incidência do tributo, sem necessidade da posterior 
intervenção regulamentar, que surge, apenas, “como regulamento executivo e instrumental”.

4  - Quanto à questão da violação da norma constante do artº 33º da Directiva 77/388/CEE do Con-
selho, de 17/5/77, na redacção da Directiva 91/680/CEE do Conselho, datada de 16/12/91, que impede 
a manutenção ou a introdução, por um Estado membro, de encargos com as características de impostos 
sobre o volume de negócios, vamos também seguir aqui a jurisprudência tirada do citado aresto.
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Estabelece esta norma que “salvo o disposto noutras normas comunitárias, designadamente nas 
disposições comunitárias em vigor relativas ao regime geral de detenção, circulação e controlo dos pro-
dutos sujeitos a impostos especiais sobre o consumo, as disposições da presente directiva não impedem 
que um estado membro mantenha ou introduza impostos sobre os contratos de seguros, sobre jogos ou 
apostas, sobre consumos especiais, direitos de registo e, em geral, todos os impostos direitos e taxas 
que não tenham a natureza de impostos sobre o volume de negócios, desde que esses impostos, direitos 
e taxas não dêem origem, nas trocas comerciais entre Estados membros, a formalidades relacionadas 
com a passagem de uma fronteira”.

“O ponto foi já objecto de jurisprudência vária do TJCE, esclarecendo que tal disposição proíbe 
os Estados -Membros de instituírem ou de manterem impostos, direitos e taxas que tenham a natureza 
de impostos sobre o volume de negócios, pelo facto de onerarem a circulação de bens e dos serviços 
de modo comparável ao IVA, comprometendo o funcionamento do sistema comum deste último, o que 
acontece quando tais tributos apresentarem as características essenciais do IVA: aplicação genérica 
às transacções que tenham por objecto bens ou serviços; proporcionalidade em relação ao preço dos 
mesmos; cobrança em cada fase do respectivo processo de produção e distribuição; aplicação ao seu 
valor acrescentado, “sendo um imposto devido por ocasião de uma transacção calculado após dedução 
do imposto pago no momento da transacção anterior...

Ora a imposição em causa não possui nenhuma das referidas características: não se aplica de 
maneira geral mas apenas a certos produtos (de saúde); não é proporcional ao respectivo preço; não é 
cobrada em cada fase do processo de produção e distribuição mas apenas sobre o volume de vendas 
dos produtores e importadores; finalmente, não é aplicável ao valor acrescentado dos produtos. Assim, 
nos termos da mesma jurisprudência, é permitido aos Estados -Membros cumular o IVA com impostos, 
direitos ou taxas diferentes dos impostos sobre o volume de negócios...

Pelo que se não mostra violado o dito artº 33º.
Refira -se finalmente que, como aliás já resulta do exposto, não se mostra necessária a consulta 

ao TJCE, em termos de reenvio prejudicial a que se refere o art. 234º do Tratado...
Na verdade, a jurisprudência proferida por aquele tribunal, em termos do predito reenvio, visto que se 

destina a definir o sentido dos respectivos normativos, tem carácter imperativo, em abstracto, dispensando-
-se, assim, o reenvio, sempre que a questão de interpretação suscitada nos tribunais nacionais tenha sido 
já objecto de apreciação e julgamento pelo tribunal internacional, já que se não justifica que, a propósito 
de cada caso concreto, o tribunal seja consultado para interpretar disposição legal ou princípio de direito 
comunitário que não pode deixar de ter o alcance que o TJCE já antes lhe tenha atribuído, sobretudo se 
a decisão for recente, justamente porque aquele carácter abstracto implica a respectiva generalidade...

Assim, quando a questão suscitada é materialmente idêntica a outra já decidida por aquele tribu-
nal, a título prejudicial, num caso análogo, ou se trate de jurisprudência constante, o tribunal nacional, 
atenta a autoridade do ali decidido, fica dispensado da consulta, seja, de repor a questão de interpretação 
perante o mesmo tribunal, como é o caso.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se Acs. desta Secção do STA de 9/7/03, in rec. 
n.º 439/03 -30; de 15/10/03, in rec. n.º 1.063/03; de 19/11/03, in rec. n.º 1.227/03; de 3/12/03, in rec. 
n.º 1.065/03 e de 21/1/04, in rec. n.º 307/03.

5  - Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, 
julgando -se improcedente a impugnação.

Custas pela impugnante, tanto na instância como neste STA, fixando -se aqui a procuradoria em 60%.

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Alfredo Madureira — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 6 de Outubro de 2010.

Assunto:

Sentença. Inexistência jurídica.

Sumário:

É juridicamente inexistente a sentença prolatada pelo tribunal de 1.ª instância que, 
na sua fundamentação, se limita a manter a sentença anteriormente proferida 
pelo mesmo tribunal e que foi anulada, por omissão de pronúncia, pelo tribunal 
superior.
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Processo n.º 1228/09 -30.
Recorrente: Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - Têxtil Manuel Gonçalves, SARL, melhor identificada nos autos, não se conformando com a 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação judi-
cial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao ano de 2001, no valor de € 
374.033,77, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

a. O presente recurso jurisdicional vem interposto da sentença de fls…. proferida nos autos iden-
tificados em epígrafe, mediante a qual se negou provimento à impugnação judicial deduzida pela ora 
recorrente contra a liquidação adicional de IRC, efectuada pela Administração fiscal, relativamente ao 
exercício de 2001, em matéria de amortizações e reintegrações praticadas ao abrigo do DL n.º 49/91, 
de 25 de Janeiro.

b. Quanto à constitucionalidade ou não do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro (dora-
vante Decreto Regulamentar, o Tribunal, a quo considerou que face ao entendimento vertido no Acórdão 
n.º 236/2001 do TC, de 23 de Maio, não pode proceder a alegada inconstitucionalidade, decidindo -se 
assim pela improcedência da impugnação.

c. Fundou -se para tal, sumariamente, na fundamentação daquele aresto que aqui se expõe: «É 
constitucionalmente admissível que a lei fiscal, remeta para diplomas regulamentares a definição de 
determinados aspectos técnicos de regime que exprimem apenas um saber no qual o Direito, se apoia 
e que não exige qualquer decisão valorativa. É o que acontece quando o artigo 29º, n.º 1, do Código 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (norma que, de resto, não integra o objecto 
do presente recurso de constitucionalidade) remete para decreto regulamentar (Decreto Regulamentar 
n.º 2/90, de 12 de Janeiro) a definição do regime das reintegrações e amortizações”.

d. Considera a recorrente que o decalque da jurisprudência do TC preconizado pelo Tribunal 
recorrido, em nada se aplica à questão sub judice e, por consequência, não dá resposta à questão de-
cidenda.

e. Ainda que se conceda, que é constitucionalmente admissível que a lei fiscal remeta para diplo-
mas regulamentares a definição de determinados aspectos técnicos de regime, facto é que, na situação 
em apreço a aplicação daquele Decreto Regulamentar, ao criar verdadeiras derrogações ao princípio da 
tributação pelo lucro real fora dos cânones impostos pelo princípio da legalidade fiscal, vai muito para 
além do que a Constituição permite (e que a jurisprudência do TC confirma), ou seja, vai muito além 
da expressão de um mero saber no qual o Direito se apoia e que não exige qualquer decisão valorativa.

f. A inconstitucionalidade expressamente invocada pela recorrente funda -se não na autorização 
genética para o Decreto Regulamentar exercer a sua função de regulamentação da lei, mas antes, no 
facto de aquele mesmo diploma, na prática, constituir verdadeiras normas de incidência em sede de 
IRC, em flagrante violação do princípio da legalidade.

Ora,
g. Salvo o devido respeito, entende a recorrente que a decisão recorrida merece censura na medida 

em que faz uma errada aplicação do direito, designadamente dos arts. 13º, n.º 2, 103º, n.º 2 e 3, 112º, 
165º, n.º 1, alínea i), 198º, n.º 2, 199º e 266º da CRP, arts. 35º e 75º da LGT e arts. 23º, n.º 1, alínea g), 
27º, n.º 1, e 32º do CIRC. O Tribunal a quo não interpreta ou aplica o direito, vertido em qualquer um 
dos arts. 13º, n.º 2, 103º, n.º 2 e 3, 112º, 165º, n.º 1, alínea i), 198º, n.º 2, 199º e 266º da CRP, ou dos 
arts. 35º e 75º da LGT e arts. 23º, n.º 1, alínea g), 27º, n.º 1, e 32º do CIRC.

h. A interpretação e aplicação dos artigos supra mencionados é de fundamental relevância para o 
conhecimento da (verdadeira) questão decidenda.

i. Assim, o Tribunal a quo deveria ter partido do princípio de que as reintegrações e amortizações 
de elementos do activo sujeitos a deperecimento, enquanto perdas suportados pelo sujeito passivo de 
imposto, concorrem negativamente para a determinação da matéria colectável (cfr. alínea d), do n.º 1 
do art. 23º e n.º 1 do art. 27º do CIRC).

j. Não obstante, tendo em conta que a redacção dos arts. 23º e 27º do CIRC, em vigor à data dos 
factos, não autoriza a desconsideração (total ou parcial) das reintegrações e amortizações resultantes 
da reavaliação dos elementos do activo imobilizado, importa, ainda assim, apurar se, para além destes, 
haveria outros instrumentos de que poderia ou deveria ter lançado mão para o mesmo efeito, alcançando 
o mesmo resultado  - o da improcedência da impugnação judicial deduzida.

k. Ora, justamente, notamos que, à data dos factos, não existia (como não existe ainda) no CIRC 
qualquer disposição que directamente pusesse em causa  - sequer ao de leve  - a dedutibilidade das rein-
tegrações e amortizações praticadas em virtude da reavaliação legal do imobilizado.
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l. Tal não só não fazia qualquer sentido face à natureza do próprio instituto da reavaliação (conforme 
acima exposto), como escaparia ao sentido atribuído pelo legislador ao mecanismo da desconsideração 
fiscal de certos encargos, enquanto instrumento de combate à evasão e fraude fiscais.

m. Sem conceder, prosseguindo: a desconsideração fiscal (ainda que parcial) das reintegrações e 
amortizações resultantes da reavaliação dos elementos do activo imobilizado  - e já não, como decorre 
da posição agora propugnada pelo Tribunal a quo, a impossibilidade de proceder às reintegrações e 
amortizações resultantes da reavaliação dos elementos do activo imobilizado  - encontra -se prevista na 
alínea a), do n.º 2, do art. 16º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, e, por força deste, em 
todos os diplomas reguladores das sucessivas medidas de reavaliação, entre os quais, o DL n.º 49/91, 
de 25 de Janeiro (ao abrigo do qual foi efectuada a reavaliação dos elementos do activo imobilizado 
da impugnante).

n. Relativamente àquelas disposições em concreto  - muito embora não tivessem as mesmas sido ob-
jecto de interpretação ou aplicação por parte do Tribunal a quo, pelo menos no sentido que se impunha  -, 
exige -se (ou exigir -se -ia), contudo, a verificação da sua incompetência legislativa, circunstância que 
afectaria irremediavelmente a sua constitucionalidade (análise que o Tribunal a quo não efectuou)

o. E, na verdade, não pode deixar de se reconhecer que são organicamente inconstitucionais a 
alínea a, do n.º 2, do art. 16º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, e a alínea a) do n.º 1 
do art. 8º do DL n.º 49/91, de 25 de Janeiro, na medida em que, prevendo nas respectivas redacções 
um agravamento do ónus tributário (não aceitação como custo fiscal do produto de 0,4 pela importân-
cia do aumento das reintegrações anuais resultantes da reavaliação), por virtude do qual se extingue 
o direito à dedução integral dos referidos encargos nos termos dos art. 23º, n.º 1, alínea i), e art. 27º 
do CIRC, versam ambos sobre matéria de incidência tributária, reservada à exclusiva competência da 
Assembleia da República.

p. Com efeito, ainda que se admita que o princípio da legalidade tributária não posterga a possi-
bilidade de, na determinação da matéria tributável do IRC, o legislador vir a socorrer -se de normativos 
regulamentares editados pelo governo, para o “desenvolvimento técnico do regime das reintegrações ou 
amortizações” ou, pura e simplesmente, para a “definição das regras técnicas a que deverá obedecer o 
processo de reavaliação” do activo imobilizado das empresas  - tese, de resto, densamente seguida pelo 
Tribunal Constitucional, entre outros, no Acórdão de 23.10.2001, Processo n.º 430/2001, no Acórdão 
de 23.05.2001, Processo n.º 635/2000 e Acórdão de 21.12.2001, Processo n.º 641/1999  -, jamais se 
concederá, porém, que, na determinação do campo de incidência de determinado imposto (seus limites 
e extensão), o legislador se socorra dos mesmos normativos regulamentares.

q. É justamente neste ponto que o Tribunal a quo labuta em maior erro e que a decisão enferma 
de inquestionável ilegalidade por inadequada aplicação da lei.

r. Nestes termos, no caso concreto, sendo admissível que o art. 29º, n.º 1, do CIRC remeta para 
Decreto Regulamentar  - Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro  - a definição do regime das 
reintegrações e amortizações (ou que a subsunção ao regime fiscal geral das reintegrações e amorti-
zações decorrentes de reavaliações seja feita por um Decreto editado pelo executivo, na ausência de 
uma autorização normativa para o efeito), não pode admitir -se a constitucionalidade das disposições 
que, no âmbito do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro,  - art. 16º, n.º 2, alínea a)  - e do 
DL n.º 49/91, de 25 de Janeiro  - art. 8º, n.º 1, alínea a), prevêem limitações à dedutibilidade fiscal 
dos custos com as ditas reintegrações e amortizações decorrentes de reavaliações, em clara inovação 
relativamente às normas do CIRC.

s. Em face da inconstitucionalidade demonstrada  - mal apreciada pelo Tribunal a quo  -, a qual 
afecta indiscutivelmente a validade das normas referidas, fica prejudicada a legalidade da sentença 
recorrida, na parte relativa à matéria agora em análise,

t. Sem prescindir, não obstante o que vem de ser dito, deveria ainda  - e antes de mais  - o Tribunal 
a quo ter aplicado ao caso o princípio constitucional segundo o qual as empresas devem ser fundamen-
talmente tributadas de acordo com o seu lucro real. Dele resulta que, por regra, têm relevância fiscal 
todos os encargos suportados pelas sociedades na prossecução dos seus objectivos estatutários.

u. Um qualquer desvio ao principio da relevância das reintegrações e amortizações apenas se 
compreenderá na perspectiva da verificação de um incumprimento das regras especialmente reguladoras 
do respectivo regime fiscal ou da prevalência de especiais necessidades de controlo e decoro fiscais 
que impelem a aceitação de despesas tidas como sumptuárias (e.g. amortizações de carros de luxo), o 
que não se verifica no caso concreto.

v. Por outro lado, o juízo de indispensabilidade do custo não foi, no presente caso, sequer ques-
tionado, quer pela Administração fiscal, no acto de liquidação, quer pelo Tribunal a quo, na decisão 
de que se recorre,

w. Nem o poderia, dado que o corpo do n.º 1 do art. 23º do CIRC apenas permite a desconsi-
deração fiscal dos custos extra -empresariais, isto é, daqueles que não apresentam qualquer afinidade 
com a actividade da empresa, como os encargos com despesas privadas dos sócio ou com terceiros, 
estranhos à empresa.
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x. Em consequência, não obstante o Tribunal não se pronunciar expressamente sobre esta temática, 
à cautela, e porque o desfecho a dar à apreciação de legalidade da matéria em apreço irá influenciar 
directamente o desfecho a dar à correspondente matéria dos juros compensatórios que lhe está asso-
ciada, notamos que é também ilegal, por erro na aplicação do direito, a sentença a quo na parte em que, 
ainda que implicitamente, por silêncio, declara improcedente a impugnação judicial no que diz respeito 
ao pedido de anulação da liquidação de juros compensatórios correspondentes à parte da liquidação 
decorrente da correcção efectuada em matéria de reintegrações e amortizações.

y. Com efeito, ao Tribunal a quo competiria a aplicação ao caso do art. 35º da LGT, de acordo 
com o qual só são devidos juros compensatórios quando, ao retardamento do imposto a pagar, possa 
assacar -se um comportamento culposo imputável ao contribuinte.

z. Termos em que, deve a sentença recorrida ser declarada: a) NULA, por falta de pronúncia nos 
termos do art. 668º, n.º 1, alínea d), 1ª parte do CPC e art. 125º do CPPT; b) NULA, por excesso ou 
indevida pronúncia, nos termos do art. 668º, n.º 1, alínea d), 2ª parte do CPC e art. 125º do CPPT; e c) 
ILEGAL, por errónea interpretação e aplicação do direito, designadamente dos arts. 13º, n.º 2, 103º, 
n.º 2 e 3, 112º, 165º, n.º 1, alínea i), 198º, n.º 2, 199º e 266º da CRP, arts. 35º e 75º da LGT e arts. 23º, 
n.º 1, alínea g), 27º, n.º 1, e 32º do CIRC

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser declarada nula a sentença 

por omissão de pronúncia, devendo o processo ser devolvido à instância a fim de ser proferida nova 
sentença “com pronúncia expressa sobre todas as questões suscitadas pela recorrente na petição da 
impugnação judicial”.

Notificadas as partes deste parecer (cfr. artº 704º do CPC), nenhuma delas se pronunciou sobre 
o mesmo.

2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Impugnante foi alvo de uma inspecção tributária interna referente ao exercício do ano 2001, 

no âmbito da qual lhe foram desconsiderados valores que haviam sido contabilizados como:
a) Ajudas de custo no valor de € 124.000,27, por se ter entendido que as mesmas não se mostram 

comprovadas para esse efeito,
b) Amortizações e reintegrações no montante de € 731.300,80, realizadas após reavaliação do 

activo imobilizado corpóreo reportada ao ano 2001, por não se terem consideradas como correctamente 
efectuadas em virtude de não cumprirem o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 16º do Decreto Re-
gulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro,

c) Donativos no valor de € 19.515,98, que a Impugnante havia considerado para efeitos de custos 
ou perdas ao abrigo do Estatuto do Mecenato e que não foram admitidas por a administração fiscal 
ter entendido que não cumpriam o disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto -Lei n.º 74/99, de 16 de 
Março;

2. A Impugnante realizou o valor de € 124.000,27, com despesas havidas pela deslocação dos seus 
trabalhadores em Portugal e no estrangeiro, em visitas a clientes, em deslocação a feiras, em deslocação 
a serviços públicos, bem como em alimentação e telefonemas;

3. Os donativos acima referidos foram atribuídos às seguintes entidades:
«Grupo Recreativo Musical de Famalicão», «Universidade de Yoga», «Instituto Nun’ Alvares 

da Companhia de Jesus», «Comissão de Festas S. Tiago Ronfe», «Associação de Moradores das La-
meiras», «Paróquia S. Cosme do Vale», «Missionários Combonianos», «Famalicense Atlético Clube», 
«Associação de Lares Familiares  - Novo Futuro», «Europoint», «Clube do Pessoal do Hospital Distrital 
de Famalicão», Jornal «Consciência Nacional», «Associação dos Cônjuges Diplomatas Portugueses», 
«Didaxis  - sociedade cooperativa de ensino, CRL» e «Lar Nossa Senhora do Sameiro»;

4. Nenhuma das entidades acabadas de referir é detentora do estatuto de utilidade pública.
3  - Comecemos pela apreciação da questão suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, por 

que prejudicial e, aliás, de conhecimento oficioso, como iremos ver.
Dos elementos recolhidos nos autos resulta que, em 1/9/05, a firma Têxtil Manuel Gonçalves, 

SARL, veio deduzir impugnação judicial contra o acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao ano 
de 2001, no valor de € 374.033,77.

Por sentença datada de 11/2/08, prolatada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a referida 
impugnação judicial foi, para além do mais, julgada improcedente “na parte relativa à não admissão da 
contabilização do produto de reavaliação pela sua totalidade” e, consequentemente, negou, também, 
provimento na parte relativa aos respectivos juros compensatórios liquidados por esta situação (vide 
fls. 104 e segs.).

Inconformada, a impugnante veio interpor recurso da referida sentença para esta Secção do STA 
(vide fls. 114), com os fundamentos que constam da sua motivação de fls. 123 e segs.

Por acórdão datado de 18/2/09, este STA julgou procedente o recurso e, em consequência, anulou, 
por omissão de pronúncia, a sentença recorrida e ordenou, assim, que os autos baixassem à 1ª instância, 
a fim de ser proferida nova decisão (vide fls. 195 e segs.).
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Na sequência do assim determinado, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga proferiu a sen-
tença de fls. 226 e segs., datada de 9/6/09.

É desta sentença que vem interposto o presente recurso.
4  - A questão que aqui se coloca consiste em saber se o Mmº Juiz “a quo” podia remeter -se, sem 

mais, para a sentença que foi anulada pelo acórdão desta Secção do STA.
Estabelece o artº 156º, n.º 2 do CPC, na redacção de então, que “diz -se sentença o acto pelo qual 

o juiz decide a causa principal ou algum incidente que apresente a estrutura de uma causa”.
Assim, “sentença é o acto pelo qual o juiz decide a causa principal (ou algum incidente que 

apresente a estrutura de uma causa), «aplicando a norma ao caso concreto, determinando a tutela jurí-
dica que o direito objectivo concede a um determinado interesse»” (Acórdão desta Secção do STA de 
29/5/02, in rec. n.º 26387).

No caso dos autos e como vimos, o Juiz “a quo”, em consequência da decisão deste STA, proferiu 
nova sentença, em 9/6/09, na qual, após pronúncia sumária sobre a identificada questão de inconstitu-
cionalidade, decidiu, sem mais, manter “no restante a sentença já proferida nos autos”.

Ora, acontece que, tendo esta sentença sido anulada por determinação do Tribunal superior, a 
mesma deixou de figurar na ordem jurídica.

Deste modo, a sentença recorrida ao remeter -se para sentença que deixou de figurar na ordem 
jurídica, por que foi anulada, não pode produzir quaisquer efeitos, não sendo, assim, exequível, uma 
vez que carece de existência jurídica.

E não de nulidade, como pretende o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer.
Na verdade, o artº 668º, n.º 1 do CPC trata sempre de casos em que os actos ou omissões respec-

tivos se referem à matéria a julgar.
Não é o caso dos autos em que a parte decisória da sentença não julgou sequer a matéria em causa, 

não compôs o litígio, já que se remeteu para uma decisão que desapareceu da ordem jurídica.
Aliás, o dito artº 668º bem pode reportar -se a meras causas de anulabilidade da sentença, uma vez 

que não são de conhecimento oficioso.
Pelo que não contempla as verdadeiras hipóteses de nulidade própria e de inexistência da decisão.
5  - Nestes termos e com estes fundamentos, na procedência desta questão prévia, acorda -se em 

julgar inexistente a sentença recorrida e ordenar que os autos baixem à 1ª instância, a fim de ser apre-
ciado o pedido que lhe foi feito, ficando, assim, prejudicado o conhecimento do presente recurso.

Sem custas

Lisboa, 6 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Nulidades da sentença. Princípio da transparência. Impedimento não declarado. 
Anulabilidade.

Sumário:

 I — A alegada contradição entre o objecto do litígio e os factos dados como provados 
apenas determinará a nulidade da sentença se o vício de que esta enferma se 
consubstanciar em algum dos vícios taxativamente elencados no artigo 125.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), pois apenas estes, e 
não quaisquer outros, são susceptíveis de ferir de nulidade a sentença proferida 
em processo de impugnação judicial.

 II — Constatando -se na sentença recorrida lapso de escrita não rectificado, impõe -se 
a sua rectificação, ex vi do disposto no artigo 667.º do Código de Processo Civil.

 III — O impedimento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, também aplicável aos órgãos e agentes da Administração 
fiscal, funciona de forma abstracta, impondo a observância do princípio da trans-
parência, impedindo que se criem situações em que haja risco ou quebra do dever 
de imparcialidade, designadamente atribuindo efeito anulatório a factos que não 
envolvem uma efectiva violação desse princípio, mas têm ínsito o risco ou perigo 
da sua violação.
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 IV — A não declaração do impedimento verificado fere o acto praticado de vício de 
violação de lei, determinante da sua anulabilidade (artigo 51.º, n.º 1 do CPA), 
vício de que enfermam igualmente os actos consequentes daquele, designadamente 
o de liquidação objecto de impugnação judicial.

Processo n.º 218/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Manuel Valadas Palhavã Cristóvão.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Beja, de 21 de Setembro de 2009, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por António Manuel Valadas Palhavã Cristóvão, com os sinais dos autos, contra liquidação adicional 
de IRC relativa a 2001, apresentando as seguintes conclusões:

1) Vem o presente recurso interposto contra a Sentença de 21.09.2009, proferida no âmbito do 
processo de Impugnação Judicial que correu seus termos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Beja sob o n.º …;

2) A decisão objecto de recurso padece de contradição entre o objecto do litígio e os factos dados 
como provados;

3) Incorre a Douta decisão em manifesta oposição no que respeita aos fundamentos que lhe ser-
viram de base, bem assim em evidente contradição insanável de fundamentação de facto;

4) A Douta sentença violou o princípio da oficialidade e do inquisitório;
5) A decisão objecto de recurso não fez, como devia, uma análise crítica das provas, nem funda-

mentou os elementos que foram determinantes para estribar o raciocínio que serviu de sustentação à 
prolação da sentença sob censura;

6) A decisão sob recurso não se encontra correctamente fundamentada como aliás, obriga e 
impõe desde logo a Lei Fundamental;

7) Na decisão em causa não foram correctamente aplicados os dispositivos legais aos factos 
constantes do processo;

8) A motivação da decisão não tem qualquer correspondência com os factos processuais, tidos 
como provados;

9) Na decisão objecto de recurso, não foi aplicado correctamente o Direito aos factos processuais, 
antes pelo contrário, a decisão em causa aplicou o Direito a factos que não constam do rol dos tidos 
como provados;

10) O art. 44 n. 1 alínea e) não tem qualquer aplicação ao caso dos autos, porquanto nem o Di-
rector de Finanças, nem a Inspectora Tributária tinham qualquer interesse privado na actividade do 
impugnante. Nem tendo em consequência sido violado o princípio da imparcialidade.

11) O art. 44 n. 1 alínea e) só é de aplicar, ao invés do entendido na Douta Sentença, nos casos 
em que estejam em causa actos que sejam objecto de decisão, e relativamente aos quais os interes-
sados, detenham com o órgão decisor relações de proximidade, vida em comum, de interesse pessoal 
ou familiar;

12) Tal situação não ocorreu no caso dos autos, porquanto nem a Inspectora Tributária nem o 
Director de Finanças tinham qualquer interesse na matéria objecto do relatório e posterior decisão;

13) A AT não violou, como foi entendido da Douta Sentença, o princípio da imparcialidade; 
Acresce que:

14) Não existe qualquer obstáculo legal que impeça que o Director de Finanças possa despachar 
sobre um relatório efectuado pelo seu cônjuge ou equiparado, desde que nenhum dos intervenientes, 
detenha qualquer interesse directo ou indirecto na decisão (como aliás ocorreu nos presentes autos);

15) Acresce ainda, que o art. 20º do RCPIT não prevê qualquer impedimento ou incompatibili-
dade que impeça que o Director de Finanças despache e decida em propostas e relatórios elaborados 
pelo seu cônjuge;

16) A relação de subordinação hierárquica está subordinada ao princípio da legalidade e é por 
natureza equidistante em relação aos particulares;

17) E a relação de natureza hierárquica não pode ser confundida com qualquer relação de na-
tureza pessoal;

18) Pois a AT, e os agentes em causa, actuaram apenas e só, tendo em consideração os princípios 
da prossecução do interesse público e da legalidade, pois nenhum detinha qualquer interesse pessoal, 
directo ou indirecto no resultado do acto tributário em causa nos autos;
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19) O acto tributário impugnado não teve por objecto interesse próprio do órgão decisor (Di-
rector de Finanças), do seu cônjugue ou de qualquer pessoa com quem o mesmo vivesse em economia 
comum; Pelo que,

20) Não se verificou qualquer violação do princípio da imparcialidade consignado no art. 44 n. 1 
alínea e) do CPA ou em qualquer outro compendio legislativo;

21) Em face do alegado, é forçoso concluir que, na Douta Sentença ora recorrida, a senhora Juíza 
“a quo” ao ter decidido como decidiu, incorreu em erro de julgamento de direito, tendo consequente-
mente violado o disposto nos artigos: 205º da CRP; 99º da LGT; 13º e 123º do CPPT; 653º, n. 2, 659 
nºs 2 e 3 ambos do CPC; e 44º n. 1 alínea e) do CPA, 20º do RCPIT e 211º do CRP;

22) A sentença recorrida padece assim de nulidade insanável, de conhecimento oficioso, nos 
termos do artigo 125º do CPPT, e dos artigos 201º e 668º ambos do CPC.

Termos em que, em face dos fundamentos expostos, com o douto suprimento de Vossas exce-
lências, deverá ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência:

A – Ser julgada nula, a Sentença de 21.09.2009, proferida no âmbito do processo de Impugnação 
Judicial que correu seus termos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja sob o Nº….

Ou,
B – Caso assim não se entenda, a Douta Sentença sob censura, deverá ser revogada e substituída 

por uma decisão que dê provimento à pretensão do recorrente, reconhecendo que o art. 44º n. 1 alínea e) 
do CPA não tem aplicabilidade ao caso dos autos, e que não houve por banda da AT e dos agentes 
em causa, qualquer violação do princípio da imparcialidade. Devendo em consequência manter -se na 
ordem jurídica a liquidação de IRC objecto de impugnação.

2 – Contra -alegou o recorrido, pugnando pela manutenção do decidido, apresentando a final as 
seguintes conclusões:

1.ª O presente recurso vem deduzido pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública com fun-
damento na existência de nulidades da sentença recorrida, nos termos do artigo 125.º do CPPT e 
artigo 668.º do CPC, na violação dos princípios da oficialidade e do inquisitório, nos termos do 
artigo 13.º do CPPT e do artigo 99.º da LGT, na falta de fundamentação, nos termos do disposto no 
artigo 123.º do CPPT, nos artigos 653.º e 659.º, n.º 3, ambos do CPC, assim como do dever geral de 
fundamentação previsto no artigo 205.º da CRP, bem como na inexistência de violação do princípio 
da imparcialidade consagrado na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do CPA;

2.ª Ora, os fundamentos aduzidos pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública quanto às 
alegadas nulidades da sentença são manifestamente improcedentes, porquanto inexiste, desde logo, 
qualquer contradição e deficiente fundamentação da matéria de facto;

3.ª Com efeito, a alegada contradição entre o objecto do litígio (liquidação de IRC relativa ao 
ano de 2001) e os factos dados como provados (emissão de certidões de dívida relativas a IVA do ano 
de 2001) mais não é do que um erro ou lapso material, que apenas poderá dar azo a rectificação da 
sentença, nos termos do artigo 667.º do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º do CPPT;

4.ª Por outro lado, no que respeita à alegada contradição entre os factos dados como provados 
e não provados, a mesma também inexiste, porquanto o que a sentença vem dar como provado é a 
aquisição pelo Senhor Director de Finanças de Évora e pela Senhora Inspectora Tributária de uma 
casa para habitação própria e permanente, constando na inscrição que são casados sob o regime de 
comunhão de adquiridos, sem deixar de mencionar que, apesar do acima exposto, o casamento entre 
ambos não ficou provado;

5.ª Com efeito, tratando -se de factos distintos, é por demais evidente que inexiste quanto aos 
mesmos, nos termos que acima se descreveu, qualquer deficiente fundamentação;

6.ª Mas mesmo que se considerem verificadas as mencionadas contradições e insuficiente fun-
damentação, o que apenas por dever de patrocínio se admite, sem conceder, é por demais evidente 
que as mesmas não constituem nulidades, nos termos do artigo 125.º do CPPT e do artigo 668.º, n.º 1, 
do CPC, “a contrario”, porque não são subsumíveis nem ao conceito de vício, nem ao que resulta da 
letra daquelas normas;

7.ª Sem prejuízo do exposto, e caso seja entendimento desse Venerando Tribunal a existência 
daquelas contradições, o que apenas por dever de patrocínio se admite, sem conceder, não poderá 
deixar de ser determinada a ampliação da matéria de facto, devendo o processo baixar ao Tribunal 
“a quo”, nos termos dos artigos 729.º, n.º 3 e 730.º, n.ºs. 1 e 2, ambos do CPC;

8.ª Inexiste também nos presentes autos qualquer violação dos princípios da oficialidade e do 
inquisitório, na medida em que, nos termos do artigo 13.º do CPPT e 99.º da LGT, o Tribunal “a quo” 
apareceu a decidir sobre a necessidade e utilidade da emissão da certidão comprovativa do casamento 
entre o Senhor Director de Finanças e a Senhora Inspectora Tributária, concluindo, ao abrigo daqueles 
preceitos, que a mesma não era imprescindível para a decisão da causa;

9.ª Não incorre também a douta sentença em falta de fundamentação, por violação do disposto 
no artigo 123.º do CPPT, nos artigos 653.º e 659.º n.º 3, ambos do CPC e no artigo 205.º da CRP, 
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como pugnado pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública, porquanto naquela sentença se referiu, 
desde logo, quais os documentos em informações constantes do processo em que a decisão se suportou;

10.ª Além disso, contrariamente ao propugnado pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública 
a este propósito, a eventual falta de análise crítica da prova não é causa de nulidade da sentença para 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 668.º do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º do CPPT, nem muito 
menos, a incorrecta aplicação do Direito aos factos processuais, sendo que, a admitir -se que houve falta 
de fundamentação, apenas a absoluta falta de fundamentação, e não já a fundamentação incorrecta 
ou incompleta, pode ser causa de nulidade nos termos daqueles preceitos;

11.ª Contrariamente ao expendido pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública nas suas 
doutas alegações de recurso, não pode também proceder a argumentação de que inexiste qualquer 
falta de fundamentação em virtude da alegada contradição entre a motivação da decisão e os factos 
considerados como provados;

12.ª E isto porque, não só os factos alegadamente não provados resultam de forma manifesta do 
probatório da douta sentença recorrida, como, ainda que assim não fosse, sempre se diria que apenas 
a total falta de fundamentação, e não já uma fundamentação (in)correcta ou incompleta, pode ser 
causa de da sentença;

13.ª Por fim, não assiste também razão ao Ilustre Representante da Fazenda Pública quando 
este invoca que inexistiu violação do princípio da imparcialidade, em virtude de não ser aplicável o 
disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do CPA;

14.ª Com efeito, aquela norma, enquanto norma preventiva abstracta, pretende precisamente evitar 
um potencial conflito de interesses, garantindo a imparcialidade de todo e qualquer interveniente no 
procedimento;

15.ª No caso “sub judice”, em face dos factos que se logrou provar, aquela garantia de impar-
cialidade não se encontrava assegurada com a intervenção do Senhor Director de Finanças no san-
cionamento do relatório de inspecção tributária em que participou a Senhora Inspectora Tributária, 
com quem aquele vivia em economia comum, razão pela qual bem andou a decisão recorrida quando 
concluiu pela violação do princípio da imparcialidade;

16.ª Para além disso, decorre do Parecer da DGCI, de 26.01.1994, que proíbe a dupla intervenção 
do Senhor Director de Finanças no procedimento de avaliação indirecta, que os princípios aí invocados 
e tendentes à proibição daquela dupla intervenção têm plana aplicação no caso “sub judice”;

17.ª Em qualquer caso, à conclusão de que ocorreu a violação do princípio da imparcialidade 
também não poderá obstar o facto de não ter ficado provado o casamento entre o Senhor Director de 
Finanças e a Senhora Inspectora Tributária, ou a ausência de obstáculo legal para além das normas 
do CPA, nem a circunstância de a Senhora Inspectora Tributária ter intervindo no procedimento no 
âmbito de uma equipa de inspectores;

18.ª Com efeito, tendo ficado demonstrado nos presentes autos que o Senhor Director de Finan-
ças e a Senhora Inspectora Tributária adquiriram uma casa para habitação própria e permanente, é 
inequívoco o grau de intimidade entre ambos e a vivência em comum, o que se afigura manifestamente 
suficiente, em face do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do CPA, para concluir pela violação 
do princípio da imparcialidade;

19.ª Por outro lado, e sem prejuízo de inexistir demais normas legais que expressamente prevejam 
o impedimento em apreço, é evidente que as normas do CPA nem por isso deixam de ser plenamente 
aplicáveis, nos termos do artigo 2.º do CPPT, o que faz decair aquele argumento apresentado pelo 
Ilustre Representante da Fazenda Pública;

20.ª Por fim, a intervenção conjunta da Senhora Inspectora Tributária com outros inspectores não 
é susceptível de sanar a ilegalidade sob análise, porquanto, como decorre da jurisprudência citada, o 
impedimento de somente um dos membros determina a invalidade do acto praticado conjuntamente.

Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Venerando Tribunal suprirá, deve o pre-
sente recurso ser julgado improcedente, mantendo -se a douta sentença recorrida, assim se cumprindo 
com o DIREITO e a JUSTIÇA!

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: sentença proferida em processo de impugnação judicial anulatória de liqui-
dação de IRC (ano 2001) no montante de € 469 239,24

FUNDAMENTAÇÃO
1. Nulidade da sentença
Os factos respeitantes às certidões de IVA são espúrios à decisão da causa, se considerarmos que 

está em apreciação a legalidade de uma liquidação de IRC ano 2001 (als. G) J))
No entanto não configuram contradição fundamentos -decisão, determinante da nulidade da 

sentença, na medida em que aquele probatório inclui igualmente a menção do relatório da inspecção 
e da decisão do Director de Finanças que apreciou o pedido de revisão da matéria colectável, os quais 
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incidiam sobre IVA e sobre IRC exercícios de 2000 e 2001 (als. B), C), F); docs. fls. 62/73 Volume I e 
fls. 81/138 Volume II).

Por outro lado o dispositivo da sentença, determinando a anulação dos “actos de liquidação 
impugnados” (com expressão plural), resulta de simples lapso de escrita, facilmente detectável se 
considerarmos que a impugnação judicial teve por objecto apenas a liquidação de IRC (ano 2001)

2. Violação do princípio da imparcialidade
O princípio da imparcialidade deve pautar a actuação dos órgãos e agentes administrativos no 

exercício das suas funções (art. 266º n.º 2 CRP)
A decisão que sancionou o teor do relatório da inspecção tributária (de IVA e de IRC) foi proferida 

com inobservância de causa de impedimento, determinante de violação do princípio da imparciali-
dade, na medida em que na data da sua prolação o Director de Finanças vivia em economia comum 
(habitando a mesma casa) com uma das autoras do relatório (probatório als. A), B), K); doc. fls. 78 
Volume II; art. 44º n.º 1 alínea e) CPA)

A declaração de impedimento deve ser requerida até ao termo do procedimento que culmina na 
prática do acto pelo autor impedido (art. 45º n.º 2 CPA)

“O facto de já não se poder arguir o impedimento não significa que o acto praticado pelo órgão 
impedido se convalide.

O que sucede é que tal proibição deixa de funcionar como impedimento e passa a funcionar como 
requisito de invalidade da decisão ou do acto.

Até porque pode acontecer que a situação justificativa do impedimento não fosse conhecida do 
interessado”

(Esteves de Oliveira Código de Procedimento Administrativo anotado 2.ª edição pp. 250/251 
anotação ao artigo 45.º)

O acto praticado por titular de órgão ou agente impedido é anulável nos termos gerais (art. 51.º 
n.º 1 CPA)

No caso em análise a anulação do acto de sancionamento das conclusões do relatório da inspec-
ção determina a anulação dos actos consequentes que se basearam naquele: a decisão de manutenção 
da matéria colectável proposta pela inspecção tributária que apreciou o pedido de revisão (fls. 69/73 
Volume I); a liquidação impugnada de IRC (ano 2001)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 924 a 926 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4  - Questões a decidir
Importa primariamente verificar se padece a sentença recorrida das nulidades (ou de alguma delas) 

que lhe são apontadas pela recorrente.
Improcedendo esta arguição, haverá então que decidir do alegado erro de julgamento imputado 

à sentença, por ter julgado aplicável ao caso dos autos o impedimento previsto na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 44.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), alegadamente inaplicável.

5  - É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
a) Factos provados
Da discussão da causa resultaram provados os seguintes factos com interesse para a decisão:
A) Através da ordem de serviço n.º 29618/2004 o Director de Finanças de Évora ordenou que 

fosse inspeccionada a sociedade irregular constituída pelo Impugnante, nomeando os seguintes fun-
cionários:

a. Inspectora Tributária Principal AC, como chefe de equipa;
b. Inspector Tributário JA;
B) E, em 2004.06.30, pelos técnicos AC e JA foi elaborado o relatório;
C) Sobre o Relatório o Director de Finanças  - FM  - exarou o seguinte despacho, datado de 

2004.07.06:
a. Face aos elementos constantes do presente relatório, conclui -se estarem reunidos os pressupostos 

referidos nos artigos 87.º a 90.º da LGT, razão em concordar com a aplicação de métodos indirectos, 
única forma possível de determinar não só o volume de negócios como a matéria colectável, dado 
estarmos em presença de total ausência de contabilidade e/ou outros elementos relevantes;

b. Proceda -se em conformidade com os artigos 51.º e seguintes do CIRC e 84.º do CIVA;
D) O Impugnante reclamou;
E) Em 2004.09.28, foi elaborada a acta n.º 14/2004, não tendo os peritos chegado a acordo;
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F) E, em 2004.10.08, o Director de Finanças, FM, proferiu resolução fundamentada na qual 
concluiu:

a. Resolvo pela manutenção da aplicação de métodos indirectos e pela manutenção dos valores 
propostos pela inspecção tributária, conforme consta do respectivo relatório e do qual resultou a 
fixação da matéria tributável ora objecto de análise;

G) Em 2005.03.08, foi emitida a certidão de dívida n.º 2005/29353 que atesta que o impugnante 
é devedor de € 3 249,63, relativo a IVA do período de 2000 -10 a 2000 -12, com pagamento voluntário 
até 2005.01.31;

H) Em 2005.03.08, foi emitida a certidão de dívida n.º 2005/29354 que atesta que o impug-
nante é devedor de € 16 168,44, relativo a IVA do período de 2000, com pagamento voluntário até 
2005.01.31;

I) Em 2005.03.08, foi emitida a certidão de dívida n.º 2005/29355 que atesta que o impugnante é 
devedor de € 33 179,56, relativo a IVA do período de 2001 -10 a 2001 -12, com pagamento voluntário 
até 2005.01.31;

J) Em 2005.03.08, foi emitida a certidão de dívida n.º 2005/29356 que atesta que o impugnante 
é devedor de € 253 305,54, relativo a IVA do ano de 2001, com pagamento voluntário até 2005.01.31;

K) O Director de Finanças FM e a Inspectora Tributária Principal AC, adquiriram casa para 
habitação própria e permanente, constando na inscrição como casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos.

b) Factos não provados
Não foi dado como provado o casamento entre o Director de Finanças e a Inspectora Tributária 

Principal mas apenas o conhecimento notarial da situação familiar em causa, por não ter sido junta a 
certidão do registo civil respectiva. Contudo, o facto casamento não é necessário para a justa decisão 
da causa, nos termos em que o vício de imparcialidade foi alegado pelo Impugnante.

Dos demais factos constantes da impugnação, nenhuns mais têm interesse para a boa decisão 
da causa.

IV  - Motivação da decisão de facto
A decisão da matéria de facto, consonante ao que acima ficou exposto, efectuou -se com base nos 

documentos e informações constantes do processo.
6  - Apreciando.
6.1 Das alegadas nulidades da sentença recorrida
Alega a recorrente Fazenda Pública estar a sentença recorrida inquinada de nulidade, pois que, desde 

logo, padece de contradição entre o objecto do litígio e os factos dados como provados (conclusão 2 
das suas alegações de recurso), já que no relatório da Douta Sentença de que se recorre, se dá como 
assente que o objecto dos actos corresponde a liquidação de IRC e no probatório se dá como provado 
que estão em causa liquidações de IVA (cfr. alegações de recurso, a fls. 830 dos autos).

O tribunal “a quo” sustentou o decidido (a fls. 908 e 909 dos autos), afirmando que: «(…) parece, 
na verdade, ter havido troca no objecto do litígio, mas suscitada pela actuação da Recorrente, eviden-
ciado o caso justamente na carência da liquidação, junta para apreciação da lide. De qualquer forma, 
a troca é em si mesma inócua: passou, na verdade, a estar em causa o vício de procedimento e, neste 
caso, atingiria qualquer que fosse a liquidação de imposto a julgar sob a espécie da impugnação. Por 
isso mesmo, a arguição da nulidade é inútil e não deve ser concedida».

Vejamos.
A impugnação judicial que está origem dos presentes autos respeita a IRC, e não a IVA, embora 

da acção de inspecção dirigida contra a ora recorrida tenham resultado, a final, liquidações quer de IRC, 
quer de IVA. Facto é que as certidões de dívida a que aludem as alíneas G), H), I) e J) do probatório 
referem -se ao IVA, e não ao IRC liquidado, acrescendo que a nota demonstrativa da liquidação de IRC 
apenas foi adquirida para os autos, após promoção do Ministério Público junto deste Tribunal, já na 
fase de recurso neste Supremo Tribunal.

Foi pelo motivo de que os autos não continham a liquidação impugnada (fls. 908) que o Tribunal 
“a quo” não procedeu à correcção por despacho do erro material que constatou na sentença recorrida, 
ex vi do artigo 667.º números 1 e 2 do Código de Processo Civil (CPC), embora tenha dado prazo à ora 
recorrente para se pronunciar sobre a matéria (fls. 878 dos autos), e, que resulte dos autos, nada tenha 
sido alegado em contrário.

Poderá a contradição entre o objecto do litígio e os factos dados como provados viciar de nulidade 
a sentença recorrida, como pretende a recorrente?

Tal só poderia suceder se a alegada contradição se consubstanciasse em algum dos vícios taxa-
tivamente elencados no artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
pois apenas estes, e não quaisquer outros, são susceptíveis de ferir de nulidade a sentença proferida 
em processo de impugnação judicial (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de 
Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume I, 5.ª edição, Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 903 
– nota 1 ao art. 125.º do CPPT).
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Não é o que se verifica no caso dos autos.
Os factos elencados nas alíneas do probatório referentes ao IVA não foram o motivo determinante 

da decisão tomada na sentença, que invalidou o “sancionamento” do relatório da inspecção por violação 
dos princípios da transparência e da imparcialidade e bem assim os actos posteriores daí decorrentes. 
E a decisão tomada fundamentou -se em factos constantes do probatório, respeitantes também à liqui-
dação de IRC impugnada, pelo que não colhe a arguida nulidade por oposição entre os fundamentos 
e a decisão, pois que os fundamentos de facto relevantes para a decisão não conduzem, num processo 
lógico, à solução oposta da que foi adoptada, sendo esta a contradição determinante da nulidade da 
sentença (cfr. JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, Volume V, reimpr. 3.ª 
ed. 1952, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 141, cuja lição é pacificamente acolhida na jurisprudência 
deste Tribunal  - cfr., entre muitos outros, os Acórdãos de 3 de Maio de 2006, rec. n.º 202/08 e de 15 de 
Setembro de 2010, rec. n.º 1149/09).

Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença por contradição entre o objecto do litígio e os 
factos dados como provados (conclusão 2 das suas alegações de recurso), impondo -se a rectificação 
do dispositivo da sentença, ex vi do disposto no artigo 667.º do Código de Processo Civil, substituindo 
o plural “actos de liquidação impugnados”, pela seguinte expressão: acto de liquidação impugnado 
(IRC 2001).

No rol de nulidades imputadas à sentença recorrida, inclui também a recorrente a alegada nulidade 
por evidente contradição insanável de fundamentação de facto (cfr. conclusão 3 das suas alegações de 
recurso), decorrente de ter dado como provado que o Director de Finanças era casado com a Inspec-
tora Tributária, e ao mesmo tempo dar como não provado tal casamento (cfr. alegações de recurso, a 
fls. 830 dos autos).

Ora, sendo certo que a contradição entre pontos da matéria de facto relevantes para a decisão 
da causa não constitui, ao contrário do que pretende a recorrente, causa de nulidade da sentença (cfr. 
os artigos 125.º do CPPT e 668.º n.º 1 do CPC a contrario e JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., 
p. 910, nota 9 ao art. 125.º do CPPT), a verificar -se tal contradição esta poderia integrar a nulidade de 
conhecimento oficioso prevista no n.º 4 do artigo 712.º do CPC e determinar a ampliação da matéria 
de facto.

No caso dos autos, porém, não há contradição entre pontos da matéria de facto relevantes para a 
decisão, pois que o tribunal “a quo”, ao contrário do alegado, não deu simultaneamente como provado 
e não provado o casamento entre a Inspectora tributária e o Director de Finanças, antes deu como pro-
vado que o Director de Finanças FM e a Inspectora Tributária Principal AC, adquiriram casa para 
habitação própria e permanente, constando na inscrição como casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos (alínea K) do probatório), fazendo constar dos factos não provados que não foi dado como 
provado o casamento entre o Director de Finanças e a Inspectora Tributária Principal mas apenas 
o conhecimento notarial da situação familiar em causa, por não ter sido junta a certidão do registo 
civil respectiva.

Não se verifica, pois, a alegada contradição entre pontos concretos da matéria de facto, antes são 
coerentes os factos dados como o provados e não provados.

Improcede igualmente mais esta alegada nulidade, que se têm por não verificada.
No elenco das nulidades imputadas à sentença recorrida, desta vez por violação do artigo 201.º 

do CPC, alega também a recorrente que a Douta sentença violou o princípio da oficialidade e do in-
quisitório (cfr. conclusão 4 das suas alegações de recurso), pois que não havendo nos autos prova do 
casamento deveria ter o Tribunal oficiosamente solicitado junto das entidades competentes a emissão 
da certidão em causa (cfr. alegações de recurso a fls. 831 dos autos).

Entendeu o juiz, no seu prudente critério  - que é o prevalecente no que concerne a determinar quais 
as diligências que são úteis para o apuramento da verdade (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., 
p. 168, nota 9 ao artigo 13.º do CPPT)  -, que o facto casamento não é necessário para a justa decisão 
da causa, nos termos em que o vício de imparcialidade foi alegado pelo Impugnante (cfr. a sentença 
recorrida, a propósito dos factos não provados).

De facto, para efeitos da verificação do impedimento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º 
do Código de Procedimento Administrativo (CPA)  - invocado pelo então impugnante na sua petição 
inicial de impugnação  -, a situação dos cônjuges é equiparada à daqueles que vivem em “economia 
comum”, daí que o juízo efectuado sobre a desnecessidade de aquisição para os autos da certidão de 
casamento não seja de molde a influir na boa decisão da causa.

Improcede, também, mais esta alegada nulidade.
Finalmente, imputa -se à sentença recorrida o vício de falta de fundamentação (alegações de re-

curso, a fls. 832 a 835 dos autos e respectivas conclusões 5 e 6), pois não fez, como devia, uma análise 
critica das provas, nem fundamentou os elementos que foram determinantes para estribar o raciocínio 
que serviu de sustentação à prolação da sentença sob censura, pelo que não se encontra correctamente 
fundamentada como aliás, obriga e impõe desde logo a Lei Fundamental.
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A falta de especificação dos fundamentos de facto, bem como dos de direito, da decisão, constitui 
causa de nulidade da sentença, ex vi dos artigos 125.º n.º 1 e 123.º n.º 1 do CPPT e dos artigos 668.º, 
n.º 1, alínea b) e 659.º números 2 e 3 do CPC.

No caso dos autos, embora a sentença não identifique relativamente a cada facto dado como 
provado quais os documentos dos autos que sustentam a fixação do probatório, limitando -se a dizer, 
aquando da motivação da decisão de facto, que a decisão da matéria de facto, consonante ao que 
acima ficou exposto, efectuou -se com base nos documentos e informações constantes do processo, 
não pode concluir -se estar -se perante a “falta de fundamentação” de facto do decidido, pois que os 
factos relevantes para a decisão são os elencados no probatório e deles consta, designadamente, que 
o Director de Finanças FM e a Inspectora Tributária Principal AC, adquiriram casa para habitação 
própria e permanente, constando na inscrição como casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
facto no qual certamente se fundamenta a convicção do tribunal “a quo” de existência entre o Director 
de Finanças e a Inspectora Tributária de um grau de intimidade (cfr. sentença recorrida, a fls. 804 dos 
autos) que devia ter levado o primeiro a requerer a sua substituição ou a pedir dispensa de intervenção 
no procedimento. Parece, de facto, razoável, supor, com base nas regras da experiência comum, que 
entre pessoas que adquirem casa para habitação própria e permanente e que fazem constar da inscrição 
serem casados sob o regime de comunhão de adquiridos a existência de algum “grau de intimidade”, 
sendo, aliás, suposto, atendendo ao fim declarado na aquisição e ao regime de bens do casamento que 
indicaram ser o por eles adoptado, que vivam em economia comum.

Não se verifica, deste modo, a alegada nulidade por falta de fundamentação da sentença recorrida.
Improcedem, pelo exposto, as alegadas nulidade, havendo que conhecer do mérito do recurso.
6.2 Do alegado erro na interpretação e aplicação do artigo 44.º n.º 1 alínea e) do Código de Pro-

cedimento Administrativo (CPA)
A sentença recorrida, a fls. 801 a 807 dos autos, em resposta à questão decidenda de saber se 

houve vício de impedimento não declarado, susceptível de por em crise a imparcialidade da máquina 
fiscal, veio a responder afirmativamente, julgando verificado um vício de violação de lei, por infringir o 
disposto no art. 44/1.e), do C.P.A., cuja sanção é a anulabilidade do acto (artigo 51/1 CPA), sendo que, 
no caso dos autos, a anulabilidade do procedimento de revisão da matéria tributável arrasta consigo 
os actos de liquidação subsequentes (cfr. sentença recorrida a fls. 805 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, a inaplicabilidade do artigo 44.º, n.º 1, 
alínea e) ao caso dos autos, porquanto este pressupõe um interesse privado dos intervenientes na activi-
dade do impugnante que no caso não se verificava, não tendo pois sido violado o princípio da imparcia-
lidade, mais sustentando não existir qualquer obstáculo legal que impeça que o Director de Finanças 
possa despachar sobre um relatório efectuado pelo seu cônjuge ou equiparado, desde que nenhum dos 
intervenientes, detenha qualquer interesse directo ou indirecto na decisão e que o art. 20º do RCPIT não 
prevê qualquer impedimento ou incompatibilidade que impeça que o Director de Finanças despache e 
decida em propostas e relatórios elaborados pelo seu cônjuge, pois que a AT, e os agentes em causa, 
actuaram apenas e só, tendo em consideração os princípios da prossecução do interesse público e da 
legalidade, pois nenhum detinha qualquer interesse pessoal, directo ou indirecto no resultado do acto 
tributário em causa nos autos (cfr. conclusões 10 e seguintes das suas alegações de recurso).

Vejamos.
O Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT), no primeiro dos 

artigos do seu capítulo dedicado às garantias de imparcialidade (Capítulo II) dispõe:

Artigo 20º
Incompatibilidades específicas

1. Os funcionários da inspecção tributária, além das incompatibilidades aplicáveis aos fun-
cionários da Direcção -Geral dos Impostos em geral, estão sujeitos às seguintes incompatibilidades 
específicas:

a) Realizar ou participar nos procedimentos de inspecção que visem a confirmação ou averiguação 
da situação tributária do seu cônjuge, parente ou afim em linha recta ou colateral até ao 3º grau, ou 
de qualquer pessoa com quem vivam ou tenham vivido em economia comum;

b) Realizar ou participar em procedimentos de inspecção que visem a confirmação ou averiguação 
da situação tributária de quaisquer entidades em quem as pessoas mencionadas na alínea anterior 
possuam participação social ou desempenhem funções como técnicos oficiais de contas ou responsáveis 
pela escrita, revisores oficiais de contas, gerentes, directores ou administradores;

c) Realizar ou participar em procedimentos de inspecção que visem a confirmação ou averiguação 
da situação tributária de sociedades em que detenham participação no capital social;

d) Realizar ou participar em procedimentos de inspecção que visem a confirmação ou averiguação 
da situação tributária de entidades a quem tenham prestado serviços nos cinco anos anteriores ao do 
início da acção de inspecção;
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e) Realizar ou participar em procedimentos de inspecção que visem a confirmação ou averigua-
ção da situação tributária de entidades que contra si tenham intentado acção judicial antes do início 
da inspecção;

f) Realizar ou participar em acções de inspecção visando a prestação de informações em matéria 
de facto em processos de reclamação, impugnação ou recurso de quaisquer actos da administração 
tributária em que tenham tido intervenção.

2. O funcionário deve comunicar o impedimento ao seu superior hierárquico no prazo de 3 dias 
úteis após a nomeação para o procedimento de inspecção.

Não se verifica no caso dos autos, é certo, qualquer das incompatibilidades específicas elencadas 
nas alíneas do preceito  - pois que não há quaisquer indícios de que o Director de Finanças ou a Inspec-
tora Tributária tivessem interesse pessoal nos resultados da inspecção  -, mas daqui não pode retirar -se 
que apenas as incompatibilidades específicas previstas nesta norma legal terão de ser observadas, pois 
que o próprio n.º 1 do artigo 20.º ressalva a aplicabilidade das incompatibilidades aplicáveis aos fun-
cionários da Direcção -Geral dos Impostos em geral.

Acresce que as incompatibilidades específicas previstas no artigo 20.º do RCPIT apenas são apli-
cáveis aos funcionários da inspecção tributária, e o acto julgado viciado de violação de lei, por violação 
do princípio da transparência e imparcialidade, não é o da inspectora tributária, mas o do Director de 
Finanças, a quem estas incompatibilidades específicas não são aplicáveis.

Aplicáveis à actuação do Director de Finanças são, porém, as incompatibilidades gerais previstas 
no Código de Procedimento Administrativo (CPA), pois que as disposições aí contidas se aplicam a 
todos os órgãos da administração pública que, no desempenho da actividade administrativa de gestão 
pública, estabeleçam relações com os particulares, acrescendo que os princípios gerais da actividade 
administrativa e as normas que concretizam preceitos constitucionais contidas naquele Código são 
aplicáveis a toda e qualquer actuação da Administração Pública, ainda que meramente técnica (cfr. 
o artigo 2.º do CPA).

Dispõe o artigo 44.º do CPA, na secção dedicada às garantias de imparcialidade:

Artigo 44.º

(Casos de impedimento)

1. Nenhum titular de órgão ou agente da Administração Pública pode intervir em procedimento 
administrativo, ou em acto ou contrato de direito público ou privado da Administração, nos casos 
seguintes:

a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de negócios de outra 
pessoa;

b) Quando, por si, ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o seu cônjuge, 
algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa 
com quem viva em economia comum;

c) Quando, por si, ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questão semelhante 
à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação à pessoa abrangida pela 
alínea anterior;

d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado parecer 
sobre questão a resolver;

e) Quando tenha actuado no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge, parente ou 
afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva 
em economia comum;

f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha recta esteja intentada acção judicial pro-
posta por interessado ou pelo respectivo cônjuge;

g) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou proferida 
por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas;

h) Quando se trate de questão relativa a um particular que seja membro de uma associação de 
defesa de interesses económicos ou afins, da qual também faça parte o titular do órgão ou agente.

2. Excluem -se do disposto no número anterior as intervenções que se traduzam em actos de mero 
expediente, designadamente actos certificativos.

O impedimento que o tribunal “a quo” julgou verificado é o constante da alínea e) do n.º 1, que, 
ao contrário dos impedimentos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do mesmo artigo não pressupõe 
a existência de “interesse pessoal” do titular do órgão, agente ou seus familiares no procedimento, ao 
contrário do alegado.
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O impedimento existe, no dizer da lei, quando tenha actuado no procedimento como perito ou 
mandatário o seu cônjuge, parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem 
como qualquer pessoa com quem viva em economia comum, não pressupondo nem exigindo qualquer 
interesse pessoal nos agentes administrativos no procedimento em questão.

O impedimento em causa funciona de forma abstracta, impondo a observância do princípio da 
transparência, impedindo que se criem situações em que haja risco ou quebra do dever de imparcia-
lidade, designadamente atribuindo efeito anulatório a factos que não envolvem uma efectiva violação 
desse princípio, mas têm ínsito o risco ou perigo da sua violação (como expressivamente se consignou 
no Acórdão da 1.ª Secção deste Tribunal de 25 de Março de 2009  - rec.n.º 55/09).

Assim, a lei presume que a imparcialidade do órgão ou agente poderá ser afectada se intervier em 
procedimento em que tenha actuado como perito ou mandatário um seu cônjuge, familiar ou pessoa que 
com ele viva em economia comum e antecipa a tutela da imparcialidade impondo a observância de um 
rigoroso princípio de transparência, que dita a abstenção de intervenção no procedimento, independente 
da existência de quaisquer interesses pessoais dos envolvidos com a decisão procedimental.

No caso dos autos, o impedimento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do CPA não foi 
observado pelo Director de Finanças, que não se absteve de sancionar as conclusões do relatório da 
inspecção elaborado por equipa de peritos integrada por quem com ele vivia em economia comum 
(alíneas C) e K) do probatório) e bem assim de decidir o pedido de revisão da matéria colectável em 
conformidade com as propostas constantes daquele relatório da inspecção (alínea F) do probatório).

Dispõe o n.º 1 do artigo 51.º do CPA que: «Os actos ou contratos em que tiverem intervindo titulares 
de órgãos ou agentes impedidos são anuláveis nos termos gerais», o que significa que tendo sido declarado o 
impedimento verificado aquando do “sancionamento” das conclusões do relatório da inspecção, nos termos 
dos artigos 45.º a 47.º do CPA, o acto praticado não se convalida, antes fica a padecer do vício de violação 
de lei, determinante da sua anulabilidade (neste sentido, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 21 de Ou-
tubro de 1998, rec. n.º 22.279, Apêndice ao Diário da República de 22 de Janeiro de 2002, pp. 2876 ss.).

Ora, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no caso 
dos autos a anulação do acto de sancionamento das conclusões do relatório da inspecção determina 
a anulação dos actos consequentes que se basearam naquele: a decisão de manutenção da matéria 
colectável proposta pela inspecção tributária que apreciou o pedido de revisão (fls. 69/73 Volume I) e 
bem assim a liquidação impugnada de IRC (ano 2001).

A sentença recorrida que assim decidiu não merece, pois, censura.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida, 
tal como rectificada pelo presente Acórdão.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Petição inicial. Interpretação.

Sumário:

 I — A petição inicial deve ser interpretada, como qualquer articulado das partes, segundo 
os princípios comuns à interpretação das declarações negociais e das leis, devendo 
prevalecer o sentido que um declaratário normalmente diligente pode e deve apreender 
dos seus termos verbais, postergando interpretações meramente ritualistas e formais.

 II — A falta de rigor técnico na formulação do pedido não impede a sua interpretação 
pelo juiz, sem necessidade de convite à parte para a sua correcção ou reformulação.

 III — O pedido de anulação do acto de liquidação de um determinado imposto formulado 
num processo de impugnação judicial que tem por objecto um despacho que não 
realiza nem materializa um acto tributário dessa natureza, não pode deixar de 
ser considerado como manifestamente inviável, determinando a improcedência 
da acção.
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Processo n.º 241/10 -30.
Recorrente: Luís Manuel da Silva Gomes.
Recorrido: Director -Geral da Alfândega do Funchal.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. LUÍS MANUEL DA SILVA GOMES, com os demais sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, de 18 de Dezembro de 2009, de 
“rejeição” da impugnação judicial por si deduzida contra o despacho proferido pelo Senhor Director 
da Alfândega do Funchal em 20.09.2004, por inadmissibilidade dos pedidos formulados.

As suas alegações do recurso mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1. Não existe falta de pedido, nem o pedido foi indicado em termos verdadeiramente ambíguos 

ou obscuros, antes se verificando existir deficiente qualificação do efeito jurídico pretendido  - ao pedir 
o “arquivamento”, em vez da “anulação”  - sendo certo que, da própria petição e do pedido formulado 
dá -se a conhecer o efeito jurídico pretendido pelo recorrente com a sua impugnação, isto é, a eliminação 
do acto impugnado, rectius, a respectiva anulação.

2. Nesta conformidade, a decisão revidenda não poderia ter rejeitado imediatamente a impug-
nação, antes deveria ter -se proferido despacho a corrigir o erro/lapso ou a convidar o impugnaste a 
corrigi -lo.

3. A omissão praticada pelo Tribunal a quo, que não proferiu despacho a convidar ao aperfei-
çoamento do(s) pedido(s), configura uma irregularidade susceptível de influir no exame e decisão da 
causa, e por isso, constitui uma nulidade, nos termos do art.º 201º n.º 1 do CPC, que expressamente 
se invoca.

4. A decisão em crise violou o disposto nos arts. 508.º, 288.º n.º 3, 265.º n.º 2 e 266.º do Código 
de Processo Civil, e art. 88.º do CPTA.

Nestes termos e no mais de Direito aplicável, deve o presente recurso proceder e, em consequência, 
revogar -se a decisão recorrenda.

Deverá o Mmº Juiz a quo proferir um despacho a convidar a Impugnante a aperfeiçoar a petição 
de impugnação judicial tributária.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 

ao recurso, com a seguinte argumentação:
«O recorrente alega não existir falta de pedido, ou obscuridade ou ambiguidade do mesmo, mas 

apenas deficiente qualificação do efeito jurídico pretendido  - a anulação da liquidação.
Entende ter o Tribunal praticado uma omissão ao não ter proferido despacho a corrigir aquele 

erro ou a convidar o Recorrente a corrigi -lo, omissão esta que constitui nulidade nos termos do ar-
tigo 201.º, n.º 1 do CPC.

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Tribunal pronunciou -se sobre a questão do pedido 
formulado. (...).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal vem entendendo que as deficiências de qualificação 
jurídica, designadamente a errónea qualificação dos factos jurídicos invocados como causa de pedir, 
ou a deficiente qualificação do efeito jurídico consequente, não fulminam a petição de ineptidão, 
pedindo, antes, a correcção do erro pelo juiz, a quem não vinculam as afirmações das partes, no que 
concerne ao direito, de que ele mesmo conhece, por dever de officio (acórdão do STA de 25/06/2003, 
processo n.º 629/03).

O juiz, no caso concreto, no utilizou esta faculdade de correcção nem formulou convite nesse 
sentido, por ter entendido serem os pedidos formulados inadmissíveis, não sendo tal ilegalidade su-
prível pelo Tribunal.

Na verdade, o processo de impugnação destina -se a atacar o acto tributário de liquidação e, no 
caso sub judice, no momento da sua dedução ainda não existia qualquer liquidação. O que o recorrente 
atacou não foi uma liquidação, mas antes actos interlocutórios, insusceptíveis de recurso, visto não 
serem imediatamente lesivos dos seus direitos, nem existir disposição expressa que admita tal impugna-
ção. Com efeito, no contencioso tributário vigora o princípio da impugnação unitária contenciosa do 
acto final do procedimento, por ser este que afecta directamente a esfera patrimonial do contribuinte.

Não se verificando os pressupostos da impugnação judicial e sendo inadmissíveis os pedidos 
apresentados, parece -nos correcta a decisão de rejeição da impugnação, considerando -se inexistir 
qualquer omissão geradora de nulidade da decisão recorrida.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A decisão recorrida julgou como provada a seguinte factualidade:
1. O impugnante pede a este tribunal que decida arquivar um processo administrativo -tributário, 

onde foi emitido o Despacho de 20 -09 -2004 do Director da Alfândega do Funchal (a fls. 21 ss) e cal-
cular o imposto devido (v. fls. 1 a 16).
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2. Para tal, invoca em síntese o seguinte:
• O impugnante é parte ilegítima na relação tributária;
• Há prescrição do facto tributário;
• A liquidação do IA é incorrecta;
• Há perseguição a um contribuinte (v. a p.i. fls. 15 -16).
É o que resulta:
• da p.i. apresentada a fls. 15 e 16 e seus docs. juntos a fls. 5 a 12;
• da contestação
• e do Doc. junto a fls. 21 e ss.
3. A questão que cumpre apreciar e decidir neste recurso jurisdicional consiste em saber se a 

decisão impugnada padece de erro por ter julgado que os pedidos formulados na petição inicial não 
eram admissíveis no processo de impugnação judicial e não ser possível a sua convolação para outra 
forma de processo judicial.

Para chegar a essa conclusão, o Mm.º Juiz considerou que a petição inicial a considerar era a que 
se encontrava junta a fls. 15 e 16 (segunda petição após recusa da primeira pela secretaria), não havendo 
uma terceira petição dado que o articulado de fls. 18/19 constitui «apenas parte de um requerimento 
já apreciado. O processo tem apenas uma p.i. regular, a junta em 3.10.05 (fls. 15 -16)». Nesse pressu-
posto, considerou que os pedidos formulados na petição se traduziam na pretensão de arquivamento do 
procedimento administrativo -tributário onde fora proferido o acto impugnado (Despacho de 20.09.2004 
do Director da Alfândega do Funchal) e de que fosse calculado o Imposto Automóvel devido, pedidos 
que não se coadunavam nem com a forma processual da impugnação judicial nem com qualquer outra 
forma processual existente no contencioso tributário.

Em sede de recurso, o Impugnante, ora Recorrente, não questiona que a petição inicial a consi-
derar é aquela que a sentença identifica, limitando -se a sustentar que nela não existe falta de pedido 
nem ambiguidade ou obscuridade do pedido, tendo ocorrido uma mera deficiente qualificação do 
efeito jurídico pretendido, pois o efeito jurídico que pretendia ao requerer o “arquivamento” era, ver-
dadeiramente, o de obter a “anulação” do acto impugnado. E, nessa óptica, o Mmº Juiz não podia ter 
rejeitado a impugnação sem antes proferir despacho a corrigir o erro/lapso cometido ou sem convidar 
o Impugnante a fazer essa correcção, constituindo a omissão dessa formalidade uma irregularidade 
susceptível de influir no exame e decisão da causa, e por isso, uma nulidade nos termos do artigo 201.º, 
n.º 1, do Código de Processo Civil.

Vejamos.
Em primeiro lugar cumpre destacar que é incontroverso, em face do teor das conclusões da alega-

ção, que delimitam o objecto e o âmbito deste recurso, que o Recorrente aceita o julgado na parte que 
diz respeito à identificação da petição inicial a considerar neste processo de impugnação judicial e à 
identificação do seu objecto, isto é, do acto tributário que nela é sindicado  - o despacho do Director da 
Alfândega do Funchal, proferido em 20.09.2004, de concordância com a proposta efectuada no relatório 
elaborado na Acção de Controle de Natureza Fiscalizadora referente à alteração da cilindrada do motor 
do veículo automóvel com a matrícula FO -16 -58, do seguinte teor: «Assim, face ao exposto, sou de 
parecer que os factos apurados são susceptíveis de responsabilidade contra -ordenacional, nomeada-
mente pela prática da contra -ordenação aduaneira de descaminho (...) imputável a JS. Assim, deverá 
dar -se início ao procedimento contra -ordenacional contra JS, elaborando -se a competente participação. 
Que se encontra em dívida Imposto Automóvel, no montante de 2.659,88 €, e juros compensatórios 
calculados em 409,21 €, em que é sujeito passivo Luís Manuel da Silva Gomes. Deste modo, dever -se -á 
elaborar processo de cobrança à posteriori onde se liquidará o imposto em dívida acrescido dos juros 
respectivos, nos termos supra referidos, a pagar por Luís Manuel da Silva Gomes».

Nessa petição, apresentada em 3.10.2005, isto é, muito antes de efectuada a liquidação do imposto 
automóvel proposta no acto que constitui o objecto da presente impugnação (pois que, como resulta 
dos documentos juntos aos autos, o processo de cobrança a posteriori que ali se mandou instaurar só 
obteve decisão final em Janeiro de 2006, com o acto de liquidação do imposto automóvel no montante 
de 2.659,88 € e juros compensatórios de 409,21 €), o Impugnante invocou não ser sujeito passivo do 
imposto automóvel que se pretende cobrar por nunca ter sido proprietário da viatura em causa, ter 
prescrito o direito de tributar por terem decorrido mais de 4 anos sobre as modificações técnicas da 
viatura, existir erro no cálculo do imposto apurado e existir perseguição a um Continental por parte da 
Alfândega do Funchal.

E terminou a petição com o seguinte pedido:
«Em face do exposto, requer a V.Exª:
A) Seja conhecido das excepções invocadas de ilegitimidade e prescrição, arquivando -se o processo;
B) Sem prescindir e conceder e por mera cautela, seja calculado o IA devido, segundo o raciocínio 

e cálculo supra contido em III, sendo sujeito passivo do IA aí calculado o JS que em declaração junta 
ao processo se reconheceu sujeito passivo de tal IA assim calculado.».
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Em face do teor da contestação da Fazenda Pública, o Mmº Juiz convidou o Impugnante a juntar 
prova documental do acto impugnado (fls. 73), e este, ao dar cumprimento ao solicitado, veio esclarecer 
que o que «sempre pretendeu impugnar perante o TAF foi a liquidação e tentativa de cobrança forçada 
da quantia de 3.069,09 € por parte da Direcção da Alfândega do Funchal.»  - (fls. 87). Posição que 
reiterou após ter sido notificado do parecer emitido pelo Ministério Público e onde concluiu que «Por 
todas as razões acima apontadas, as constantes da p.i. de recurso e documentos juntos, deve a presente 
impugnação ser deferida e anulada a liquidação feita pelo DAF»  - (fls. 141/142).

Neste contexto, torna -se claro que apesar de o acto impugnado ser o assinalado despacho do Director 
da Alfândega e de o pedido gizado ser o de “arquivamento do processo” e a realização da liquidação do 
imposto de acordo com a argumentação por si esgrimida, o que realmente se pretendia com esse pedido 
era a anulação da liquidação do imposto automóvel efectuada através desse acto e a posterior realização 
de nova liquidação em conformidade com a lei, até porque só assim a causa de pedir delineada pode 
adquirir coerência lógica com o pedido ou efeito jurídico que se pretende obter do tribunal.

Deste modo, e tendo em conta que, como vem sendo reconhecido pela jurisprudência (1), a petição 
inicial deve ser interpretada, como qualquer articulado das partes, segundo os princípios comuns à in-
terpretação das declarações negociais (a teoria objectivista da impressão do destinatário consagrada no 
artigo 236.º do Código Civil) e das leis (depositados no artigo 9.º do mesmo Código), isto é, de acordo 
com o sentido que um declaratário normalmente diligente pode e deve apreender dos seus termos ver-
bais, postergando interpretações meramente ritualistas e formais, e que nesta matéria não pode deixar 
de seguir -se o princípio da utilidade dos actos, de modo a potenciar sempre que possível a emissão de 
pronúncias de mérito, não se justificava a interpretação puramente literal efectuada pelo Mmº Juiz do 
tribunal “a quo” e a consequente rejeição da petição por inadmissibilidade dos pedidos.

«Não impondo a lei os termos ou expressões a utilizar na formulação do pedido, haverá que 
afastar a exigência de fórmulas sacramentais, rígidas ou insubstituíveis em tal matéria. Neste ponto, de 
exigir é apenas que o autor, depois de descrever a sua pretensão, expondo os respectivos fundamentos 
e objecto, exprima a vontade de que o tribunal actue em ordem a proferir uma sentença de conteúdo 
favorável à pretensão manifestada»  - acórdão desta Secção do STA, proferido em 14/03/2007, no 
Processo n.º 907/06.

Assim sendo, e pese embora a falta de rigor técnico na formulação do pedido, justificava -se ple-
namente a sua interpretação nos termos supra expostos, isto é, de pretensão anulatória da liquidação 
do imposto efectuada através do acto impugnado, com todas as consequências legais daí advenientes 
(realização de nova liquidação em conformidade com a lei), sem necessidade, sequer, de convite à 
correcção da petição.

Todavia, daí não decorre que o recurso deva obter provimento.
É que, como resulta à evidência do teor do despacho impugnado, ele não materializou qualquer 

acto de liquidação, isto é, não concretizou a liquidação de imposto cuja anulação se pretende. Limitou-
-se a ordenar a instauração de processo de cobrança a posteriori para, aí, se proceder à pertinente 
liquidação do imposto automóvel devido, acrescido dos respectivos juros compensatórios, a pagar por 
Luís Manuel da Silva Gomes. Liquidação que só veio a ser efectuada em Janeiro de 2006, muito depois 
da instauração desta impugnação  - como, aliás, bem sabe o Impugnante, ora Recorrente, pois reclamou 
hierarquicamente do referido despacho do DAF de 20.09.2004 e essa reclamação foi rejeitada com 
fundamento na inexistência de decisão final do processo de cobrança a posteriori, tendo, apesar disso, 
interposto a presente impugnação judicial.

Pelo que o referido pedido de anulação da liquidação de imposto, formulado num processo que 
tem por objecto um despacho que não realiza nem consubstancia um acto tributário dessa natureza, 
não pode deixar de ser considerado como manifestamente inviável, o que conduz, inevitavelmente, à 
improcedência da acção.

Razão pela qual o recurso não pode obter provimento.
4. Termos em que se acorda, com os fundamentos supra expostos, em julgar improcedente a 

impugnação judicial, assim se negando provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, fixando -se a procuradoria em um sexto.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — João 
Valente Torrão.

(1) Cfr., entre outros, os acórdãos do STJ, de 28/06/1994, in Col. Jurisprudência -STJ, 1994, tomo II, p. 15 e de 28/01/1997, 
in Col. Jurisprudência -STJ, 1997, tomo I, p. 83; E os acórdãos do STA de 27/06/1996, no Processo n.º 37661, de 10/05/2000, 
no Processo n.º 023139, de 7/11/2002, no Processo n.º 1321/02, de 7/02/2002, no Processo n.º 48315, e de 16/10/202, no 
Processo n.º 0841/02 
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 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Graduação de créditos. Nulidade da sentença por falta de especificação da fundamen-
tação de direito. artigo 240.º, n.º 3 do CPPT. Convocação de credores pela penhora 
de saldos bancários. Privilégio mobiliário geral. Penhora.

Sumário:

 I — Não é nula a sentença se da mesma constar, especificamente, a sua fundamentação 
de direito.

 II — Nos termos do disposto no artigo 240.º, n.º 3 do CPPT, na redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, não é proibida a convocação de 
credores pela penhora de saldos bancários se do processo consta a existência de 
um direito real de garantia, como o é a hipoteca (cf. artigos 668.º a 732.º do CC).

 III — A preferência que a penhora confere ao exequente de ser pago com preferência 
a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos 
casos em que lei especial não estabeleça outra regra de preferência.

 IV — Um dos casos em que a lei estabelece uma regra especial de preferência é o dos 
privilégios creditórios, que, nos termos do artigo 733.º do Código Civil, confe-
rem aos respectivos credores o direito de serem pagos com preferência a outros, 
segundo as regras previstas nos artigos 745.º e seguintes e disposições especiais, 
mas sempre com preferência em relação aos credores comuns.

Processo n.º 346/10 -30.
Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Recorrido: EMOBRAL — Empresa de Trabalho Temporário.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, não se conformando com a sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada proferida em processo de verificação e graduação de 
créditos apenso à execução fiscal n.º 1501200601293214 (764/08), instaurada contra Emobral Empresa 
de Trabalho Temporário, Lda, melhor identificada nos autos, vem dela interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1. Os presentes autos de verificação e graduação de créditos referem -se à penhora do imóvel com 
o artigo matricial 3078, da Freguesia da Nossa Senhora da Anunciada;

2. Não houve e não há lugar à convocação de credores pela penhora dos saldos bancários, nos 
termos do artigo 240º, n.º 3 do CPPT;

3. Estando vedada a convocação de credores relativamente à penhora dos saldos bancários não 
poderia o Tribunal a quo tê -los graduado;

4. E, ainda que legalmente pudesse graduar os créditos quanto ao produto da penhora dos saldos, 
não poderia graduar o crédito da Fazenda Publica antes do crédito exequendo;

5. O tribunal a quo não especifica os fundamento de direito que levaram a decidir graduar os 
créditos da Fazenda Pública antes dos créditos exequendos;

6. A falta de especificação dos fundamentos de direito que justificam a decisão determinam, nos 
termos do artigo 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil, a nulidade da mesma;

7. Os saldos bancários foram objecto de penhora pela recorrente em 27/08/2007 e em 21/09/2007;
8. O artigo 822º do Código Civil confere ao exequente, pela penhora, o direito de ser pago com 

preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior;
9. O privilégio mobiliário geral não tem natureza de garantia real, tratando -se de uma mera pre-

ferência de pagamento relativamente aos credores comuns;
10. Não obstante, também os créditos exequendos gozam de privilégio mobiliário geral;
11. A decisão do tribunal a quo violou o artigo 822º do Código Civil.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente 

recurso, confirmando -se o julgado recorrido.
Não houve contra alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Em 16/05/2001 foi outorgada a escritura de mútuo com hipoteca entre a sociedade Emobral  - Empresa 

de Trabalho Temporário, Lda., e o Banif  - Banco Internacional do Funchal S.A., em caução e garantia do 
pagamento de todas e quaisquer responsabilidades que existam ou venham a existir em nome da sociedade 
até ao limite do capital de 30.000.000$00 é constituída a favor do Banco hipoteca sobre a fracção autónoma 
designada pela letra “01 -D” do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito na Avenida São 
Francisco Xavier, lote 5, na freguesia da Anunciada, concelho de Setúbal, inscrito na matriz sob o artigo 3078 
e descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 33122 do livro B -108 como consta 
do documento de fls. 7/12.

2 - Em 06/08/2001 foi registada na 1ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal a hipoteca a 
favor do Banif  - Banco Internacional do Funchal, S.A.., para garantia do capital de 30.000.000$00 e 
no montante máximo de 41.887.500$00 (cfr. fls. 111 do processo execução fiscal em apenso).

3 - O Instituto da Segurança Social, IP instaurou execução fiscal com o n.º 1501200601293214 e 
apensos contra Emobral  - Empresa de Trabalho Temporário, Lda., para cobrança coerciva de dívidas à 
Segurança Social referentes a cotizações, contribuições e juros sendo a dívida exequenda no montante 
de € 229.587,09, como consta dos documentos de fls. 1/9 dos autos de execução em apenso.

4 - Em 27/08/2007 foi penhorado à executada o saldo da conta de depósitos à ordem no Banco 
Comercial Português, SA (Millenium) no montante de € 1.846,32 (cfr. fls. 63 do apenso).

5 - Em 27/08/2007 foi penhorado à executada o saldo da conta de depósitos à ordem no Banco 
BPI, SA, no montante de € 173,27 (cfr. fls. 64 do apenso).

6 - Em 21/09/2007 foi penhorado à executada o saldo da conta de depósitos à ordem no Banco 
BPI, SA, no montante de € 4.320,66 (cfr. fls. 67 do apenso).

7 - Em 25/02/2008 foi efectuada a penhora da fracção autónoma “Zero Um -D” do prédio sito 
no Parque Residencial de S. Francisco  - Avª S. Francisco Xavier, lote 5 em Setúbal e inscrito sob o 
artigo matricial n.º 3078 da freguesia de Nossa Senhora da Anunciada e descrito na 1ª Conservatória 
do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 33122 do livro B -108 (cfr. fls. 92/93 do apenso).

8 - Em 26/02/2008 foi registada a favor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a 
penhora referida no ponto anterior para garantia da quantia de € 229.587,09 (cfr. fls. 120 do apenso).

3 – Antes do mais, importa referir, como resulta da sua motivação do recurso, que este visa apenas 
a graduação dos créditos reclamados e exequendo sobre o produto dos bens móveis (créditos bancários) 
ora penhorados.

Todavia, começa o recorrente por arguir a nulidade da sentença recorrida por falta de especifica-
ção da fundamentação de direito, que levou a graduar os créditos da Fazenda Pública antes do crédito 
exequendo.

Mas carece de razão.
Com efeito, basta uma leitura mais cuidada da sentença recorrida para facilmente se concluir que 

a referida questão foi ali tratada.
Assim, escreve -se ali que “…Os créditos da segurança social gozam de privilégio mobiliário e 

imobiliário, nos termos dos arts. 10º e 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
Assim, de acordo com o art.º 10º do referido diploma, os créditos das caixas de previdência por 

contribuições e os respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral, sendo graduados 
logo a seguir aos créditos do Estado por impostos conforme consta no art. 747º n.º 1 alínea a) do Có-
digo Civil…”.

Como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, pode tratar -se de apreciação 
jurídica que “poderá ser discutível e envolver erro de julgamento”, mas não falta de especificação de 
fundamentos de direito.

Pelo que e nesta parte, o recurso não merece provimento.
4 – Por outro lado, alega ainda o recorrente que, no caso em apreço e face ao disposto no artº 240º, 

n.º 3 do CPPT, não havia que proceder à convocação de credores pela penhora dos saldos bancários, 
pelo que o Tribunal recorrido não podia “tê -los graduado”.

Mas, carece, também, de razão.
Na verdade e como, mais uma vez, bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu pa-

recer, resulta da redacção dada ao predito n.º 3 do artº 240º do CPPT pela Lei n.º 53 -A/06 de 29/12 
“que passa a ser proibida a citação de credores em todos os casos em que não conste do processo a 
existência de um direito real de garantia (vide Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5ª edição, 
vol. II, pag. 501).

Ora no caso não ocorreu apenas a penhora de saldos bancários mas também a penhora de um 
imóvel, o qual foi objecto de hipoteca.

Ora a hipoteca constitui um direito real de garantia como resulta dos arts. 668º a 732º do Código 
Civil, sendo que do probatório resulta ter sido registada a favor do Banif a hipoteca sobre o imóvel 
penhorado  - vide fls. 53”.

Sendo assim, falecem as conclusões 2 e 3 da sua motivação do recurso.
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5 – Resta -nos, apenas, conhecer se a sentença recorrida violou o disposto no artº 822º do CC.
Como vem sendo jurisprudência, praticamente, pacífica deste STA o n.º 1 do artº 240º do CPPT 

deve ser interpretado em sentido amplo, de modo a terem -se por abrangidos na letra da lei não apenas 
os credores que gozam de garantia real, mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas 
legítimas de preferência, designadamente privilégios creditórios.

Nesse sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos: de 4/02/04, in rec. n.º 2.078/03; de 13/10/04, 
in rec. n.º 382/04; de 20/10/04, in rec. n.º 614/04; de 27/10/04, in rec. n.º 822/04; de 7/12/04, in rec. 
n.º 472/04; de 18/05/05, in rec. n.º 612/04 (Pleno); de 13/04/05, in rec. n.º 442/04 (Pleno); de 2/07/03 
in rec. n.º 882/03; de 4/02/04, in rec. n.º 2.078/03; de 19/04/06, in rec. n.º 1.110/05; de 9/05/07, in 
rec. n.º 239/07; de 17/06/09, in rec. n.º 432/09; de 13/05/09, in rec. n.º 169/09; de 2/12/09, in rec. 
n.º 724/09.

Por outro lado, dispõe o art. 747º, n.º 1, alínea a) do CC que, na ordem de graduação dos privilégios 
mobiliários, os créditos por impostos se graduam em primeiro lugar.

E sobre a preferência resultante da penhora, estabelece o n.º 1 do art. 822.º do Código Civil que 
“salvo nos casos especialmente previstos na lei, o exequente adquire pela penhora o direito de ser pago 
com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior”.

“Como se vê, a preferência que a penhora confere ao exequente de ser pago com preferência a 
qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos em que lei especial 
não estabeleça outra regra de preferência.

Um dos casos em que a lei estabelece uma regra especial de preferência é o dos privilégios creditó-
rios, que, nos termos do art. 733.º do Código Civil, conferem aos respectivos credores o direito de serem 
pagos com preferência a outros, segundo as regras previstas nos arts. 745.º e seguintes e disposições 
especiais, mas sempre com preferência em relação aos credores comuns (() Sobre este ponto, pode ver -se 
MOTA PINTO, Direitos Reais, páginas 76 -77.); o crédito que apenas goze de penhora, encontra -se no 
escalão inferior dos créditos admitidos a concurso, só prevalecendo sobre créditos que também gozem 
apenas de penhora posteriormente efectuada (reportando -se a data da penhora à do arresto, se tiver sido 
dele precedida, nos termos do n.º 2 daquele art. 822.º do Código Civil)” (Acórdão desta Secção do STA 
de 30/11/04, in rec. n.º 752/04, citado pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto).

Assim, no caso em apreço, os créditos com privilégio mobiliário geral, como é o caso do IRC (cfr. 
artº 108º do CIRC) e IVA (imposto indirecto) (cfr. artº 736º, n.º 1 do CC) uma vez que foram admitidos 
ao concurso, têm preferência sobre o crédito do Instituto de Segurança Social, apesar de garantido por 
penhora posterior.

6  - Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter o decidido na 
sentença sobre a precipuidade das custas (art. 455.º do C.P.C.) e sobre o pagamento dos créditos de IRC 
e IVA e respectivos juros e dos créditos da Segurança Social, por esta ordem e forma:

1º  - Créditos de IRC e IVA (imposto indirecto) que gozam de privilégio mobiliário geral e res-
pectivos juros até dois anos (artº 734º do mesmo Código);

2º  - Créditos da Segurança Social, que gozam de privilégio mobiliário geral, nos termos dos 
arts. 10.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 103/80 de 13 de Maio e 747º, n.º 1, alínea a) do Código Civil.

Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Imposto de selo. Usucapião. Tributação. Isenção subjectiva do 
cônjuge.

Sumário:

 I — Pelo imposto do selo tributam -se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis, 
incluindo o acto formal de aquisição por causa de usucapião.

 II — E, assim, o acto formal de «aquisição por usucapião» de um imóvel é objecto de 
incidência de tributação em imposto de selo.

 III — Quando o imposto de selo, porém, constitua encargo do cônjuge, a alínea e) do ar-
tigo 6.º do Código do Imposto de Selo consagra a isenção subjectiva do cônjuge.
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Processo n.º 431/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Joaquina das Dores.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, que 

julgou procedente a presente impugnação judicial da «liquidação de imposto do selo n.º 2007 310579 
no montante de € 2.216,13», em que é impugnante Joaquina das Dores.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
1) Invocando o disposto no art. 6º, alínea e), do Código do Imposto do Selo (CIS), na redacção 

alterada pelo DL n.º 287/2003, de 12/11, considerou a decisão recorrida que a transmissão em causa nos 
autos (aquisição por usucapião), porque gratuita e a favor do cônjuge (ora impugnante), beneficiaria 
da isenção consignada no sobredito preceito legal.

2) Ora, tendo em vista o que no art. 5.º, alínea r), do CIS se estabelece relativamente ao nasci-
mento da obrigação tributária, o qual, no caso, ocorre na data da escritura de justificação (efectuada 
em 14/11/2005  - cf. A) dos factos provados), constata -se, desde logo, que, na referida data, o preceito 
que fundamenta a decisão em apreço se reportava, tão -somente, às transmissões gratuitas, não com-
preendendo, expressamente, a aquisição por usucapião, menção que apenas surge com a redacção 
que à questionada alínea e) do preceito em causa foi dada pela Lei n.º 64/2008, de 31/12, mediante a 
referência à verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

3) Por outro lado, estabelecia, ao tempo dos factos, o art. 11.º (corresponde, actualmente, ao 
art. 12º) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que o direito aos benefícios fiscais deve reportar -se à 
data da verificação dos respectivos pressupostos, sendo patente que, no caso vertente, na data em que 
ocorre a obrigação de imposto, não se verificavam os requisitos susceptíveis de determinar a aplicação 
do disposto na alínea e) do art. 6.º do CIS, no que respeita à isenção ali prevista.

4) Decorre do exposto que a sentença recorrida, tendo decidido com base em entendimento 
contrário ao que resulta das presentes conclusões, viola os preceitos legais mencionados nas mesmas, 
devendo ser revogada, com as legais consequências.

1.3 A recorrida contra -alegou e produziu as seguintes conclusões.
a) A impugnante é isenta de imposto de selo pela aquisição dos bens que participou à 2ª Repartição 

de Finanças de Torres Vedras,
b) isenção que lhe é estabelecida pelo artigo 6.º alínea e) do CIS.
c) Dado que um dos bens adquiriu por herança não titulada, o outro por partilha não titulada, o 

que se prova pelo documento autêntico junto ao processo que consiste na escritura que declara o que 
se vem de referir,

d) E resulta dos verbetes matriciais do próprio serviço de finanças com os quais a escritura esta-
belece o reatamento do trato sucessivo.

e) Além disso não dispõe de meios para a pagar, mesmo que fosse devido o imposto,
f) O que foi já provado perante a Segurança Social em processo administrativo para deferimento 

de Apoio Judiciário.
Nestes termos e nos melhores de Direito, requer -se a Vossa Excelência se digne confirmar a Douta 

decisão do Tribunal Tributário de Lisboa, nos termos expostos.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal não emitiu parecer.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da contra -alegação deste recurso, a 

questão que aqui se coloca é a de saber se as transmissões dos bens constantes da escritura pública de 
justificação outorgada neste caso pela impugnante, ora recorrida, estão, ou não, isentas de imposto do 
selo ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 6.º do Código de Imposto do Selo.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Em 14/11/2005 foi outorgada a escritura pública de “Justificação” pela qual a impugnante 

declarou que é dona e legítima possuidora, mas não é detentora de qualquer título que legitime o seu 
direito de propriedade plena sobre os seguintes prédios omissos na Conservatória do Registo Predial 
de Torres Vedras:

a. prédio urbano inscrito na matriz sob o art.º n.º 784 da freguesia da Carrasqueira, Concelho de 
Torres Vedras;

b. prédio urbano inscrito na matriz sob o art.º n.º 256 da freguesia da Carrasqueira, Concelho de 
Torres Vedras;

B) Na referida escritura pública de “Justificação” mais consta que a impugnante “tem possuindo os 
mesmos prédios desde que aqueles lhe foram adjudicados, em partilha verbal, feita há mais de 20 anos, 
em data que não pode precisar, por morte de Gualdino da Silva, com quem foi casada na comunhão 
geral de bens, que faleceu em 1980. Que estes bens vieram à posse do dissolvido casal quanto ao prédio 
referido na alínea a), por partilha verbal, ocorrida em mil novecentos e cinquenta e três, em data que 
não pode precisar, por morte do pai da ora justificante, Joaquim Veríssimo (...) e o prédio descrito na 
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alínea d), por partilha verbal por morte de seu sogro, João Emídio da Silva (...). Que dada as enunciadas 
características de tal posse, adquiriu os identificados prédios por usucapião, título este que, por natureza, 
não é susceptível de ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais.”

C) Em 09/02/2007 foi emitida a liquidação de imposto do selo n.º 2007 310579 no montante 
de € 2.216,13, tendo por base a escritura mencionada na alínea anterior, nos termos do art.º 1.º n.º 3 
alínea a) e art.º 2.º n.º 2 alínea b), ambos do CIS.

D) Em 28/06/2007 foi apresentada reclamação graciosa da liquidação mencionada na alínea an-
terior.

E) Por despacho de 11/06/2007 do chefe do serviço de finanças de Torres Vedras 2 a reclamação 
graciosa foi indeferida com o fundamento de que o facto sujeito a imposto é a transmissão por usucapião 
sujeita a imposto do selo nos termos do art.º 1.º n.º 3 alínea a) e art.º 2.º n.º 2 b), ambos do CIS.

F) Os prédios descritos na alínea A) constavam da base de dados do serviço de finanças de Torres 
Vedras 2 em nome de Emídio da Silva e Joaquim Veríssimo, posteriormente em nome das respectivas 
heranças, e actualmente em nome da impugnante.

2.2 No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, o Decreto-
-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, procedeu à reforma da tributação do património, aprovando 
o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e o Código do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), revogando o Código do Imposto Municipal de Sisa e do 
Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD) e o Código da Contribuição Autárquica (CCA), pro-
cedendo a várias alterações de diversa legislação tributária conexa com a reforma empreendida. A partir 
da chamada “Reforma da Tributação do Património”, operada pelo citado Decreto -Lei n.º 287/2003, de 
12 de Novembro, o antigo imposto sobre sucessões e doações foi revogado, sendo que as transmissões 
gratuitas (doação e sucessão por morte) passaram a ser tributadas em sede do imposto do selo sobre 
transmissões gratuitas. O Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, veio também estender ou 
alargar a transmissões gratuitas o campo de incidência do Código do Imposto do Selo. Com efeito, foi 
alargado o âmbito da incidência objectiva deste imposto, sendo que o mesmo tributa as transmissões 
gratuitas que tenham por objecto, entre outros, o direito de propriedade ou figuras parcelares desse 
direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião.

Assim, sob a epígrafe “Incidência objectiva”, o artigo 1.º, n.º 1, do Código do Imposto do Selo 
estabelece que «O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, 
papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens».

E, por seu lado, a alínea a) do n.º 3 do mesmo artigo 1.º do Código do Imposto do Selo preceitua 
que «Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designa-
damente, as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre 
bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião».

Por sua vez, e segundo a verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, o imposto do selo recai 
em 10% sobre o valor dos respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usuca-
pião (…)».

Do específico regime legal do imposto do selo, logo se vê que o imposto do selo incide sobre 
todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral 
do Imposto do Selo, incluindo as transmissões gratuitas de bens. E, constituindo embora a usucapião 
uma aquisição originária (artigo 1287º e seguintes do Código Civil), é a aquisição por usucapião con-
siderada, para efeitos fiscais, uma transmissão gratuita de bens imóveis.

Tal aquisição, consonantemente aliás com o princípio da expressão formal dos actos tributáveis 
em imposto do selo, só ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa 
aquisição ou “transmissão”: a data em que transitar em julgado a acção de justificação judicial ou for 
celebrada a escritura de justificação notarial – cf. a alínea r) do artigo 5.º do Código do Imposto do 
Selo [“Nascimento da obrigação tributária”].

O que é certo, no entanto, é que o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou 
de direito, concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto. 
Tal base é, pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso 
de Direito Fiscal, 1972, p. 266.

A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como 
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.

Cf. o que vem de dizer -se, mais desenvolvidamente, por exemplo, nos acórdãos desta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 21 -10 -2009, de 13 -1 -2010, e de 28 -4 -2010, proferidos nos 
recursos n.º 652/09, n.º 1124/09, e n.º 126/10.

De outra banda  - e como é doutrina comum  -, não basta ter personalidade tributária passiva, em 
geral, para que uma entidade se integre, como sujeito passivo, em qualquer tipo de obrigação de im-
posto. A estrutura característica de cada espécie tributária exige preenchimento de certos requisitos de 
cuja verificação depende a personalidade tributária em especial. As isenções pessoais ou subjectivas 
funcionam como condições negativas relativamente à atribuição de personalidade tributária passiva 
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específica. E, assim, a personalidade tributária passiva não poderá ser atribuída a certa entidade, se ela 
beneficiar de isenção.

No tocante ao imposto do selo, e no capítulo das “isenções subjectivas”, a alínea e) do artigo 6.º 
do Código do Imposto do Selo [na sua redacção anterior à Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro], 
preceitua que «o cônjuge, descendentes e ascendentes, nas transmissões gratuitas de que forem bene-
ficiários» «são isentos de imposto do selo, quando este constitua seu encargo».

E, assim, quando, pela aplicação das normas de “incidência objectiva”, contidas no artigo 1.º do 
Código do Imposto do Selo, pessoas da categoria daquelas ditas na alínea e) daquele artigo 6.º [cônjuge, 
descendentes e ascendentes] estiverem na posição de sofrer o encargo do imposto de selo, este será 
afastado precisamente por força dessa disposição de “isenção subjectiva” inserta na alínea e) do dito 
artigo 6.º do Código do Imposto do Selo.

2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida pondera e conclui, essencialmente, que «(…) o citado 
preceito legal [a alínea e) do artigo 6.º do Código do Imposto de Selo] isenta de imposto do selo os 
sujeitos passivos aí enumerados em todas as transmissões gratuitas que estejam sujeitas à verba 1.2, 
de entre elas, a aquisição por usucapião».

E julgamos que a razão está do lado da sentença recorrida.
Nem vale, a nosso ver, vir a recorrente Fazenda Pública dizer que «(…) o preceito que fundamenta 

a decisão em apreço se reportava, tão -somente, às transmissões gratuitas, não compreendendo, ex-
pressamente, a aquisição por usucapião, menção que apenas surge com a redacção que à questionada 
alínea e) do preceito em causa foi dada pela Lei n.º 64/2008, de 31/12, mediante a referência à verba 
1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo» [conclusão 2)].

É que a nova redacção dada à alínea e) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo pela Lei 
n.º 64/2008, de 31/12, mediante a referência à verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, é mera-
mente esclarecedora da normação anterior, e não inovadora [à parte o “unido de facto”, que aqui não 
vem ao caso]  - uma vez que a isenção do cônjuge resultava já do n.º 1.2 da Tabela, em conjugação com 
o artigo 1.º, n.º 3, alínea a), e do artigo 6.º, alínea e), do Código do Imposto do Selo.

Na realidade, por um lado, a alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do Código do Imposto de Selo, con-
sidera, desde sempre, transmissões gratuitas os casos de aquisição por usucapião de imóveis  - como 
aqui acontece.

E, por outro lado, o teor da alínea e) do artigo 6.º do Código do Imposto de Selo é muito claro e 
de sentido unívoco: o cônjuge está isento do imposto de selo, quando o imposto constitua encargo seu 
 - como teria de acontecer no caso, se não houvesse isenção legal a favor do cônjuge.

E, assim, poderemos, a propósito, formular o seguinte silogismo: se o cônjuge está isento de imposto 
de selo nas transmissões gratuitas; e, para efeitos fiscais, a aquisição por usucapião é uma transmissão 
gratuita; a aquisição por usucapião pelo cônjuge está isenta de imposto de selo.

Razão por que seguramente podemos dizer, com a sentença recorrida, que «(…) o citado preceito 
legal [alínea e) do artigo 6.º do Código de Imposto do Selo] isenta de imposto do selo os sujeitos pas-
sivos aí enumerados [o cônjuge, v.g.] em todas as transmissões gratuitas que estejam sujeitas à verba 
1.2, de entre elas, a aquisição por usucapião».

Na verdade, está assente no probatório que a impugnante, ora recorrida, «tem possuído os mesmos 
prédios desde que aqueles lhe foram adjudicados, em partilha verbal, feita há mais de 20 anos, em 
data que não pode precisar, por morte de Gualdino da Silva, com quem foi casada na comunhão geral 
de bens, que faleceu em 1980» – segundo a escritura de justificação da posse.

Pelo que dúvidas não há de que, no caso, a impugnante, ora recorrida, é beneficiária, na qualidade 
de cônjuge, de transmissões gratuitas de bens imóveis, pelas quais teria de pagar imposto de selo  - não 
fora a consagração da isenção subjectiva prevista na alínea e) do artigo 6.º do Código de Imposto do Selo.

Assim sendo, havemos de convir, em resposta ao thema decidendum, que as transmissões dos bens 
constantes da escritura pública de justificação outorgada neste caso pela impugnante, ora recorrida, 
estão isentas de imposto do selo ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 6.º do Código de Imposto 
do Selo.

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

Pelo imposto do selo tributam -se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis, incluindo o acto 
formal de aquisição por causa de usucapião.

E, assim, o acto formal de «aquisição por usucapião» de um imóvel é objecto de incidência de 
tributação em imposto de selo.

Quando o imposto de selo, porém, constitua encargo do cônjuge, a alínea e) do artigo 6.º do Código 
do Imposto de Selo consagra a isenção subjectiva do cônjuge.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em um oitavo.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 
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 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Pedido. Causa de pedir. Incompatibilidade. Pedido de revisão. Recurso hierárquico.

Sumário:

 I — A impugnação judicial é a forma processual adequada para apreciação da lega-
lidade da decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão 
de improcedência de pedido de revisão de liquidações adicionais de IRC e IVA, 
estando a acção administrativa especial reservada para a impugnação de actos que 
não comportem a apreciação de actos de liquidação [alíneas a) e j) do artigo 101.º 
da LGT e alínea p) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT].

 II — A forma processual adequada à apreciação do pedido de anulação do acto de 
fixação da matéria tributável com fundamento em injustiça grave ou notória é, 
igualmente, a impugnação judicial [artigos 78.º, n.º 3 da LGT e 97.º, n.º 1 alínea b) 
do CPPT].

 III — Tendo sido deduzidos pedidos principal e subsidiário e concluindo -se que a  ambos 
cabe a mesma forma de processo, não há lugar a indeferimento liminar da Petição, 
ainda que se considerem incompatíveis, já que não é necessário que o pedido pri-
mário e o subsidiário sejam compatíveis (apenas se exigem os requisitos previstos 
no artigo 469.º do CPC), embora seja indispensável que um e outro pedido estejam 
sujeitos à mesma forma, ou melhor, ao mesmo tipo de processo, e que para os dois 
pedidos seja competente, em razão da matéria e da hierarquia, o mesmo tribunal 
(cf. Alberto dos Reis, CPC anotado, volume I, anotação ao artigo 273.º, p. 373).

Processo n.º 455/10 -30.
Recorrente: Estores Bandarra, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Estores Bandarra, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre do despacho que, proferido 

pelo Mmo. Juiz do TAF de Sintra, lhe indeferiu liminarmente a petição de impugnação judicial por si 
deduzida contra o despacho de indeferimento do pedido de revisão do acto tributário.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – “A forma processual de reacção contra o despacho de indeferimento do pedido de revisão 

oficiosa pode ser a Impugnação judicial ou o recurso contencioso (hoje acção administrativa especial) 
conforme a decisão comporte ou não a apreciação da legalidade do acto de liquidação”.

II  - Esse mesmo foi o entendimento da Administração ao notificar o Despacho em crise no âmbito 
da impugnação judicial, no qual se refere que “informa -se ainda que, caso não concorde com e deci-
são, face ao disposto no n.º 2 do artigo 76º do CPPT conjugado com o corpo do n.º 1 do artigo 103º, 
e alínea e) do n.º 1 do mesmo artigo do CPPT, poderá no prazo de 90 dias, a contar da data da assina-
tura do aviso de recepção, apresentar impugnação judicial contra a decisão, nos termos previstos nos 
artigos 99º e ss do CPPT (…)”.

III  - O erro na forma do processo consubstancia -se no uso de uma forma processual inadequada 
para fazer valer a sua pretensão, sendo que o acerto ou o erro na forma de processo se tem de aferir 
pelo pedido formulado na acção.

IV  - Importa reproduzir o pedido formulado no âmbito da petição inicial de “impugnação judicial” 
apresentada em 15 de Dezembro de 2008: “Termos em que deverão ser anulados os despachos exarados 
pela Ex.ma. Directora dos Serviços do IVA, visto ter abrangido só dois despachos e substituído por 
outro que mande reapreciar o pedido de revisão oficiosa, sendo que se assim não se entender, deverá 
ser produzida prova e apreciada a injustiça grave e notória no presente processo de impugnação judicial 
face aos factos aqui invocados, anulando -se os actos de fixação da matéria tributável e decorrente disso, 
os actos de liquidação de IRC e IVA, arguindo -se também expressamente a inconstitucionalidade por 
omissão da legislação complementar e de regulamentação do artigo 89º LGT, tudo nos termos expostos 
e com as respectivas consequências legais”.

V  - A pretensão da, então Autora, ora Recorrente, era a de que se procedesse à revisão do acto 
tributário, o que poderia ocorrer através da anulação do Despacho que indeferiu a revisão, ou mediante 
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a constatação de que estava em causa, nos presentes autos uma injustiça grave ou notória que não era 
imputável ao contribuinte, nos termos do artigo 78º, n.º 4, devendo por isso ser determinada judicial-
mente a realização dessa revisão.

VI  - Os factos alegados no articulado da petição inicial visaram a anulação do Despacho que 
indeferiu a revisão oficiosa dos actos tributários, e os factos que o Meritíssimo Juiz a quo entendeu 
tratarem -se de fundamento de impugnação da liquidação visaram fundamentar a alegação feita pela 
Recorrente, de que se verificava no caso concreto uma injustiça grave e notória que determinaria a 
revisão dos actos tributários, não estando nunca em causa a impugnação judicial da liquidação, e por 
isso não havendo causas de pedir incompatíveis entre si.

VII  - No termos supra expostos deveria ter sido oficiosamente decretada a convolação dos autos 
para a forma de processo adequado, no caso concreto acção administrativa especial, em detrimento do 
indeferimento liminar da petição inicial, tal como se verificou, atendendo a que Juiz tem o poder -dever 
de, por princípio, determinar a convolação sempre que ocorra erro na forma processual empregue, em 
abono, do princípio de prevalência de substância sobre a forma.

VIII  - No âmbito da petição inicial interposta, os vícios do Despacho que se pretendia que fosse 
anulado foram devidamente arguidos, a causa de pedir é clara e o pedido foi convenientemente ex-
presso, pelo que não se concebe ou alcança a omissão da legal e devida convolação do processo, em 
acção administrativa especial, em consonância com os artigos 98º n.º 3 e 4 do CPPT e o 97º n.º 3 da 
LGT e artigo 199º do CPC.

IX  - Acresce que no caso concreto, o Meritíssimo Juiz a quo, não promoveu qualquer diligência 
no sentido do aproveitamento dos autos, mediante correcção dos vícios que apontou, limitou -se apenas 
a indeferir liminarmente a petição inicial alegando ser inviável o convite à Autora, para corrigir a sua 
petição inicial. Essa omissão é passível de constituir uma violação ao princípio da cooperação previsto 
no artigo 266º do CPC e ao princípio da adequação formal previsto no artigo 265º -A do CPC, ambos 
aplicáveis subsidiariamente aos presentes autos.

X  - Acresce ainda que o artigo 3º do CPC, aplicável subsidiariamente aos presentes autos, proíbe 
as decisões -surpresa, pelo que se impõe ao juiz ouvir as partes antes da tomada de uma decisão que as 
afecte cumprindo assim o princípio do contraditório e o da cooperação.

XI  - A propósito do princípio do contraditório, prescreve a lei, além do mais, que o juiz deve ob-
servar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, tal princípio, não lhe sendo lícito, definir questões 
de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a oportu-
nidade de sobre elas se pronunciarem — artigo 3º n.º 3 do CPC.

Termina pedindo a revogação da decisão recorrida revogada e que os autos sejam remetidos à 
1ª instância para prosseguimento dos seus trâmites normais.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«À semelhança da reclamação graciosa, a decisão de indeferimento de recurso hierárquico de 

pedido de revisão é passível de impugnação contenciosa (arts. 76º n.º 2 e 97º n.º 1 alínea d) CPPT; cf. 
desenvolvimento em Diogo Leite de Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa Lei 
Geral Tributária comentada e anotada 2ª edição 2000 pp. 343/349).

A impugnação judicial é a forma processual adequada para apreciação da legalidade da decisão 
de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de improcedência de pedido de revisão 
de liquidações adicionais de IRC e IVA (petição inicial arts. 9º/l3º). Apesar da referência a recurso con-
tencioso (art. 76º n.º 2 CPPT) a actual acção administrativa especial (sucessora do recurso contencioso) 
está reservada para a impugnação de actos que não comportem a apreciação de actos de liquidação (art. 
101º alínea j) LGT; art. 97º n.º 1 alínea p) CPPT); cf. desenvolvimento em Jorge Lopes de Sousa, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 2006 Volume 1 pp. 578/580).

A forma processual adequada à apreciação do pedido subsidiário formulado pela recorrente 
(anulação do acto de fixação da matéria tributável com fundamento em injustiça grave ou notória) é 
igualmente a impugnação judicial, como se reconhece na decisão recorrida (art. 78º n.º 3 LGT; art. 97º 
n.º 1 alínea b) CPPT).

Ainda que a cada um dos pedidos (principal e subsidiário) correspondessem formas processuais 
diferentes, deveria prevalecer a forma adequada ao pedido principal, porque o pedido subsidiário só 
deve ser apreciado em caso de improcedência do pedido principal (art. 469º n.º 1 CPC)».

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido, datado de 28/1/1010, é do teor seguinte:
«Nos presentes autos vem a impugnante deduzir impugnação judicial do despacho de indeferi-

mento do pedido de revisão do acto tributário, com fundamento na ilegalidade daquela decisão e sub-
sidiariamente, que se determine o preenchimento das condições legais para a verificação da injustiça 
grave e notória no apuramento da matéria tributável efectuada pela Adm. Fiscal, anulando -se os actos 
de fixação da matéria colectável — cfr. p.i. de fls. 4 e segs. Ora,
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Nos presentes autos cumulam -se diversos pedidos principais e diferentes causas de pedir substan-
cialmente incompatíveis, já que os alegados vícios da decisão de indeferimento do pedido de revisão 
são distintos dos fundamentos que sustentam o pedido de revisão da matéria colectável. — cfr. n.º 1 e 
4, do art. 78º da LGT.

Atento a que, aos pedidos formulados correspondem formas de processo diferentes: acção admi-
nistrativa especial em relação à 1ª e impugnação judicial quanto à 2ª, torna -se inviável o convite ao A. 
no sentido de indicar o pedido que pretende ver apreciado nos autos. – cfr. n.º 2, do art. 97º, da LGT, 
n.º 3 e 4, do art. 4º do CPTA e n.º 1, do art. 31º do CPC.

Nos termos expostos vai assim indeferida liminarmente a petição por ilegal cumulação de pedidos 
e de causas de pedir. – cfr. n.º 1, do art. 234º -A, do CPC.

Custas pelo impugnante.
Registe. Notifique.»
3. Aceitando (cfr. Conclusão 1ª) que a forma processual de reacção contra o despacho de indefe-

rimento do pedido de revisão oficiosa pode ser a impugnação judicial ou o recurso contencioso (hoje 
acção administrativa especial) conforme a decisão comporte ou não a apreciação da legalidade do acto 
de liquidação, resulta das restantes Conclusões do recurso que a recorrente entende que, no caso, a 
forma de processo adequada seria a acção administrativa especial e, por isso, visto que deduzira im-
pugnação judicial, então, em vez de ter sido proferido o recorrido despacho de indeferimento liminar, 
deveria ter sido oficiosamente decretada a convolação dos autos para aquela forma de processo (cfr. 
Conclusão VII).

As questões a decidir no presente recurso são, portanto, as de saber se, no caso, a petição inicial é 
inepta por se formularem pedidos e causas de pedir substancialmente incompatíveis, geradores de inde-
ferimento liminar ou, pelo contrário, devia ter -se ordenado que o processo seguisse a forma adequada.

Vejamos.
3.1. É sabido que o pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com a acção e que a causa de 

pedir é o facto jurídico de que procede o pedido (cfr. os nºs. 3 e 4 do art. 498º do CPC).
E segundo se dispõe nas várias alíneas do n.º 2 do art. 193º do CPC, aplicável subsidiariamente, 

a petição é inepta quando falte ou seja ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir, quando 
o pedido esteja em contradição com a causa de pedir e quando se cumulem causas de pedir ou pedidos 
substancialmente incompatíveis.

Ora, ao referir -se à incompatibilidade substancial a lei quer significar que a sanção não abarca a 
mera incompatibilidade processual ou formal exigida pelo art. 470º.

Dispõe -se, ainda, no n.º 4 deste mesmo artigo 193º do CPC que, no caso da alínea c) do n.º 2 
(cumulação de causas de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis, a nulidade subsiste, ainda 
que um dos pedidos fique sem efeito por incompetência do tribunal ou por erro na forma do processo.

E esta disposição não tem tido interpretação unânime, pois que, embora se refira que um dos 
pedidos fica sem efeito, também se afirma que a nulidade subsiste; e esta não pode deixar de conduzir 
ao indeferimento liminar.

A razão estará, segundo o Prof. Alberto dos Reis (Comentário, II Vol. pag. 394), em que o que 
aqui se prevê é o caso de «uma cumulação de pedidos duplamente ilegal: ilegal, porque os pedidos são 
substancialmente incompatíveis; ilegal, porque (…) os pedidos estão sujeitos a formas de processo 
diferentes» E «a cada uma destas ilegalidades correspondem sanções diferentes. À ilegalidade derivada 
da incompatibilidade corresponde a sanção da ineptidão; à ilegalidade derivada da (…) da aplicação 
de forma de processo indevida corresponde a sanção da (…) da nulidade do processo empregado, mas 
sanção restrita ao pedido para o qual (…) é o processo impróprio». Porém, não caberá ao tribunal mas 
às partes, optar pelo seguimento do processo apenas em relação a um dos pedidos, podendo o Autor 
propor novas acções independentes para cada pedido  - art. 289 do CPC (cfr. também o ac. do STA, de 
2/6/10, rec. n.º 0196/10, bem como Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., Vol. II, anotação 17 ao art. 165º, 
pag. 116).

No caso, o despacho recorrido considera que, por um lado, se cumulam, na presente petição ini-
cial, diversos pedidos principais e diferentes causas de pedir substancialmente incompatíveis, já que os 
alegados vícios da decisão de indeferimento do pedido de revisão são distintos dos fundamentos que 
sustentam o pedido de revisão da matéria colectável e que, por outro lado, atendendo a que aos pedidos 
formulados correspondem formas de processo diferentes (acção administrativa especial em relação à 
1ª e impugnação judicial quanto à 2ª) se torna inviável o convite à A. no sentido de indicar o pedido 
que pretende ver apreciado nos autos.

3.2. Ora, a recorrente deduziu a presente impugnação judicial e formulou, a final, o pedido seguinte: 
«Termos em que deverão ser anulados os despachos exarados pela Exma. Directora dos Serviços do 
IVA, visto ter abrangido só dois despachos, e substituído por outro que mande reapreciar o pedido de 
revisão oficiosa, sendo que se assim não se entender, deverá ser produzida prova e apreciada a injustiça 
grave e notória no presente processo de impugnação judicial face aos factos aqui invocados, anulando-
-se os actos de fixação da matéria tributável e decorrente disso, os actos de liquidação de IRC e IVA, 
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arguindo -se também expressamente a inconstitucionalidade por omissão da legislação complementar 
e de regulamentação do artigo 89º LGT, tudo nos termos expostos e com as respectivas consequências 
legais».

Ou seja, pede -se a anulação dos despachos que apreciaram o recurso hierárquico apresentado no 
seguimento do indeferimento do pedido de revisão e, subsidiariamente (para o caso de não proceder 
o primeiro pedido), pede -se a anulação dos actos de fixação da matéria tributável e decorrente disso, 
dos actos de liquidação de IRC e IVA.

E relativamente àquele primeiro pedido, a impugnante alegou (cfr. arts. 14º e sgts. da Petição 
Inicial) que o DSIVA não tinha competência para homologar o acto administrativo relativo ao recurso 
hierárquico que incidiu sobre o IRC e alega ainda (cfr. arts. 26º e sgts. da Petição Inicial) que tal 
despacho é contraditório nos seus termos, já que, apesar de nele se considerar que, sendo o pedido 
de revisão o meio de reacção destinado apenas à apreciação da questão da quantificação do valor das 
correcções por métodos indirectos, não podem, por isso, aí ser invocadas as alegadas questões relativas 
à análise da caducidade das liquidações, à possibilidade de análise dos pressupostos da determinação da 
matéria tributável por métodos indirectos e à própria quantificação em concreto da matéria tributável 
pela aplicação desses métodos, por serem questões que não cabem no pedido de revisão oficiosa dos 
actos tributários, acaba por apreciar (por via directa ou por via da apropriação dos fundamentos que 
constituíram o indeferimento da revisão oficiosa deduzida) a legalidade ou ilegalidade das liquidações.

E nos restantes artigos da Petição Inicial relativos a esta questão, a recorrente, contestando aquele 
entendimento vertido no impugnado despacho, continua a sustentar que ocorre a caducidade das li-
quidações de IVA dos 3 primeiros trimestres de 1997 e 1998 e que, sendo ilegal a não pronúncia, nas 
reclamações, quer no que respeita aos pressupostos da aplicação dos métodos indirectos, quer no que 
se refere à quantificação (dado que, não existindo indicadores de base técnico -científica, daí resulta 
uma discricionariedade violadora da lei) então, o despacho impugnado também sobre isso se devia ter 
pronunciado.

Já no que se reporta à invocada injustiça grave e notória, a recorrente alega que a mesma se 
substancia no facto de a AT apenas ter admitido a realização da Comissão de Revisão como meio de 
reacção à quantificação do valor das correcções por métodos indirectos, pois que é injustiça grave a 
que resulta de tributação manifestamente exagerada e desproporcionada com a realidade, tendo sido 
isso que ela, recorrente, arguiu e tendo, por isso, requerido a revisão dos actos tributários, ao abrigo do 
disposto no art. 78º, n.º 4 da LGT.

Do que resulta, pois, da Petição Inicial, vê -se que a recorrente imputa ao despacho que lhe indeferiu 
o recurso hierárquico apresentado no seguimento do indeferimento do pedido de revisão, a ilegalidade 
de não ter concluído que é legalmente admissível apreciar, em sede do pedido de revisão, as questões 
relativas à análise da caducidade das liquidações, à possibilidade de análise dos pressupostos da deter-
minação da matéria tributável por métodos indirectos e à própria quantificação em concreto da matéria 
tributável pela aplicação desses métodos, tanto que, contraditoriamente, o mesmo despacho acaba (por 
via indirecta ou por via da apropriação dos fundamentos em que assentou o indeferimento do pedido 
de revisão) por apreciar a legalidade ou ilegalidade das liquidações.

Ou seja, a recorrente formulou na impugnação um pedido principal (anulação do despacho de 
indeferimento do recurso hierárquico interposto da decisão de improcedência do pedido de revisão de 
liquidações adicionais de IRC e IVA) e um pedido subsidiário (anulação do acto de fixação da matéria 
tributável com fundamento em injustiça grave ou notória).

E como causa de pedir relativamente ao pedido principal invocou, além do mais, que o despacho 
impugnado devia ter concluído que é legalmente admissível apreciar, em sede do pedido de revisão, as 
questões relativas à análise da caducidade das liquidações, à possibilidade de análise dos pressupostos 
da determinação da matéria tributável por métodos indirectos e à própria quantificação em concreto 
da matéria tributável pela aplicação desses métodos.

Como causa de pedir relativamente ao pedido subsidiário invocou o facto de ser uma injustiça 
grave a circunstância de a AT apenas ter admitido a realização da Comissão de Revisão como meio de 
reacção à quantificação do valor das correcções por métodos indirectos e não, também, como meio de 
reacção quanto às restantes questões acima mencionadas.

Como se disse, o despacho recorrido considera que, por um lado, se cumulam, na presente petição 
inicial, diversos pedidos principais e diferentes causas de pedir substancialmente incompatíveis, já que 
os alegados vícios da decisão de indeferimento do pedido de revisão são distintos dos fundamentos 
que sustentam o pedido de revisão da matéria colectável e que, por outro lado, atendendo a que aos 
pedidos formulados correspondem formas de processo diferentes (AAE em relação à 1ª e impugnação 
judicial quanto à 2ª) se torna inviável o convite à A. no sentido de indicar o pedido que pretende ver 
apreciado nos autos.

Mas, adianta -se desde já, não é de aceitar esta fundamentação.
Por um lado, não se vê que tenham sido cumulados dois pedidos principais, já que o segundo 

pedido é feito a título subsidiário.
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Nem que as causas de pedir sejam incompatíveis, pois que relativamente ao pedido principal o que 
se invoca é a ilegalidade deste por não ter concluído pela admissibilidade, em sede do pedido de revisão, 
da apreciação das questões relativas à análise da caducidade das liquidações, à análise dos pressupostos 
da determinação da matéria tributável por métodos indirectos e à própria quantificação em concreto da 
matéria tributável pela aplicação desses métodos e relativamente ao pedido subsidiário o que se invoca 
é o facto de constituir uma injustiça grave a circunstância de a AT apenas ter admitido a realização 
da Comissão de Revisão como meio de reacção à quantificação do valor das correcções por métodos 
indirectos e não, também, como meio de reacção quanto às restantes questões acima mencionadas.

De todo o modo, se se deduzirem cumulativamente pedidos incompatíveis, a ineptidão deriva, 
nesse caso, não da oposição entre o pedido e a causa de pedir, mas da oposição entre os próprios pedi-
dos. O preceito da alínea d) do artigo 193º relaciona -se com o disposto no artigo 274º. Também neste 
artigo se exige, para poderem cumular -se os pedidos, que eles sejam compatíveis. Se os pedidos, em vez 
de se cumularem, estiverem deduzidos sob a forma alternativa (art. 272º), ou sob a forma subsidiária 
(art. 273º), como sucede no caso dos autos, o facto de serem incompatíveis não conduz à ineptidão da 
petição (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, anotação ao então § 2º do art. 193º).

3.3. Por outro lado, quanto à forma de processo adequada, há que referir o seguinte:
Quer a decisão da reclamação graciosa, quer a decisão que aprecia um pedido de revisão, são 

impugnáveis directamente por via contenciosa (cfr. o n.º 1 e a alínea d) do n.º 2 do art. 95º da LGT e 
o n.º 2 do art. 102º do CPPT).

E sendo certo que da decisão da reclamação graciosa também cabe recurso hierárquico e que a 
decisão deste é passível de recurso contencioso (art. 76º da LGT), entende -se, relativamente ao pedido 
de revisão (do qual pode, igualmente, ser interposto recurso hierárquico  - art. 66º do CPPT), que, à 
semelhança do que sucede relativamente à reclamação graciosa, a decisão proferida nesse recurso hie-
rárquico é também sindicável por via contenciosa, como parece poder concluir -se da alínea c) do n.º 1 
do art. 97º do CPPT dado «que se pretendeu assegurar a impugnabilidade contenciosa de todos os actos 
administrativos que comportem a apreciação da legalidade de actos de liquidação, o que viabilizará 
a impugnação judicial da decisão proferida em recurso hierárquico de decisão de pedido de revisão 
do acto tributário» cfr. Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, 
Lei Geral Tributária, comentada e anotada, 3ª edição, 2003, Anotação 13 ao art. 78º, pags. 408 a 410).

Porém, como também aponta Jorge Lopes de Sousa (CPPT, Anotado e comentado, 5ª edição, 2006, 
Vol. I, anotação 7 ao art. 76º, pags. 578 a 580) apesar da referência a «recurso contencioso» feita no 
n.º 2 do art. 76º do CPPT, «a impugnação contenciosa dos actos administrativos proferidos em recurso 
hierárquico interposto de indeferimento de reclamação graciosa, quando comporta a apreciação da le-
galidade de actos de liquidação, deve ser feita através do processo de impugnação judicial e não através 
do processo de recurso contencioso (actualmente, acção administrativa especial), que é reservado para 
a impugnação de actos que não comportem a apreciação de actos de liquidação [arts. 101º, alíneas a) 
e j), da LGT e 97º, nºs. 1, alíneas d) e p), deste Código].

(…)
Por isso, a redacção do n.º 2 deste art. 76º, que reproduz o n.º 2 do art. 100º do CPT, mostra -se defi-

ciente, pois não teve em atenção que agora, à face dos arts. 101º, alíneas a) e j), da LGT e 97º, alíneas d) 
e p) deste Código, é claro que é o processo de impugnação judicial e não o recurso contencioso o meio 
processual adequado para impugnar contenciosamente actos que apreciem actos de liquidação, quer 
sejam de indeferimento de reclamações graciosas quer sejam de recursos hierárquicos delas interpostos. 
(() Este entendimento foi aceite no acórdão do STA de 19 -2 -2003, recurso n.º 1461/02.)

No entanto, se a decisão do recurso hierárquico interposto de acto de indeferimento de reclamação 
graciosa não apreciar efectivamente a legalidade do acto de liquidação que aquela tem por objecto (por 
exemplo, por existir alguma questão prévia, como a tempestividade ou a falta de legitimidade do recor-
rente, que obstem ao conhecimento do mérito da reclamação), essa decisão será um acto administrativo 
que não conhece da legalidade de acto de liquidação, pelo que o meio processual adequado para a sua 
impugnação será o recurso contencioso (actualmente, a acção administrativa especial), como decorre 
do n.º 2 do art. 97º deste Código.»

Ora, no caso dos autos, não vem posto em causa que a forma processual de reacção contra o 
despacho de indeferimento do pedido de revisão oficiosa possa ser a impugnação judicial ou o recurso 
contencioso (hoje AAE) conforme aquela decisão comporte ou não a apreciação da legalidade do acto 
de liquidação.

A recorrente entende que àquele pedido por si formulado caberia a forma de acção administrativa 
especial e não a impugnação.

Esse é também o entendimento do despacho recorrido.
Mas não será, contudo, o entendimento correcto.
Na verdade, tal como sustenta o MP (referenciando os arts. 9º a 13º da PI), o que constatamos é 

que, no caso, a pretensão da impugnante, no sentido de que se anule o despacho de indeferimento do 
recurso hierárquico do pedido de revisão, assenta no seu entendimento de que tal despacho devia ter 
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concluído ser admissível, em sede de revisão, a apreciação da caducidade das liquidações, a apreciação 
pressupostos da determinação da matéria tributável por métodos indirectos e a própria quantificação em 
concreto da matéria tributável pela aplicação desses métodos e, consequentemente, devia ter concluído 
pela procedência do pedido de revisão das liquidações adicionais de IRC e IVA, em causa. Ora, aquele 
despacho para concluir pela inadmissibilidade de tal apreciação, pressupõe, necessariamente, que foi 
apreciada a questão de fundo, isto é, a questão da legalidade das liquidações [note -se que, dos autos, 
apenas consta (a fls. 20) o teor do despacho:  - «Concordo. Com base nos fundamentos constantes das 
informações n.º 4195/2007 da DS de Justiça Tributária e n.º 1711 de 26.09.2007 da DSIVA, nego pro-
vimento ao presente recurso hierárquico»  - não constando dos autos, porém, o teor das mencionadas 
informações). Aliás, é a própria recorrente que, no art. 29º da PI, alega que tal despacho «apesar de ser 
contraditório nos seus termos, pois afirma que não tem de se pronunciar, mas a verdade é que se pronun-
cia, o despacho acaba por apreciar a legalidade ou ilegalidade das liquidações, quer seja por via directa, 
quer seja por via da apropriação dos fundamentos que constituíram o indeferimento da revisão oficiosa 
deduzida» (sublinhado nosso), sendo que, nos restantes artigos da PI relativos a esta questão, também 
continua agora a invocar, por um lado, a caducidade das liquidações de IVA dos 3 primeiros trimestres 
de 1997 e 1998, e por outro lado, que é ilegal a não pronúncia, nas reclamações, quer no que respeita 
aos pressupostos da aplicação dos métodos indirectos, quer no que se refere à quantificação, dado que, 
não existindo indicadores de base técnico -científica, daí resulta uma discricionariedade violadora da lei.

Daí que, salvo o devido respeito, ao contrário do que alega a recorrente e do entendimento do 
despacho recorrido, não possamos concluir que estamos perante uma impugnação contenciosa de acto 
administrativo (proferido em recurso hierárquico interposto de indeferimento de pedido de revisão), que 
não comporta a apreciação da legalidade de actos de liquidação, mas, antes, perante uma decisão do re-
curso hierárquico que aprecia a legalidade do acto de liquidação que o pedido de revisão teve por objecto.

E a ser assim, a impugnação judicial será, no presente caso, a forma processual adequada para 
apreciação da legalidade da decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de 
improcedência de pedido de revisão de liquidações adicionais de IRC e IVA.

Por outro lado, relativamente ao pedido subsidiário (anulação do acto de fixação da matéria 
tributável com fundamento em injustiça grave ou notória), a forma processual adequada à respectiva 
apreciação é, igualmente, a impugnação judicial, como se reconhece na decisão recorrida (cfr. os arts. 78º 
n.º 3 da LGT e 97º n.º 1 alínea b) do CPPT).

Só se se considerasse (de acordo com o entendimento da recorrente e do despacho recorrido) 
que ao primeiro pedido corresponderia a forma de acção administrativa especial, é que teria, então, de 
prefigurar -se a hipótese do indeferimento liminar.

Ora, porque se conclui que a ambos os pedidos (principal e subsidiário) cabe a mesma forma 
de processo  - a impugnação judicial  -, não poderá haver lugar a indeferimento liminar, ainda que se 
considerem incompatíveis, já que não é necessário que o pedido primário e o subsidiário sejam com-
patíveis (apenas se exigem os requisitos previsto no art. 469º do CPC), embora seja indispensável que 
um e outro pedido estejam sujeitos à mesma forma ou melhor ao mesmo tipo de processo, e que para 
os dois pedidos seja competente, em razão da matéria e da hierarquia, o mesmo tribunal (cfr. Alberto 
dos Reis, CPC anotado, Vol. I, anotação ao art. 273º, pag. 373).

Acresce que, apesar de também à luz do disposto no art. 104º do CPPT se poder vir ainda a apreciar 
a legalidade da cumulação, na fundamentação do despacho recorrido, nenhuma referência é feita a essa 
questão ou a tal normativo, pelo que tal questão não é de conhecer no presente recurso.

Em suma, a decisão recorrida não pode manter -se, em face dos fundamentos ali invocados.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a 

baixa ao Tribunal «a quo» para prosseguimento da tramitação da impugnação judicial, se outro motivo 
(distinto do ora apreciado) a tal não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Contribuições para a Segurança Social. Prazo para pagamento. Juros moratórios. 
Ampliação do âmbito do recurso.
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Sumário:

 I — As obrigações de entrega das contribuições e de entrega das declarações de 
remunerações, por parte das entidades empregadoras, devem ser realizadas no 
mesmo prazo, até ao dia 1 do mês seguinte àquele a que respectivamente dizem 
respeito: o do exercício da actividade profissional dos trabalhadores.

 II — Sendo assim, se a entidade empregadora pagar as contribuições apenas no mês 
seguinte ao do pagamento da remuneração, que não o mês seguinte àquele a que 
aquelas diziam respeito, são devidos juros moratórios.

 III — A ampliação do âmbito do recurso a requerimento do recorrido, nos termos do 
artigo 864.º -A do CPC, apenas admite a reabertura da discussão sobre deter-
minados fundamentos que foram invocados na acção (impugnação judicial) no 
caso de terem sido julgados improcedentes na sentença recorrida, a que acresce 
a exigência da procedência do recurso, sem essa apreciação.

Processo n.º 469/10 -30.
Recorrente: Instituto da Segurança social, I. P.
Recorrido: Somelos Mix — Fios Têxteis, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - O INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP  - CENTRO DISTRITAL DE BRAGA, não 
se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente 
a impugnação judicial deduzida por Somelos Mix  - Fios Têxteis, SA, contra a liquidação de juros de 
mora pela não entrega atempada das contribuições de Segurança Social, correspondentes aos meses 
de Outubro e Novembro de 1999, Fevereiro, Agosto e Dezembro de 2000, Maio, Junho, Novembro 
e Dezembro 2001, Janeiro a Dezembro de 2002, Janeiro a Dezembro de 2003, Janeiro a Março de 
2004 e Agosto de 2007, no valor de 16.567,84 € dela vem interpôs recurso, formulando as seguintes 
conclusões:

1. A liquidação de juros de mora efectuada pela Recorrente, pelo facto de a Recorrida ter efec-
tuado o pagamento das contribuições para a Segurança Social referentes aos meses de Novembro e 
Dezembro de 1999, Fevereiro, Agosto e Dezembro de 2000, Maio, Junho, Novembro e Dezembro de 
2001, Janeiro a Dezembro de 2002, Janeiro a Dezembro de 2003, Janeiro a Março de 2004 e Agosto 
de 2007 inclusive fora do prazo legal, decorre da aplicação da lei.

2. As contribuições devem ser pagas até ao dia do mês seguinte àquele a que dizem respeito.
3. O despacho conjunto das Secretarias de Estado do Emprego e Formação Profissional e da Se-

gurança Social, de 26 de Fevereiro de 1986, publicado no Diário da República, II Série, 15 de Março de 
1986, foi proferido no âmbito da conjuntura económica e social que o País atravessava naquela época, 
não sendo aplicável à situação em análise, tal como decorre da factualidade ora em apreço.

4. Não estamos, no caso em apreço, propriamente perante uma situação de salários em atraso mas, 
apenas, perante um procedimento da Recorrida que, entregando as declarações de remunerações até ao 
dia 15 do mês seguinte àquele a que as mesmas respeitam paga as contribuições apenas no dia 15 do 
mês seguinte ao do pagamento das remunerações.

5. A obrigação contributiva nasce com o início do exercício da actividade profissional pelos 
trabalhadores ao seu serviço, isto é, quando os trabalhadores iniciam a sua prestação de trabalho na 
entidade empregadora.

6. As contribuições são devidas com o início do exercício da actividade profissional pelos traba-
lhadores ao serviço da entidade empregadora, se as declarações de remunerações são entregues até ao 
dia 15 do mês seguinte àquele a que respeita a prestação de trabalho e o pagamento das contribuições 
devem ser pagas até ao dia 15 do mês àquele a que disserem respeito.

7. A Segurança Social tem toda a legitimidade para presumir que as contribuições são devidas no 
mesmo período pois a entrega daquelas declarações indicia o pagamento de salários e consequentemente 
deve considerar -se que as contribuições devem ser pagas até ao dia 15 do mês a que respeitam.

8. Diferentemente seria o caso de a Recorrida não proceder há entrega de declarações de remu-
nerações ou de terem salários em atraso.

9. Não pagando a Recorrida as contribuições até ao dia 15 do mês em que entrega as declarações 
de remunerações, deverá considerar -se que são devidos juros de mora à taxa legal.

10. A obrigação contributiva das entidades empregadoras para a Segurança Social, no âmbito do 
Regime Geral, constitui -se o início do exercício da actividade profissional pelos trabalhadores ao seu 
serviço, são devidas em função dos valores das remunerações pagas aos trabalhadores e devem ser 
pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito.
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11. As declarações de remunerações devem ser entregues até ao dia 15 do mês seguinte àquele a 
que respeitam as remunerações.

12. Entregando a Recorrida as declarações de remunerações até ao dia 15 do mês seguinte àquele 
a que respeita a prestação de trabalho, deve considerar -se que as contribuições são devidas no mesmo 
prazo, atento, também, o facto de efectuarem o pagamento de salários nesse período.

13. O não pagamento das contribuições dentro daquele prazo pela Recorrida determinou o nas-
cimento da obrigação de juros de mora.

14. Não tendo, a Recorrida pago as contribuições devidas à Segurança Social dentro do prazo 
legal estabelecidos no n.º 2 do artigo 45º e n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, 
no n.º 2 do artigo 10º do Decreto -Lei n.º 199/99, de 8 de Junho e no artigo 8º do Decreto  Regulamentar 
n.º 26/99, de 27 de Outubro, venceram -se juros de mora legal do valor de € 16.567,84.

15. Assim, não deve proceder -se à anulação dos juros de mora imputados à Recorrida aquando 
do pagamento não atempado de contribuições.

16. A liquidação dos juros de mora, ora em questão, foi bem efectuada por ser devida.
 - A douta sentença em crise violou as disposições legais conjugadas do no n.º 2 do artigo 45º e n.º 1 

do artigo 47º da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, no n.º 2 do artigo 100 do Decreto -Lei n.º 199/99, 
de 8 de Junho e no artigo 8º do Decreto  - Regulamentar n.º 26/99, de 27 de Outubro.

2  - A recorrida Somelos Mix  - Fios Têxteis, SA, contra alegou nos termos que constam de fls. 217 
e segts, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do 
seguinte modo:

1ª  - O prazo de caducidade previsto no art. 45º da LGT é aplicável às dívidas à Segurança Social.
2ª  - A impugnante não foi notificada, muito menos na forma legal para o efeito, da liquidação 

dos juros moratórios exigidos, nos termos do disposto no artigo 36º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

3ª  - Aquando do pagamento, por parte da impugnante, dos tributos referentes aos anos de 1999, 
2000, 2001, 2002 e 2003 (liquidados em Dezembro de 2007) encontrava -se decorrido o prazo legal de 
caducidade para se proceder à sua liquidação.

4ª - A caducidade do direito de liquidação, como a caducidade em geral, serve -se de prazos pré 
 - fixados, caracterizados pela peremptoriedade e visam limitar o lapso de tempo a partir do qual ou 
dentro do qual há -de exercer -se o direito.

5ª  - Tal limitação temporal estende -se à liquidação dos juros, quer sejam estes compensatórios ou 
moratórios, pois se existe na lei uma limitação temporal do direito à liquidação dos tributos por parte 
do Estado, sendo tais tributos um crédito irrenunciável, por maioria de razão tal limitação é igualmente 
aplicável aos juros.

6ª  - O Decreto Lei n.º 248 -A/2002 prevê expressamente a possibilidade dos administrados paga-
rem apenas uma parte do capital em dívida, sendo certo que beneficiariam do perdão de juros na parte 
correspondente.

7ª - O entendimento segundo o qual, não tendo a impugnante pago todo o capital em dívida até 
31 de Dezembro de 2002, não lhe assiste o direito à dispensa dos juros ao abrigo do Decreto Lei 
n.º 248 -A/2002, é ilegal.

8ª  - Tendo a impugnante procedido ao pagamento das contribuições correspondentes aos meses 
de Outubro e Novembro de 1999, Fevereiro, Agosto e Dezembro de 2000, Maio, Junho, Novembro 
de Dezembro de 2001, Janeiro a Outubro de 2002, antes de 31 de Dezembro de 2002, por aplicação 
do regime previsto no DL n.º 248 -A/2002, beneficia do regime de dispensa de pagamento dos juros 
moratórios devidos por conta daquelas contribuições, devendo, em consequência, ser anulada a liqui-
dação impugnada.

9ª  - A assim não se considerar violar -se -ia os princípios constitucionais da igualdade e propor-
cionalidade, já que se o legislador consagrou a dispensa do pagamento de juros de mora para quem se 
encontrasse numa situação de incumprimento das suas obrigações tributárias, desde que efectuasse o 
pagamento de parte ou todo o capital em dívida, por maioria de razão tal regime deve aplicar -se a quem 
já tinha cumprido as suas obrigações relativamente ao capital e fosse apenas devedor de juros.

10ª  - Face aos factos provados nos autos, resulta demonstrado que a impugnante estava convencida 
de que, em Dezembro de 2002, tinha a sua situação contributiva regularizada, facto sustentado igualmente 
pelas inúmeras certidões de inexistência de dívida que foram sendo emitidas pela impugnada.

11ª - A exigência do pagamento dos juros de mora pela Segurança Social, “repristinando” obrigações 
contributivas saldadas e/ou perdoadas, decorridos mais de quatro anos, ofende as legítimas expectativas 
da impugnante e, bem assim, o princípio basilar da actuação da administração e das relações entre esta 
e os administrados  - o princípio da boa -fé, com consagração constitucional  - art. 266º da CRP.

12ª  - Sob pena de se defraudar o princípio da confiança, deve ser reconhecido à impugnante a 
dispensa do pagamento dos juros moratórios pela entrega tardia das contribuições referentes aos meses 
de Outubro e Novembro de 1999, Fevereiro, Agosto e Dezembro de 2000, Maio, Junho, Novembro de 
Dezembro de 2001, e Janeiro a Outubro de 2002.
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13ª  - A Segurança Social imputa à impugnante juros moratórios alegadamente vencidos em vir-
tude da impugnante não ter procedido ao pagamento das contribuições até ao dia 15 do mês seguinte 
ao mês em que o trabalho foi prestado, mas antes até ao dia 15 de mês seguinte ao efectivo pagamento 
dos salários.

14ª - Ainda que assim seja, a impugnante procedeu ao pagamento das contribuições apenas com 
um mês de atraso.

15ª  - Face ao entendimento sufragado pela Segurança Social quanto ao prazo de pagamento das 
contribuições e a data de pagamento de tais contribuições por parte da impugnante, apenas assistiria 
direito à Segurança Social de cobrar juros de mora de um mês. 16ª  - Tendo a impugnante pago as contri-
buições decorridos 30 dias desde a data que a Segurança Social entende ter operado o seu vencimento, 
a cobrança de 2 meses de mora é ilegal.

17ª  - A impugnante procedeu ao pagamento das contribuições de Janeiro de 2002, no dia 15 de 
Março de 2002, pelo valor de valor de 21.024,94€.

18ª  - O valor de juros liquidado pela impugnada referente às contribuições e quotizações do mês 
de Janeiro de 2002, padece de erro e, nessa medida, a sua cobrança é ilegal.

18ª  - A Segurança Social pretende cobrar da impugnante, entre outros, alegados juros moratórios 
vencidos pela entrega tardia das contribuições referentes ao mês de Julho de 2003.

19ª - Resultou provado nos autos que já em 8 de Junho de 2005, a Segurança Social exigiu da 
impugnante o pagamento da quantia de 207,05 € a título de juros devidos por conta da contribuição de 
Julho de 2003, quantia que foi paga pela impugnante em 13/06/2005.

20ª  - A cobrança dos juros moratórios devidos por conta da contribuição de Julho de 2003 é ilegal, 
em virtude de já terem sido anteriormente exigidos e pagos pela impugnante.

3  - O Exmº Ministério Publico emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“I. Objecto do recurso: a questão objecto do presente recurso consiste em saber quando se vence 

a obrigação de pagamento das contribuições devidas pelas entidades patronais à segurança social.
Alega o Instituto de Segurança Social que a obrigação contributiva das entidades empregadoras 

para a Segurança Social no âmbito do Regime Geral, constitui -se o início do exercício da actividade 
profissional pelos trabalhadores ao seu serviço, daí que as contribuições sejam devidas com o início do 
exercício da actividade profissional dos trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, devendo 
ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito.

A nosso ver o recurso merece provimento.
Com efeito a tese da recorrente vai ao encontro da jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal 

Administrativo, que tem vindo a entender, que «as obrigações de entrega das contribuições para a segu-
rança social, quer a parte devida pelas entidades patronais quer a parte devida pelos trabalhadores, e de 
entrega das declarações de remunerações, por parte das entidades empregadoras, devem ser realizadas 
no mesmo prazo, isto é, até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que dizem respeito  - o do exercício 
da actividade profissional dos trabalhadores  - e não até ao dia 15 do mês seguinte ao do pagamento» 
 - ver neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 537/07, de 
07.02.2007, recurso 745/06, de 19.09.2007, recurso 252/07, e de 23.05.2007, recurso 185/07, todo in 
www.dgsi.pt, tirados em casos idênticos ao dos presentes autos, ou seja, em que resultava do probatório 
que a entidade patronal pagava as remunerações dos trabalhadores nos três primeiros dias úteis do mês 
seguinte àquele em que era exercida a actividade.

E o principal argumento em abono de tal tese, que subscrevemos, resulta do facto de o exercício 
da actividade profissional ser o alicerce de todo o regime.

Como se sublinha no Acórdão 745/06, acima citado, «(...) as remunerações estão dependentes do 
exercício da actividade profissional e não valem, no ponto, a se: o montante da contribuição determina-
-se pela remuneração paga mas esta sempre corresponde ao mês em que a actividade profissional foi 
exercida»

Assim sendo, se a entidade empregadora pagar, como no caso subjudice, as contribuições apenas 
no mês seguinte ao do pagamento da remuneração serão devidos juros moratórios.

II. Ampliação do objecto do recurso: na sua resposta de fls. 217 e segs. a recorrida pede ampliação 
do objecto do recurso.

A possibilidade de ampliação do objecto do recurso, prevista no artº 684 -A, n.º 1, do CPC, não visa 
substituir a necessidade de interposição de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por parte 
daqueles que se julguem prejudicados com uma decisão de um tribunal, mas sim permitir ao recorrido 
a reabertura da discussão sobre determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados na 
acção (e julgados improcedentes)  - (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.9.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso. 98B1051, entre muitos outros).

Face à posição tomada quanto à procedência do recurso interposto pelo Instituto de Segurança 
Social haverá que emitir pronúncia sobre pedido de ampliação do objecto do recurso.
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No seu requerimento a recorrida veio suscitar as seguintes questões:
1. Caducidade do direito à liquidação
A alega a recorrida que não foi notificada, muito menos na forma legal, para o efeito da liquida-

ção dos juros moratórios exigidos nos termos do disposto no artigo 36º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

E conclui que, aquando do pagamento, por parte da impugnante, dos tributos referentes aos anos 
de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 (liquidados em Dezembro de 2007) se encontrava decorrido o prazo 
legal de caducidade para se proceder à sua liquidação.

Afigura -se -nos que, nesta parte, a pretensão da recorrida não deve proceder.
Com efeito a liquidação de juros moratórios não é uma liquidação principal mas, antes, meramente 

acessória do tributo, no caso contribuições à Segurança Social.
Ora, como se salienta no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.09.2009, recurso 

436/09, no caso das contribuições e quotizações em dívida à Segurança Social não é configurável a 
caducidade do direito à liquidação.

E isto porque o acto da entidade emitente do respectivo título executivo (certidão de dívida) 
«não pode ser formalmente definido como acto de liquidação, desde logo porque não está subordinado 
a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de 
qualquer acto antes da citação em processo fiscal.»

De resto a própria Lei 32/2002 (Lei de Bases da Segurança Social) não prevê, ao contrário do que 
sucede com a prescrição, qualquer regime especial de caducidade do direito à liquidação.

O legislador nada consagrou, pois, no que respeita a um eventual prazo de caducidade do direito à 
extracção de certidões das dívidas à Segurança Social para efeitos de instauração de processo executivo, 
estando aquelas dívidas sujeitas apenas a um regime específico de prescrição.

E, se assim é em relação à dívida principal, o mesmo se passará em relação aos respectivos juros 
moratórios.

2. Alega também a recorrida que o entendimento de que, não lhe assiste o direito à dispensa dos 
juros ao abrigo do Decreto -Lei n.º 248 -A/2002 porque não pagou todo o capital em dívida até 31 de 
Dezembro de 2002, é ilegal.

Afigura -se -nos que lhe assiste razão.
Resulta do artº 2, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 248 -A/2002, que o pagamento, no todo ou em parte, do 

capital em dívida até 31 de Dezembro de 2002 determina, na parte correspondente, dispensa dos juros 
de mora e dos juros compensatórios.

Como bem sublinha a recorrida o referido decreto -lei prevê expressamente a possibilidade dos 
administrados pagarem uma parte do capital em dívida, beneficiando do perdão de juros na parte cor-
respondente.

Assim sendo, resultando do probatório que foram pagas as contribuições até Outubro de 2002, a 
recorrida beneficia do regime de dispensa dos respectivos juros moratórios, pelo que deverá ser julgado 
procedente, nesta parte, o recurso.

3. Alega ainda que procedeu ao pagamento das contribuições apenas com um mês de atraso. Face 
ao entendimento sufragado pela Segurança Social quanto ao prazo de pagamento das contribuições e a 
data de pagamento de tais contribuições por parte da impugnante, apenas assistiria direito à Segurança 
Social de cobrar juros de mora de um mês.

Também aqui deve proceder o recurso.
Com efeito resultando do probatório (ponto 22) que a recorrida procedia ao pagamento dos salários 

nos primeiros três dias úteis do mês seguinte àqueles a que respeitava a actividade profissional exercida 
pelos seus trabalhadores, e também que pagou as contribuições à Segurança Social até ao dia 15 do 
mês seguinte àquele em que procedeu ao pagamento dos salários  - e não até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que diziam respeito  - o do exercício da actividade profissional (ponto 11), é manifesto que 
procedeu ao pagamento dos tributos apenas com um mês de atraso, pelo que só poderiam ser cobrados 
juros de mora de um mês.

Os cálculos dos juros cobrados pela Segurança Social padecem pois de erro, como demonstrado 
a fls. 231, pelo que deve nesta parte proceder o recurso.

4. Finalmente alega a recorrida que resultou provado nos autos que já em 8 de Junho de 2005, a 
Segurança Social exigiu da impugnante o pagamento da quantia de 207,05 € a título de juros devidos 
por conta da contribuição de Julho de 2003, quantia que foi paga pela impugnante em 13/06/2005.

Assim a cobrança dos juros moratórios devidos por conta da contribuição de Juros de 2003 é ilegal 
em virtude de já terem sido anteriormente exigidos e pagos pela impugnante.

Também aqui procederá a pretensão da recorrida, atento o probatório, nomeadamente os pon-
tos 16, 17 e 18.

Nestes termos, e em face de tudo o exposto, deve ser julgado procedente o recurso do Instituto de 
Segurança Social e parcialmente procedente o recurso da Somelos  - “Fios Têxteis, SA, revogando -se 
o julgado recorrido.”
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - A liquidação impugnada diz respeito a juros de mora por atraso na entrega de contribuições à 

Segurança Social relativas aos meses de Outubro e Novembro de 1999, Fevereiro, Agosto e Dezem-
bro de 2000, Maio, Junho, Novembro de Dezembro de 2001, Janeiro a Dezembro de 2002, Janeiro a 
Dezembro de 2003, Janeiro a Março de 2004, e Agosto de 2007.

2 - A impugnante já pagou as liquidações impugnadas.
3 - No momento do pagamento, a impugnante deixou expressa a sua discordância quanto ao acto 

ora impugnado, juntando ao pagamento uma carta onde declarou expressamente que o pagamento não 
podia “ser interpretado como assunção ou reconhecimento da situação de mora invocada pela Segu-
rança Social e sendo certo que não deixará de recorrer, oportunamente, e pelos meios que entender 
adequados, da cobrança ora operada.”

4 - A justificação dada para a cobrança dos aludidos juros prende -se com o facto da impugnante 
não ter procedido ao pagamento das contribuições respeitantes apenas ao mês de Novembro de 2002,

5 - Ou seja, entendeu -se que não tendo a impugnante pago todo o capital em dívida até 31 de De-
zembro de 2002 não lhe assistiria o direito à dispensa dos juros ao abrigo do Decreto -Lei n.º 248 -A/2002.

6 - A impugnante é uma sociedade comercial, com o número de identificação de pessoa colectiva 
502 443 120, com sede no lugar de Valdante, da freguesia de Ronfe, do concelho de Guimarães, tendo 
o número 20007493498 de contribuinte da Segurança Social integra -se num grupo de empresas deno-
minado Grupo Somelos.

7 - Na sequência do pedido de emissão de uma certidão de inexistência de dívidas, a impugnante 
foi informada, via fax, da existência de uma dívida no valor de 16.567,94 € respeitante a juros de mora 
pela entrega tardia das contribuições referentes aos meses de Outubro e Novembro de 1999, Fevereiro, 
Agosto e Dezembro de 2000, Maio, Junho, Novembro de Dezembro de 2001, Janeiro a Dezembro de 
2002, Janeiro a Dezembro de 2003, Janeiro a Março de 2004, e Agosto de 2007.

8 - Na sequência de exigência de pagamento dos referidos juros, um funcionário do Grupo Somelos, 
da qual a Impugnante faz parte, Sr. Américo Ferreira, dirigiu -se à Segurança Social (Braga) para se 
inteirar dos motivos da recusa da emissão da certidão de inexistência de dívidas, bem como, da razão 
de ser das dívidas cujo pagamento a Segurança Social exigia,

9 - Nessa altura, a Impugnante, na pessoa do citado funcionário Sr. Américo, transmitiu que todas 
as contribuições vencidas até 31 de Dezembro de 2002 haviam sido integralmente liquidadas até o 
final desse ano de 2002, beneficiando a impugnante da dispensa dos juros de mora e compensatórios, 
ao abrigo D.L. n.º 248 -A/2002, de 14 de Novembro.

10 - A impugnante, antes de 31 de Dezembro de 2002, procedeu ao pagamento do capital que a 
Segurança Social lhe transmitiu estar em dívida.

11 - O impugnante entregou as referidas contribuições em causa à Segurança Social, até ao dia 15 
do mês seguinte a ter pago os salários a que as mesmas diziam respeito aos seus trabalhadores.

12 - Todavia, foram liquidados os juros de mora referidos porquanto a Segurança Social entendeu 
que as contribuições lhe são devidas até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que diga respeito o salário, 
e não ao mês em que este foi efectivamente pago.

13 - Para o efeito, a impugnante dirigiu -se à Segurança Social, requerendo o pagamento das con-
tribuições vencidas até Dezembro de 2002, tendo procedido ao pagamento das mesmas até ao facto 
tributário respeitante ao mês de Outubro de 2002,

14 - Fê -lo até esse período por indicação da Segurança Social e por entender que as contribuições 
para a Segurança Social têm de ser entregues no mês seguinte ao do pagamento das remunerações e 
não no mês seguinte aquele a que o mesmo dizia respeito.

15 - Ficou a impugnante convencida, após o pagamento da capital em dívida até 31 de Dezembro 
de 2002, de que estava inteiramente “em dia” perante a Segurança Social.

16 - Em 8 de Junho de 2005, a Segurança Social informou a impugnante da existência de juros 
em dívida.

17 - Nessa altura, foi exigido à impugnante apenas o pagamento dos juros devidos por conta da 
contribuição de Julho de 2003.

18 - Com vista à obtenção da necessária certidão de inexistência de dívidas, a impugnante, em 
13/06/2005, procedeu ao pagamento da quantia de 207,05€ a título de juros vencidos, tendo a certidão 
sido emitida com a mesma data.

19 - Depois dessa, a Segurança Social foi emitindo certidões de inexistência de dívidas sempre que 
tal lhe foi sendo solicitado pela impugnante, sem que exigisse da impugnante o pagamento de quaisquer 
juros moratórios, ou informasse a impugnante da existência dos juros moratórios que ora constituem 
o objecto da presente impugnação.

20 - Criou -se na convicção da impugnante a certeza de que tinha a sua situação contributiva in-
teiramente regularizada.
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21 - O n.º 1 da cláusula 32ª do Contrato Colectivo de Trabalho em vigor na altura para o sector de 
actividade da impugnante, a Indústria Têxtil, (publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª série, 
n.º 37, de 8110/81, a fls. 2707), dispunha que; “O pagamento da remuneração mensal deverá ser efec-
tuado até ao terceiro dia útil do mês seguinte àquele a que respeita”.

22 - Assim, por exemplo, no que diz respeito ao trabalho prestado em Agosto, a impugnante pro-
cedia ao pagamento do salário nos três primeiros dias úteis do mês seguinte, ou seja, Setembro.

23 - Sendo que as contribuições eram pagas até dia 15 do mês seguinte, ou seja, Outubro.
24 - A impugnante procedeu ao pagamento das contribuições de Janeiro de 2002, no dia 15 de 

Março de 2002, pelo valor de valor de 21.024,94€.
5.1. A questão suscitada pela recorrente no seu recurso consiste em saber do momento temporal 

relevante para efeito do nascimento da obrigação de pagamento das contribuições devidas pelas enti-
dades patronais à Segurança Social.

Ora, acontece que a respeito da questão enunciada este Supremo Tribunal tem vindo a conhecer 
e decidir de forma uniforme e reiterada em casos idênticos, com base em entendimento que merece a 
nossa inteira concordância, pelo que, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC), passamos a transcrever o que se deixou expresso no acórdão de 7/2/07, 
no rec. n.º 745/06 (vide ainda os acórdão de 23/05/07 e 19/09/07, nos recursos n.ºs 185/07 e 252/07):

“Nos termos do artigo 45º, n.º 2, da Lei n.º 32/2002, que aprova as bases da segurança social, a obrigação 
contributiva das entidades empregadoras constitui -se com o início da actividade profissional pelos trabalha-
dores ao seu serviço, sendo os termos do seu cumprimento estabelecidos no quadro do respectivo regime de 
segurança social. E, assim constituída a obrigação contributiva, há que determinar os responsáveis pelo paga-
mento das contribuições, o tempo do cumprimento da obrigação e quais as obrigações acessórias respectivas.

Tal responsabilidade é naturalmente das entidades empregadoras, num sistema de retenção na 
fonte quanto às contribuições dos trabalhadores  - artigo 47.º  - uma vez que o valor das correspondentes 
quotizações é descontada nas remunerações a estes pagas  - n.º 1.

Por outro lado, as contribuições, tanto as dos trabalhadores como as das entidades patronais, devem 
ser pagas “até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito”  - artigo 10º, n.º 2, do Decreto -Lei 
n.º 199/99, de 8 de Junho. Este diploma, que “procedeu à definição das taxas contributivas do regime geral 
dos trabalhadores por conta de outrem”, foi regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27 
de Outubro, que veio determinar  - artigo 6.º - o prazo para entrega das declarações de remunerações pelas 
entidades empregadoras: “até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que as remunerações disserem respeito”.

Temos, assim, que as declarações de remuneração devem ser entregues até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que estas dizem respeito, o que se compreende já que o montante das contribuições é determinado 
pela aplicação das taxas previstas no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, às remunerações 
legalmente consideradas como base de incidência contributiva  - artigo 10.º deste diploma.

Ou seja: o montante das contribuições depende do valor das remunerações e as remunerações 
dizem naturalmente respeito ao mês em que a actividade é exercida, pois que a obrigação contributiva 
se refere ao exercício da actividade profissional pelos trabalhadores  - dito artigo 45º. Por outro lado, as 
contribuições  - todas  - devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito.

Ora, se as remunerações respeitam ao mês em que a actividade é exercida, temos que o prazo para 
entrega das declarações coincide com o prazo para a entrega das contribuições.

O que se afigura perfeitamente lógico dado que as contribuições dos trabalhadores são desconta-
das, como se disse, pela entidade patronal, nas respectivas remunerações e as desta têm também estas 
como referente.

E tanto assim é que o artigo 10º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 199/99 e o artigo 6.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 26/99  - que o regulamentou  - utilizam a mesma expressão “a que disserem respeito”.

Certo que, no primeiro, são determinantes as contribuições e, no segundo, as remunerações, mas, como 
vimos, elas são simultâneas dado, desde logo, aquele sistema de retenção na fonte e o predito referente.

Assim, o exercício da actividade profissional é o alicerce de todo o regime:
 - A obrigação contributiva das entidades empregadoras constitui -se com o início do exercício da 

actividade profissional pelos trabalhadores ao seu serviço  - artigo 45.º, n.º 2, da Lei n.º 30/2002, de 
20 de Dezembro;

 - O montante das contribuições a pagar é determinado pela aplicação das taxas legais às remunera-
ções pagas pelo exercício daquela actividade  - artigo 10.º, n.º 1, do Decreto - Lei n.º 199/99, de 8 de Junho;

 - As contribuições devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito, 
isto é, ao mês seguinte a que respeitam as remunerações ou, de outro modo, ao mês seguinte ao do 
exercício da actividade profissional  - artigo 10., n.º 2, deste último diploma legal;

 - As entidades empregadoras devem enviar as declarações de remuneração até ao dia 15 do mês 
seguinte àquele a que as remunerações disserem respeito, ou seja, ao mês seguinte àquele em que foi 
exercida a actividade profissional  - artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27 de Outubro.

Do referido contexto legal e ao contrário do que pretendem as recorrentes, não resulta, pois, que 
o artigo 10.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 199/99, considere relevante o mês do pagamento das remune-
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rações, por modo que o mês de pagamento das contribuições fosse o mês seguinte ao do pagamento 
das remunerações.

Pois as remunerações estão dependentes do exercício da actividade profissional e não valem, no 
ponto, a se: o montante da contribuição determina -se pela remuneração paga mas esta sempre corres-
ponde ao mês em que a actividade profissional foi exercida.”

No caso dos autos, como se alcança do 11. do probatório, a ora recorrida “entregou as referidas 
contribuições em causa à Segurança Social até ao dia 15 a ter pago os salários a que as mesmas diziam 
respeito aos seus trabalhadores”, não o tendo feito no mês seguinte àquele a que as mesmas diziam 
respeito e daí que sejam devidos os juros que no recurso vêm questionados.

Sendo assim, procedem todas as conclusões da alegação de recurso.
5.2. A recorrida a fls. 228 das suas contra -alegações pugna pela ampliação do âmbito do recurso 

tendo em vista o conhecimento de questões que não foram apreciadas na sentença impugnada, o qual 
teria ficado prejudicado pela procedência da impugnação deduzida com base num dos outros funda-
mentos invocados.

Nessa sua pretensão não faz apelo a qualquer preceito legal, sendo certo que as conclusões das 
contra -alegações apenas versam as aludidas questões.

Vejamos.
A possibilidade da ampliação do recurso encontra guarida no n.º 1 do artigo 684.º -A do CPC sob 

a epígrafe de “Ampliação do âmbito do recurso a requerimento do recorrido”, aí se estabelecendo que 
 - “No caso de pluralidade de fundamentos da acção ou da defesa, o tribunal de recurso conhecerá do 
fundamento em que a parte vencedora decaiu, desde que esta o requeira, mesmo a título subsidiário, 
na respectiva alegação, prevenindo a necessidade da sua apreciação”.

Com esta faculdade visa -se, assim, permitir ao recorrido a reabertura da discussão sobre determi-
nados fundamentos que foram invocados na acção (“in casu” impugnação judicial) e julgados impro-
cedentes, mas só e apenas se o recurso interposto, sem essa apreciação, for de procedência.

Daí que a aplicação deste normativo não seja irrestrita e se mostre condicionada pela exigência 
do tribunal “a quo” ter efectivamente conhecido as questões, julgando -as improcedentes - cfr. acórdãos 
de 23/09/99, 12/04/07 e 6/11/08, nos recursos n.º s 41.187, 1206/06 e 40/08.

Por outras palavras, impõe -se que a parte vencedora tenha decaído no julgamento que o tribunal 
recorrido tenha feito a respeito dessas questões.

Não é o que acontece na situação em apreço, uma vez que, como a própria recorrente admite, as 
questões em causa não foram objecto de conhecimento na sentença.

Como assim, o conhecimento dessas questões está vedado a este Tribunal de recurso com base 
numa “ampliação do âmbito do recurso”.

De igual modo, a regra do conhecimento em substituição prevista no artigo 715, n.º 2 do CPC não 
permite dar satisfação à pretensão da recorrida, atenta a manifesta carência para o efeito da matéria de 
facto assente no probatório.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
sentença recorrida devendo os autos baixar à 1.ª instância para conhecimento dos restantes fundamentos 
da impugnação judicial deduzida.

Custas neste STA a cargo da recorrida, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Artigo 37.º do CPPT. Citação. Oposição à execução fiscal.

Sumário:

 I — O artigo 37.º do CPPT destina -se aos casos em que a notificação diz respeito a 
actos em matéria tributária que possam ser objecto de meio judicial de reacção 
contra a sua validade/existência, e não a suprir as deficiências de comunicação 
de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, cujas regras de 
cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo 
Civil (artigos 193.º e seguintes).
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 II — Tal como em qualquer processo judicial, o meio próprio para invocar a defici-
ência do acto de citação praticado no processo de execução fiscal, mormente 
por não ter sido acompanhado de todos os elementos que a lei impõe, e de obter 
a sua perfeição com as consequências daí advenientes em termos de contagem 
dos prazos processuais de defesa, só pode ser obtida através do reconhecimento 
judicial da nulidade desse acto por inobservância de formalidades prescritas na 
lei (artigo 198.º do CPC).

 III — Pelo que o regime previsto no n.º 2 do artigo 37.º do CPPT não alberga, em prin-
cípio, o deferimento do início do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, 
salvo naqueles casos em que possa discutir -se nesse meio processual a legalidade 
do acto de liquidação de onde provém a dívida exequenda.

Processo n.º 493/10 -30.
Recorrente: Duarte Augusto da Silva Pina.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

DUARTE AUGUSTO DA SILVA PINA, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, no âmbito de 
processo de oposição à execução fiscal contra si revertida para cobrança de dívidas de IVA e Juros 
Compensatórios dos anos de 1997 e 1998 da sociedade Altatêxtil – Indústria Têxtil, Ldª, julgou veri-
ficada a excepção da caducidade do direito de deduzir essa oposição.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I A Sentença proferida é ilegal, enfermando de vício de violação da Lei aplicável ao caso.
II Desde logo porque inexiste um argumento substancial que justifique a interpretação restritiva 

efectuada pelo Tribunal a quo da norma contida no artigo 37.º do CPPT, decidindo pela inaplicabilidade 
da mesma ao caso em apreço;

III Com efeito, sem fundamento legal para tanto, a decisão proferida nos presentes autos impõe ao 
contribuinte o ónus adicional de aguardar que seja efectuada a penhora dos respectivos bens  - mesmo antes 
de saber o motivo porque é chamado a pagar uma dívida de terceiro como responsável subsidiário  - e só 
depois ver a questão judicialmente apreciada nos termos previstos nos artigos 276.º e seguintes do CPPT;

IV A interpretação restritiva da norma efectuada pelo Tribunal não tem sequer apoio na letra da 
Lei, uma vez que o artigo 37º do CPPT refere expressamente a respectiva aplicabilidade a qualquer 
outro meio judicial além da reclamação, recurso ou impugnação, verificando -se que a oposição é um 
meio judicial de reacção do contribuinte.

V Impor ao contribuinte que se vê confrontado com a cobrança de uma dívida, na qualidade de 
devedor subsidiário, vários anos após a data em que o imposto teria sido devido, dívida essa que des-
conhece, o ónus de obrigatoriamente recorrer ao mecanismo processual previsto no artigo 103.º n.º 2 
da Lei Geral Tributária, é pois manifestamente excessivo, até porque tal possibilidade de reacção pelo 
contribuinte contra a notificação nem sequer consta da notificação recebida, nos termos previstos no 
artigo 37.º n.º 1 do CPPT;

VI A Sentença ora em crise, porque manifestamente restritiva dos direitos liberdades e garantias 
do contribuinte, e sem apoio no texto da Lei, viola os artigos 13.º e n.º 3 do artigo 103.º da Constituição 
da República Portuguesa;

Acresce que,
VII Os elementos solicitados pelo contribuinte no pedido de certidão apresentado eram impres-

cindíveis para preparar a oposição a apresentar em sede de oposição à execução fiscal, sendo manifesto 
que, só depois de obter os elementos mínimos de informação legalmente previstos, ficaria o contribuinte 
em posição de poder reagir e apresentar defesa relativamente ao acto praticado pela Administração 
Fiscal, optando então por apresentar impugnação ou outro qualquer meio judicial de defesa como ex-
pressamente prevê o n.º do artigo 37.º do CPPT;

VIII Impor ao contribuinte, que é um mero responsável subsidiário, o ónus de, perante o incum-
primento por parte da Administração Fiscal das obrigações legalmente impostas de fundamentação 
dos actos praticados, reagir com recurso a meios processuais que nem sequer vêm mencionados na 
notificação recebida, e impedindo o imprescindível acesso a informação que obrigatoriamente deveria 
ter sido prestada, é pois manifestamente ilegal.

IX A Decisão proferida exige do contribuinte um juízo de prognose relativamente à defesa a 
apresentar, e o recurso a meios de defesa excepcionais e de aplicação diferida no tempo, de forma ma-
nifestamente excessiva tanto mais que impunha a obrigação de recorrer aos Tribunais sem uma defesa 
adequada por total impossibilidade de preparação (desde logo atenta a falta de elementos mínimos de 
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informação), obrigando -o ainda a suportar as custas inerentes a acção judicial a instaurar e demais 
despesas associadas;

X A Sentença proferida é pois ilegal, violando os princípios da legalidade, igualdade, proporciona-
lidade, da justiça, da imparcialidade previstos no artigo 55.º da Lei Geral Tributaria, e na Constituição 
da República Portuguesa;

Nestes termos e nos melhores de Direito aplicável, deve ser julgado provado e procedente o pre-
sente recurso, e em consequência revogada a Sentença proferida, e substituída por outra Decisão que 
julgue a oposição tempestivamente apresentada, e em consequência se pronuncie sobre as questões 
suscitadas na Petição Inicial de oposição, com o que se fará a habitual, Boa e Sã JUSTIÇA.

1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento 

ao recurso, com a seguinte argumentação:
«(...) a sentença recorrida está conforme à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal 

Administrativo que tem vindo a entender que «A citação em processo de execução fiscal que não 
comunique a fundamentação do despacho de reversão não torna o acto de reversão inoponível ao res-
ponsável subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não socorrer -se 
do artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que este dispositivo legal 
é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham a fundamen-
tação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação em processo 
de execução fiscal» - cf. neste sentido, para além do Acórdão 91/07, de 06.06.2007, citado na decisão 
recorrida, os recentes Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 12.05.2010, recurso 84/10, 
de 12.05.2010, recurso 632/09, e de 25.11.2009, recurso 552/09.

Excepção será apenas o caso, como refere, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado 
de Jorge Lopes de Sousa, vol. I, pag. 339, em que «se estiver perante uma situação enquadrável na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 204º deste Código, em que a lei autorize a discussão da legalidade concreta da 
liquidação da dívida exequenda por não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa 
daquela, ou se se tratar de caso em que seja admissível impugnação judicial a contar da efectivação 
da citação, como sucede com os responsáveis solidários ou subsidiários (artigo 22º, n.º 4, da LGT)».

Mas não é esse o caso dos autos em que se deduz oposição à execução mas não vem alegada a 
ilegalidade concreta da liquidação.

Assim o recorrente haveria de ter arguido a nulidade da citação (art.º 198º, n.º 2 do Código de 
Processo Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de poder reclamar 
do eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária 
e 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Acresce dizer que não ocorre, nem a recorrente demonstra, a invocada violação dos artigos 13.º, 
e n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa que consagram os princípios da 
igualdade e da legalidade.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
a). Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 foi instaurada a execução fiscal n.º 1821200001013866, 

contra sociedade “Altatêxtil  - Industria têxtil, Ld.ª” por dívidas de IVA referentes ao ano 1997, e Juros 
Compensatórios referentes aos anos 1997 e 1998, no valor global de 5.085,92 €.

b). Por despacho de 10/04/2003 foi ordenada a reversão da referida execução contra o oponente, 
cf. fls. 60 dos autos.

c). O oponente foi citado para a execução através de carta registada com aviso de recepção, assi-
nado em 15/04/2003  - cf. fls. 61 e 62 dos autos.

d). Em 15/05/2003 o oponente apresentou o requerimento de fls. 13 e 14 dos autos, dirigido ao 
processo de execução fiscal indicados em A) através do qual “solicitou a fim de ficar habilitado a exer-
cer os direitos de defesa que lhe assistem” passagem de certidão, através de fotocópia dos seguintes 
documentos: “a)  - cópia da notificação das correspondentes liquidações respeitantes ao Processo de 
execução acima referido”; b)  - cópia do despacho contendo os respectivos fundamentos que ordenou 
a reversão da execução contra o aqui requerente”  - cf. fls. 11 e 12 dos autos cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

e). Em 17/03/2006 foi entregue a certidão à mandatária do oponente  - cf. fls. 18 dos autos.
f). Em 31/03/2006 o oponente interpôs a presente oposição junto do Serviço de Finanças de 

Matosinhos 1  - cf. fls. 5 dos autos.
3. A única questão em apreciação no presente recurso é a de saber se a decisão recorrida incorreu 

em erro ao julgar que se verificava a caducidade do direito de deduzir oposição à execução fiscal rever-
tida contra o responsável subsidiário pelo pagamento da dívida exequenda, por terem decorrido mais 
de 30 dias entre a data da citação e a data da apresentação da petição de oposição e por se ter entendido 
que o mecanismo previsto no artigo 37.º, n.º 1 do CPPT não tem a virtualidade de diferir esse prazo.
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Com efeito, na decisão recorrida, depois de se ter constatado que se encontrava largamente excedido 
o prazo de 30 dias previsto no n.º 1 do artigo 203.º do CPPT para a dedução de oposição – face à data 
em que ocorreu a citação (15.04.2003) e a data da apresentação da oposição (31.03.2006)  - julgou -se 
que o pedido de passagem de certidão dos elementos em falta, relacionados com a fundamentação dos 
actos de liquidação das dívidas exequendas e com a fundamentação do despacho de reversão, formu-
lado pelo citado em 15.05.2003 e entregue em 17.03.2006, não tinha a virtualidade de suspender ou 
diferir o prazo para o citado deduzir oposição à execução, não obstando, assim, à julgada caducidade.

O Recorrente insiste na tese da aplicabilidade do mecanismo previsto no artigo 37.º do CPPT 
ao processo de oposição, invocando uma ilegal interpretação restritiva da norma, que não só não 
encontraria apoio no texto da lei como implicaria a violação dos princípios da legalidade, igualdade, 
proporcionalidade, justiça e da imparcialidade, previstos no artigo 55.º da Lei Geral Tributária e na 
Constituição da República Portuguesa, argumentando que os elementos solicitados no pedido de 
certidão eram imprescindíveis para a preparação da oposição e que só depois de os obter ficaria em 
posição de poder defender -se relativamente ao acto praticado pela Administração Fiscal e de apresentar 
impugnação ou de outro meio judicial de defesa, como expressamente prevê o artigo 37.º do CPPT.

Vejamos, então.
Como se sabe, os actos administrativos, de que os actos em matéria tributária são uma espécie, 

estão sujeitos a notificação em harmonia com as exigências axiológicas contidas no n.º 3 do artigo 268.º 
da Constituição, o qual impõe à Administração o dever de dar conhecimento aos interessados dos actos 
administrativos que lesem os seus direitos ou interesses legalmente protegidos, proporcionando -lhes o 
conhecimento de todos os elementos do acto, mormente da sua fundamentação, de forma a habilitá -los a 
conformar -se ou reagir pelas vias legais admissíveis. E, por decorrência, o CPPT estabelece o seguinte:

ARTIGO 36º

Notificações em geral

1 - Os actos em matéria tributária que afectem direitos e interesses legítimos dos contribuintes só 
produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.

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.

O que significa que a lei exige, em obediência à Constituição, que o particular tenha conhecimento 
dos actos em matéria tributária praticados pela Administração, para que os possa impugnar (graciosa 
ou contenciosamente), ficando a sua eficácia dependente dessa notificação.

E é nesse enquadramento que o artigo 37.º do CPPT estipula, para os casos em que a notificação 
das decisões em matéria tributária foi realizada em termos incompletos ou insuficientes, o seguinte:

ARTIGO 37º

Comunicação ou notificação insuficiente

1 - Se a comunicação da decisão em matéria tributária não contiver a sua fundamentação legalmente 
exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis 
tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impug-
nação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos 
que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento.

2 - Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior, o prazo para a reclamação, 
recurso, impugnação ou outro meio judicial conta -se a partir da notificação ou da entrega da certidão 
que tenha sido requerida.

(…)».
Donde decorre que as decisões em matéria tributária devem ser notificadas com inclusão da 

fundamentação legalmente exigida, da indicação dos meios de reacção e dos outros requisitos exigidos 
pelas leis tributárias. Se o interessado for incompletamente notificado, pode requerer a notificação dos 
requisitos omitidos ou a passagem de certidão que os contenha dentro do prazo ali fixado. Usando 
dessa faculdade, o prazo para reagir (graciosa ou contenciosamente) contra o acto tributário conta -se 
a partir da notificação dos requisitos que haviam sido omitidos ou da passagem de certidão que os 
contenha. Se nada requerer, a aludida insuficiência perde relevância para afastar os efeitos normais da 
notificação já efectuada.

Tudo isto para dizermos que da conjugação destes preceitos resulta, com meridiana clareza, que o 
artigo 37.º se destina apenas aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam 
ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as 
deficiências de comunicação de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados 



1575

no âmbito de processos judiciais, cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, 
previstas no Código de Processo Civil (artigos 193.º e seguintes).

Ora, a reversão da execução contra o responsável subsidiário concretiza -se, não através de um 
acto tributário, mas através do acto processual de citação para o processo judicial de execução fiscal 
(artigos 103.º, n.º 1, e 23.º, n.º 1, da LGT), acto que deve ser acompanhado de cópia do título executivo, 
da indicação dos meios de defesa ao dispor do citado, da declaração fundamentada dos pressupostos 
e extensão da reversão, e da indicação dos elementos essenciais referentes ao acto de liquidação da 
dívida exequenda, incluindo a sua fundamentação.

Caso esse acto de citação não seja acompanhado de algum desses elementos, ocorre uma irregula-
ridade processual, mais precisamente a nulidade do acto de citação por inobservância de formalidades 
prescritas na lei (artigo 198.º do CPC), que deve ser arguida no prazo de contestação (no caso, no prazo 
de oposição à execução) e conhecida no próprio processo executivo, com eventual reclamação para 
Tribunal da respectiva decisão (artigo 276º do CPPT).

Por outras palavras, tal como em qualquer processo judicial, o meio próprio para invocar a de-
ficiência do acto de citação e obter a sua perfeição, com as consequências daí advenientes em termos 
de contagem dos prazos processuais de defesa para a acção em que essa citação ocorreu, só pode ser 
obtida através do reconhecimento judicial da invalidade desse acto.

Neste contexto, é de concluir que o regime previsto no artigo 37.º do CPPT é inaplicável às situações 
em que a citação do responsável subsidiário padece de deficiências/irregularidades, designadamente por 
não conter os elementos respeitantes à fundamentação do despacho de reversão, pois que esse mecanismo 
não constitui o meio adequado para obter o aperfeiçoamento e/ou renovação do acto de citação e para 
deferir o termo inicial de um prazo processual de defesa (oposição) que nasce com a sua realização.

Pelo que sempre que o executado careça, para organizar a sua defesa, de elementos que devem acom-
panhar a citação, designadamente dos fundamentos e a extensão do despacho de reversão, deve suscitar 
a questão no próprio processo executivo, arguindo a nulidade da citação por preterição das formalidades 
previstas na lei, sendo a questão apreciada pelo órgão que dirige o processo, com reclamação para o 
tribunal tributário de 1.ª instância da decisão de indeferimento (276.º do CPPT e 103.º, n.º 2 da LGT).

Todavia, porque as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis podem também impugnar 
(graciosa e contenciosamente) o acto tributário de liquidação de imposto que suporta as dívidas exequen-
das, o qual lhes deve ser comunicado no momento da citação, elas poderão usar a faculdade prevista no 
n.º 1 do artigo 37.º para obter os elementos em falta referentes a esse acto tributário e obter, desse modo, 
o deferimento do termo inicial do prazo para sindicar a sua legalidade na acção impugnatória adequada.

Por essa razão, se o acto de citação não for acompanhado dos elementos em falta relativos ao acto 
de liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, há que reconhecer -lhes a faculdade de utilizar esse 
mecanismo para obter a sua notificação ou a passagem de certidão que os contenha, com o necessário 
diferimento do termo inicial do prazo para atacar ou sindicar a legalidade desse acto de liquidação.

E porque no âmbito do processo de oposição à execução só é admitido atacar a legalidade concreta 
do acto de liquidação quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou de recurso contra 
esse acto (artigo 204.º, n.º 1, alínea h), do CPPT), podemos concluir que o interessado só poderá uti-
lizar o mecanismo previsto no artigo 37.º para obter a notificação dos elementos omitidos e alcançar, 
dessa forma, o deferimento do termo inicial do prazo relativamente à própria à oposição, quando esta 
constitua o meio adequado para sindicar a legalidade do acto de liquidação das dívidas exequendas.

Por conseguinte, o regime previsto no n.º 2 do artigo 37.º do CPPT não alberga, em princípio, o 
deferimento do início do prazo para deduzir oposição à execução, salvo naqueles casos em que nesta 
possa discutir -se a legalidade do acto de liquidação por a lei não assegurar outro meio judicial de im-
pugnação ou recurso contra esse acto.

Neste contexto, e visto que na presente oposição não vem (nem podia vir) invocada a ilegalidade 
concreta do acto de liquidação dos tributos que constituem a dívida exequenda, não pode proceder a 
argumentação do Recorrente.

Acresce dizer que não vislumbramos como é que esta interpretação do preceito pode contrariar 
os princípios constitucionais invocadas pelo Recorrente, como o da legalidade, da igualdade, da pro-
porcionalidade, da justiça, e da imparcialidade. Aliás, o Recorrente nem sequer expressa as razões por 
que, em seu entender, esses princípios foram desrespeitados, quando lhe cabia, para além de enunciar 
o rol das normas constitucionais, expor as razões por que, em seu entender, elas foram desrespeitadas. 
Além de que, o n.º 3 do artigo 103º se refere à criação dos impostos e à sua liquidação e cobrança, e tal 
matéria não é, sequer, posta em causa pela referida interpretação do artigo 37.º do CPPT.

Termos em que improcedem todas as conclusões do recurso.
3. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Falta de fundamentação da decisão de rejeição do parecer do 
perito independente. artigo 92.º n.º 7 da Lei Geral Tributária.

Sumário

Intervindo perito independente na Comissão de Revisão da matéria tributável, não 
havendo acordo nesta e elaborando o perito independente o seu parecer, importa 
que a decisão de fixação que venha a ser tomada nos termos do n.º 6 do artigo 92.º 
da LGT observe o disposto no n.º 7 do mesmo artigo — que impõe que a decisão que 
vier a ser tomada pela Administração tributária deve obrigatoriamente fundamentar 
a adesão ou rejeição, total ou parcial, do seu parecer — sob pena de anulabilidade 
desta.

Processo n.º 511/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: LEIRIALGARVE — Sociedade Comercial e de Representações, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Loulé, de 19 de Março de 2010, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por 
LEIRIALGARVE – Sociedade Comercial e de Representações, Lda., com os sinais dos autos, contra 
liquidação adicional de IRC relativa a 2001, apresentando as seguintes conclusões:

a) Da letra do n.º 7 do art. 92.º da LGT resulta que o parecer do perito independente não vincula 
a Administração Tributária mas a não aceitação da posição por ele assumida tem de ser obrigatoria-
mente fundamentada. No entanto essa exigência apenas é de fazer nos casos em que o perito indepen-
dente proponha um valor inferior ao proposto pelo perito da Administração Tributária (Vide anotação 
aquele artigo comentada na LGT anotada do Diogo Leite Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge 
Lopes de Sousa);

b) Contrariamente ao decidido na douta sentença, no laudo do perito da Administração Tributária 
(n.º 6 do artº 92º da LGT) encontram -se expressas as razões porque se discorda/rejeita o parecer do 
perito independente (extensivo também ao laudo do contribuinte), tal constata -se da fundamentação 
utilizada no próprio laudo (Vide art.º 9.º das alegações);

c) No ponto 2.1 do laudo da Administração Tributária refere -se expressamente as razões porque 
se discorda do ponto 1.1 e 1.2 do parecer do perito independente (extensivo também ao laudo do con-
tribuinte), tal constata -se da fundamentação utilizada no próprio laudo (Vide art.º 9.º das alegações);

d) A violação do n.º 7 do art. 92.º da LGT só se daria se o perito da Administração Tributária não 
fundamentasse a razão porque rejeitou o parecer do perito independente, tal não ocorreu porque desde 
ponto 2.1 a 2.3, 3.1, 3.2, C -1 e C -2 do seu laudo estão expressas as razões porque não se concorda 
com os argumentos defendidos pelo perito independente;

e) Os próprios procedimentos alternativos sugeridos pelo perito independente como tendentes 
a validar os registos contabilísticos do sujeito passivo (ponto 2. alínea i), ii), iii) e iv) do seu laudo) 
foram analisados e devidamente fundamentados os motivos porque eram inaplicáveis ao caso “sub 
judice”, como se pode constatar claramente dos pontos 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 do laudo do perito da 
Administração Tributária;

f) Quanto aos critérios de cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos utili-
zados pela Administração Tributária (média da rentabilidade do pessoal e a dimensão e localização 
da actividade exercida), descritos no ponto II do laudo do perito independente como despropositados, 
foram “apelidados” de altamente subjectivos, no entanto o perito independente não defendeu quais 
os critérios correctos aplicáveis neste caso concreto e quais os valores que considerou excessivos 
para que pudesse “deitar por terra” a fixação da matéria tributável determinada pela Administração 
Tributária. E, neste caso, afigura -se -nos que esta não é obrigada a fundamentar a rejeição à posição 
do perito independente, se este não propôs critérios alternativos nem valores inferiores aos fixados 
(Vide anotação aquele artigo comentada na LGT anotada do Diogo Leite Campos/Benjamim Silva 
Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa);
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g) Se assim não se entender, o que apenas se equaciona por mero dever de patrocínio, sempre 
se dirá que o laudo da Administração Tributária explicou os critérios utilizados pela Inspecção para 
corrigir a matéria colectável, e não tendo nem o representante do contribuinte nem o perito indepen-
dente apresentado um critério alternativo no decurso da inspecção, baseando -se a sua argumentação 
apenas nos valores constantes do extracto da Unicre apresentados no decurso do direito de audição, 
a Inspecção Tributária analisou -os e concluiu que o volume de negócios estimado era superior ao 
presumido pela Inspecção, pelo que na falta de apresentação doutro critério que pusesse em causa a 
fixação da matéria tributável, a Administração Tributária decidiu manter o volume de negócios e o 
lucro tributável proposto pela Inspecção (Vide C -1 e C -2 do laudo da AT).

h) Assim, ao decidir como decidiu, terá a douta sentença violado, por errada aplicação do direito, 
a norma legal do n.º 7 do art. 92.º da LGT, porquanto na decisão de fixação da matéria tributável 
estão expressamente evidenciadas as razões porque a Administração Tributária rejeitou/discordou do 
parecer do perito independente.

Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao presente 
recurso e consequentemente revogada a sentença recorrida, só assim se fará JUSTIÇA.

2 – Contra -alegou a recorrida, pugnando pela manutenção do decidido, apresentando a final as 
seguintes conclusões:

1) Não assiste razão à Fazenda Pública, ao pretender alterar a decisão;
2) Na sentença recorrida nada há a apontar;
3) Foram analisadas na sentença, todas as questões apresentadas na p.i. da impugnação e ale-

gações finais;
4) Tem de manter -se a decisão da sentença recorrida.
Termos em que, nos melhores de direito e com o sempre mui douto suprimento de V. Exas., deve 

manter -se o decidido na sentença recorrida, e assim se fará JUSTIÇA.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto: Apurar se foi violado o disposto no artigo 92.º, n.º 7 da LGT, ou seja, se a Administração 

Tributária não fundamentou a sua decisão de rejeitar o parecer do perito independente.
Fundamentação
Interessa apurar se a decisão da Administração Tributária que rejeitou o parecer do perito in-

dependente está suficientemente fundamentada.
A Recorrente alega que, no laudo do perito da Administração Tributária, se encontram expres-

sas as razões por que discorda do parecer do perito independente, ou seja, entende ter fundamentado 
suficientemente as razões da rejeição daquele parecer.

A jurisprudência do STA vem entendendo, de modo uniforme, que a fundamentação deve considerar-
-se suficiente sempre que permite a um destinatário normal aperceber -se do itinerário cognoscitivo e 
valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão.

Será que, no caso concreto, as razões de discordância da Administração Tributária relativamente 
ao relatório do perito independente constituem fundamentação suficiente?

Tal como se concluiu na sentença recorrida, entendemos que não, visto na decisão da Adminis-
tração Tributária que fixou a matéria tributável não se detectar a razão pela qual se rejeita o parecer 
do perito independente.

Na verdade, como bem observa o Ministério Público em 1.ª instância, “No seu +parecer constante 
de fls. 206 a 212, o perito independente refere que «o critério de cálculo dos valores corrigidos com 
recurso a métodos indirectos não se mostra adequado», mas a decisão de fls. 189 não fundamenta 
nem indica os motivos por que manteve a utilização das médias de rentabilidade do pessoal e de ren-
tabilidade fiscal das vendas, que o perito independente põe em causa na sua objectividade, como se 
vê no ponto II, a fls. 211.”

A própria Recorrente, no ponto f) das conclusões da sua alegação de recurso, admite não ter fun-
damentado a rejeição daquela posição do perito independente, por entender não ser a fundamentação 
obrigatória, quando aquele não propõe critérios alternativos nem valores inferiores aos fixados.

CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento.
Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 374 a 376 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, foi violado o n.º 7 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária (LGT), 

fundamento da procedência da impugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional de IRC de 
2001.
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5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto de recurso foram fixados 
os seguintes factos:

A) – Com base na Ordem de Serviço n.º 01200400289, de 12/11/2004, emitida pela Direcção de 
Finanças de Faro foi a Impugnante objecto de um procedimento de inspecção tributária, a qual teve 
início em 25/11/2004 foi concluído 15/02/2005, cfr. fls. 70.

B) – Este procedimento de inspecção foi desencadeado por uma Acção Especial às Empresas com 
Transacções cujo pagamento foi efectuado através de Cartão de Crédito ou Débito e incidiu sobre o 
exercício de 2001, cfr. fls. 70.

C) – Com base na acção inspectiva a que se refere a alínea A) foi elaborado o relatório de fls. 68 
e segs. que aqui se dá por integralmente reproduzidos e donde resulta com interesse para a decisão:

«(...)
IV. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
O sujeito passivo, na pessoa do sócio -gerente, foi notificado em 30/11/2004, para facultar diversos 

elementos, nomeadamente, duplicados dos documentos de venda referentes ao exercício de 2001, bem 
como talões dos movimentos efectuados através de POS, no mesmo exercício, e as folhas de caixa,

Este apresentou, em resposta ao primeiro item: “duplicados dos documentos de vendas” mas 
impressos do sistema informático já no decurso da acção de inspecção, após solicitação, e, não os ver-
dadeiros duplicados emitidos na data de cada venda, referindo que tinha sido utilizado papel térmico, 
o qual se tomava ilegível após alguns meses, pelo que tinham sido destruídos todos os duplicados dos 
documentos de venda emitidos, face à inutilidade dos documentos em branco. Mantinha, no entanto, 
o registo informático.

Em relação aos talões dos movimentos realizados através de POS, o sujeito passivo apenas fa-
cultou cópias dos talões manuais, referindo que não podia apresentar os das máquinas por terem sido 
impressos em papel térmico, os quais se tomaram ilegíveis alguns meses depois de impressos. Disse 
ainda que todos os movimentos constam nos respectivos extractos bancários.

Quanto a folhas de caixa, referiu que não são elaboradas, justificando que não há necessidade 
nesta empresa, pelo facto de 99% dos pagamentos serem efectuados por cheque, facilmente comprováveis 
através da contabilidade, e quanto às receitas, por existirem os apuros diários que são contabilizados 
através de caixa.

Neste contexto, podemos verificar que:
• Não é possível confirmar a veracidade dos valores das vendas registados, face à inexistência dos 

duplicados das vendas emitidos na data das mesmas, contrariando o disposto no n.º 5 do artigo 115º 
do CIRC, que estabelece que “os livros de contabilidade, registos auxiliares e respectivos documentos 
de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos “;

• Da análise dos extractos bancários, em que se verifica os valores creditados pelos bancos, re-
ferentes aos recebimentos através de POS, não é possível saber, em relação a cada recebimento, qual 
(quais) o(s) documento(s) de venda que lhe deu (deram) origem;

• Não é possível fazer correspondência entre os duplicados dos talões manuais apresentados e 
a(s) venda(s) que lhe deu (deram) origem, pois, como foi referido pelo sujeito passivo, a data colocada 
nos talões raramente é a da venda, pois são agrupados os talões de vários dias para enviar à Unicre, 
preenchendo assim os talões com datas posteriores às do recebimento;

• Não foram apresentados extractos da Unicre, tendo o sujeito passivo dito que em relação ao 
ano de 2001, aquela entidade não enviou qualquer extracto, apesar de diversas insistências do sujeito 
passivo;

• Os valores das vendas recebidos através da Unicre foram registados na contabilidade pelo 
valor líquido, sem ter em consideração os custos financeiros, que, sendo um valor recebido do cliente, 
e um custo da empresa, não foi relevado na contabilidade. Esta situação demonstra que a contabili-
dade, não estando organizada de acordo com a normalização contabilística, nos termos do n.º 3 do 
artigo 17º, e do n.º 3 do artigo 115º, ambos do CIRC, não nos merece a credibilidade necessária para 
a determinação do lucro tributável.

Pelos factos acima expostos, considero que os registos contabilísticos analisados não merecem 
a credibilidade necessária, impossibilitando a comprovação e quantificação directa e exacta dos ele-
mentos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável de IRC, nos termos da alínea b) 
do artigo 87º da Lei Geral Tributária (LGT), impossibilidade essa resultante da inexistência ou insufi-
ciência de elementos de contabilidade e irregularidades na sua organização ou execução quando não 
supridas no alínea a) do artigo 88º da LGT.

V. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTO-
DOS INDIRECTOS

O sujeito passivo em análise desenvolve a actividade de comércio de artigos de artesanato, vidros, 
bonecas de porcelana e de pano, cristais e outros, em seis estabelecimentos comerciais, designadamente: 
2 lojas no Aeroporto de Faro, 2 lojas no aeroporto de Lisboa, 1 loja em Albufeira e 1 loja na Oura.
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Nos termos das alíneas a) e e) do n.º 11 do artigo 90º da LGT e artigo 54º do CIRC, a determinação 
da matéria tributável por métodos indirectos pode ter em conta as margens médias de lucro líquido 
sobre as vendas, bem como a localização e dimensão da actividade exercida.

Face à dimensão e localização da actividade exercida, o critério que me parece mais adequado 
para aplicar, é a média da rentabilidade do pessoal e a média da rentabilidade fiscal das vendas, sendo 
os respectivos valores, obtidos da consulta ao sistema informático, os indicados no quadro seguinte: 

2001 

Rentabilidade do Pessoal 11,33 
Rentabilidade Fiscal das Vendas 4,44% 

 Utilizar -se -á, assim, a Rentabilidade do Pessoal (R pessoal), que resulta da seguinte fórmula:

RPessoal = Volume de Negócios
 Custos com Pessoal

Este rácio dá -nos o peso dos Custos com o Pessoal no Volume de Negócios. Então, se os Custos 
com o Pessoal, contabilizados pela empresa naquele ano, são indispensáveis, esses encargos permiti-
riam obter um Volume de Negócios superior.

Com os indicadores referidos, e com base nos Custos com o Pessoal declarados pelo sujeito 
passivo, irá ser apurado o Volume de Negócios presumido para o exercício em análise:

A) RPessoal = Volume de Negócios (V.N)
 Custos com Pessoal 

2001 

11,33=
V.N. 

€ 140 738,14

V.N. = € 1S94 S63,13

 Após determinação do volume de negócios para o exercício objecto o Lucro Fiscal através da 
aplicação do rácio da rentabilidade fiscal desta acção, irá ser apurado (RF Vendas)

RF Vendas =  Lucro Fiscal   × 100 Volume de Negócios

B) Rentab. Fiscal =    Lucro Fiscal    × 100 Volume de Negócios (V.N.) 

2001 

4,44= 
Lucro Fiscal 

x 100 
€ 1594 563,13 

Lucro Fiscal: € 70 798,60 

 Partindo dos valores declarados pelo sujeito passivo, e tendo em conta as correcções a efectuar, 
decorrentes desta acção de inspecção, demonstra -se em seguida qual a matéria colectável a fixar no 
exercício em análise: 

(valores em euros)

Valores Declarados Valores Corrigidos Correcção 

Vol,Neg, 1.340.890,35 1.594.563,13 253.672,78 
Outros Proveitos 6.871,80 6.871,80 0,00 
Tot. Proveitos 1.347.762,15 1.601.434,93 253.672,78 
Tot. Custos 1.305.552,70 1.541.529,73 235.977,03 
Acréscimos Quadro 07 10.893,40 10.893,40 0,00 
Lucro Trib. 53.102,85 70.798,60 17.695,75 
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(valores em euros)

Valores Declarados Valores Corrigidos Correcção 

Prej.Fiscais deduzidos 53.102,85 0,00  -53.102,85 
Mat. Colect. 0,00 70.798,60 70.798,60 

 Face ao exposto, proponho que a matéria tributável seja fixada em € 70 798,60 para o exercício de 
2001, com base nos fundamentos anteriormente descritos e de acordo com o disposto pelos artigos 87.º, 
88º e 90º da Lei Geral Tributária. Com base nos valores declarados pelo sujeito passivo, determinou -se 
a percentagem da base tributável declarada em cada mês relativamente ao total anual, aplicando -se 
posteriormente tais valores ao volume de negócios presumido. Apuraram -se as diferenças em relação 
aos valores declarados, e, aplicando a taxa normal de IVA (17%), resulta imposto a liquidar nos termos 
do artigo 84º do Código do IVA, nos seguintes montantes: 

2001 
Base Tributável declarada Acréscimo Base 

Trib. IVA

€ % € € 

Jan. 65.230,49 4,86 12.340,46 2.097,88 
Fev 72.759,65 5,43 13.764,84 2.340,02 
Mar 108.285,67 8,08 20.485,74 3.482,58 
Abr 126.074,27 9,40 23.851,03 4.054,67 
Mai 138.407,84 10,32 26.184,32 4.451,33 
Jun 139.192,83 10,38 26.332,83 4.476,58 
Jul 144.314,99 10,76 27.301,85 4.641,31 
Ago 164.503,84 11,52 29.229,40 4.969,00 
Set 153.805,52 11.47 29.097,29 4.946,54 
Out 119.241.136 8,89 22.558,45 3.834,94 
Nov 68.861,39 5,14 13.027,36 2.214,65 
Dez 50.211,99 3,74 9.499,22 1.614,87 

Total 1.340.890,34  100,00 253.672,78 43.124,37 

 (...)
VIII. OUTRAS SITUAÇÕES
Consultado o lº Serviço de Finanças de Faro, em 11/02/2005, constatou -se que não existem pro-

cessos de dívidas em nome do sujeito passivo.
IX DIREITO DE AUDIÇÃO  - FUNDAMENTAÇÃO
O sujeito passivo foi notificado através do oficio n.º 3261 de 17/02/2005 para exercer, querendo, 

o direito de audição, previsto nos artigos 60º da LGT e do RCPIT, sobre o Projecto de Conclusões do 
presente Relatório.

Foi recepcionado nestes serviços, em 11/03/2005, o documento onde o sujeito passivo (s.p.), através 
do seu procurador, exerce o seu direito de audição, e sobre o qual nos vamos pronunciar de seguida.

1. Dos parágrafos 4º ao 11º do direito de audição, o sujeito passivo invoca que não existe razão 
para aplicação da alínea b) do artigo 87º da LGT, uma vez que, sendo aplicável aos casos de “impos-
sibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta 
determinação da matéria tributável”, neste caso o s.p. teria disponível toda a documentação necessária 
para verificar todas as compras e vendas.

2. Como já referido no 2º parágrafo do capítulo IV do Projecto e agora Relatório de Inspecção 
Tributária, não foram apresentados os duplicados dos documentos de venda, sendo que os documentos 
apresentados pelo s.p. foram impressos do sistema informático no decorrer da acção de inspecção, 
após solicitação da inspectora tributária.

3. É certo que o s.p. justificou (tanto na resposta à notificação efectuada em 30/11/04 bem como 
no parágrafo 13º do Direito de Audição) o facto de não possuir os duplicados processados em cada 
venda pelo motivo de serem impressos em papel térmico e este se tomar ilegível após alguns meses. 
Mas também é certo que estamos perante a ausência de elementos de contabilidade, como o são os 
justificativos das vendas, e mesmo que se deva a razões acidentais, esta ausência equivale à “inexis-
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tência ou insuficiência de elementos de contabilidade nos termos da alínea a) do artigo 88º da LGT, 
configurando uma das situações de impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta 
da matéria tributável.

4. A numeração e impressão das facturas e documentos equivalentes, estabelecida no artigo 35º do 
Código do IVA (CIVA), devem obedecer também aos requisitos exigidos no n.º 3 do artigo 3º, artigo 4º 
e artigos 7º a 11º do Decreto -Lei n.º 45/89 de 11 de Fevereiro, conforme disposto no artigo 5º do 
Decreto -Lei 198/90 de 19 de Junho. Assim sendo, nos documentos de venda apresentados no decurso 
da acção de inspecção, não se verifica cumprido um dos requisitos mencionado na alínea a) do n.º 5 
do artigo 35º do CIVA, ou seja, a sede do fornecedor, nos termos do n.º 4 do artigo 35º do CIVA e do 
artigo 4º do Decreto -Lei n.º 45/89 de 11 de Fevereiro, neste caso em concreto, os documentos devem 
ser processados em duplicado, sendo este para o arquivo do fornecedor.

5. Constata -se assim que o referido pelo s.p. nos parágrafos 4º a 11º não cumpre o disposto na 
lei, quanto à emissão de documentos e à conservação dos mesmos em boa ordem durante 10 anos, 
conforme disposto no n.º 5 do artigo 115º do Código do IRC (CIRC), no n.º 2 do artigo 45º e no n.º 1 
do artigo 52 do CIVA, reunindo as condições para aplicação de métodos indirectos.

6. O referido nos parágrafos 8º e 100 do Direito de Audição não faz sentido, porque uma vez 
que da análise aos documentos facultados em resposta à notificação, e tendo sido solicitados alguns 
documentos de venda a título exemplificativo, verificou -se que não cumpriam as disposições legais, 
não houve necessidade de solicitar os restantes documentos de venda, que certamente teriam as mes-
mas deficiências.

7. No parágrafo 12º, o s.p. discrimina os elementos que constituem o registo de todas as vendas, 
referindo a indicação da loja (al.a)) e da forma de pagamento (al.k)) como elementos das vendas. 
De alguns dos documentos de venda apresentados (ver anexo 1), verifica -se que a identificação da loja 
é apenas em código (VD05) e que a forma de pagamento não consta no documento. A não ser que o 
s.p. se refira ao facto de, sendo uma venda a dinheiro, está indicado que é a pronto. Mas continuamos 
sem saber se o montante da venda foi recebido em numerário ou com cartão (através de POS).

8. O descrito anteriormente nos pontos 3 a 5 dá resposta aos parágrafos 13º e 14º, não sendo 
necessário repetir a fundamentação.

9. No parágrafo 15º é referido que verifiquei que todos os movimentos realizados através de POS, 
bem como os manuais constam nos respectivos extractos bancários. Esta afirmação não é correcta, 
pois não me foram facultados os documentos de fecho de POS (que é possível imprimir diariamente), 
ou mesmo os duplicados de cada transacção, com a mesma justificação que foram impressos em papel 
térmico e se tomou ilegível.

10. Portanto, foi impossível verificar se todos os movimentos realizados através de POS bem 
como os manuais constam nos extractos. E certo que foram verificados todos os extractos bancários 
apresentados, mas também é certo que não me é possível garantir que todos os extractos bancários 
estão na contabilidade, isto é, se existem mais contas bancárias utilizadas pelo sp. que não estejam 
reflectidas na escrita. Além do facto de, por exemplo, em relação a um qualquer talão manual, ser 
impossível relacionar com qualquer venda, o que não garante que aquele valor foi facturado.

11. No decorrer da acção de inspecção, ao verificar os extractos bancários, foi feito o levantamento 
dos valores creditados pelos bancos referentes a POS. Após solicitação verbal, foram facultados pelo 
s.p., 6 contratos de terminal de POS ou n.º de estabelecimento, a saber: 31I 0730, 570085, 374041, 
570101, 538207 e 582296, indicando em cada um a conta bancária para os créditos. Todas essas 
contas estavam reflectidas na contabilidade.

12. Analisando o referido nos parágrafos 16º a 18º, e no doc. n.º 4 anexo ao Direito de Audição, 
verifica -se a existência durante o exercício de 2001 de mais terminais de POS, além dos informados 
pelo s.p., a saber: 897454, 347815 e 896365.

13. Com os valores de vendas por loja recolhidos na contabilidade, é possível construir um mapa 
(Quadro I do anexo 2) e apurar os valores de vendas com IVA em cada loja e por mês. Comparando 
estes dados com os mencionados no doc. 4 anexo ao Direito de Audição, transcritos também para um 
mapa e agrupados por loja (Quadro 2 do anexo 2), verifica -se a existência de valores superiores de 
recebimentos pela Unicre em relação às vendas declaradas pelo s.p., conforme se observa da análise 
ao Quadro 3 do anexo 2. Da análise destas diferenças, conclui -se que existem vendas não registadas 
na contabilidade.

14. Da verificação dos extractos bancários foi elaborado um mapa com os recebimentos através 
da Unicre (Anexo 3), o qual, comparado com o Quadro 2 do anexo 2, agora possível com a informa-
ção da Unicre, demonstra divergência no montante de €280740,63 [220.399.102$00  - 8.663.251$00) 
 155 452 409$00] nos recebimentos, o que indicia a existência de contas bancárias não reflectidas na 
contabilidade.

15. Não se compreende assim a opinião transcrita no parágrafo 19º do Direito de Audição em 
que o sp. refere que no existe qualquer razão válida para o recurso a métodos indirectos, ou até o 
parágrafo 20º quando se diz que a contabilidade do reclamante está de acordo com o que impõe a lei: 



1582

devidamente organizada e que permite comprovar e quantificar os custos e as receitas. Quanto aos 
custos, apesar de não prejudicar o Estado, não foram registados os custos financeiros com as comissões 
pagas à Unicre. Como é então possível quantificar todos os custos?

16. Quanto aos critérios utilizados, Rentabilidade do Pessoal e Rentabilidade Fiscal das Vendas, 
os mesmos enquadram -se no disposto no artigo 90º da LGT, nomeadamente nas alíneas a) e e), portanto, 
permitidos por lei, foram os que me pareceram mais adequados para aplicar.

Nestes termos, considero que os argumentos apresentados pelo sujeito passivo no “Direito de 
Audição”, comentados nos pontos anteriores, não são susceptíveis de alterar os pressupostos que esti-
veram na base da elaboração do projecto de relatório, mantendo -se a impossibilidade da comprovação 
e quantificação directa e exacta da matéria tributável, pelo que se mantêm os valores propostos de IVA 
a liquidar adicionalmente, e fixação da matéria colectável em sede de IRC com os valores descritos 
no Capítulo V do presente relatório.

À consideração superior, Faro, 18 de Março de 2005»
D) Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte parecer (fls. 68):
«Feita a inspecção externa de âmbito geral procedeu -se ao apuramento do lucro tributável de 

IRC do exercício de 2001, com recurso a métodos indirectos e com os fundamentos e critérios previstos 
nos art.ºs 87º, 88º e 90º da L.G.T., conjugados com os art.ºs 52.º e 54.º do C.I.R.C., devendo o referido 
lucro fixar -se em € 70 798,60. Decorrente da aplicação de métodos indirectos apurou -se IVA em falta, 
nos termos do art.º 84.º do C.I.V.A., no montante de € 43 124,37.

Notificado o Sujeito Passivo para exercer o direito de audição, veio a exercê -lo por escrito, cons-
tante da parte IX do presente relatório, contudo os elementos apresentados no exercício do direito de 
audição permitiram -nos reforçar a fundamentação para manter a tributação com recurso a métodos 
indirectos, pelo que se mantêm os cálculos e valores apresentados no projecto de relatório.

(…)
Faro, 24 de Março de 2005.»
E) – Sobre o relatório e parecer a que se referem as duas alíneas anteriores recaiu o seguinte 

despacho (fls. 68):
«Concordo.
2005/03/29»
F) – A Impugnante apresentou um requerimento para revisão da decisão que fixou e corrigiu, por 

métodos indirectos, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado dos anos de 2001, cfr. fls. 190 e segs.

G)  - Os peritos reuniram em 18/07/2005, porém como não chegaram a acordo, apresentaram os res-
pectivos laudos, cfr. fls. 190 e segs., que aqui se dão por reproduzidos para todos os legais efeitos.

H)  - Com interesse para a decisão resulta do laudo do perito independente (fls. 206 e segs.):
(...)
I  - MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDICIÁRIOS (secção IV do relatório de inspecção tributária)
Os Serviços de Inspecção Tributária (doravante designados simplesmente por Serviços), enunciam 

cinco razões para a liquidação de IRC e de IVA com base em métodos indirectos.
1. Duplicados dos documentos de vendas
1.1 Impressão de novos duplicados dos documentos de vendas
De acordo com as conclusões da acção de inspecção, os Serviços de Inspecção Tributária conside-

ram não ser possível confirmar a veracidade dos valores das vendas registados, face à inexistência dos 
duplicados dos documentos de vendas emitidos na data das mesmas, contrariando o disposto no n.º 5 
do artigo 115º do CIRC, que estabelece que os livros de contabilidade, registos auxiliares e respectivos 
documentos de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos.

No entanto, conforme referem os Serviços, o Sujeito Passivo apresentou duplicados dos documentos 
de vendas impressos do sistema informático já no decurso da inspecção.

Assim, a primeira questão que julgo importante analisar é se os duplicados dos documentos de 
vendas impressos durante a acção de inspecção deveriam, ou não, ter sido considerados relevantes 
para o apuramento da matéria tributável sujeita a imposto, ou se, como entenderam os Serviços, os 
mesmos não permitem confirmar a veracidade dos valores das vendas registados.

Pelas razões invocadas pelo Sujeito Passivo, ele não dispunha dos duplicados dos documentos 
de venda impressos na altura da realização das operações. Para suprir essa falta, o Sujeito Passivo 
voltou a imprimir esses documentos do sistema informático através do qual, supostamente, terá emitido 
os documentos de venda.

Não me parece que o facto de os referidos documentos terem sido impressos apenas no decurso 
da acção de inspecção, e não na data das vendas, possa levar os Serviços a ignorá -los para analisar 
as vendas contabilizadas e declaradas pelo Sujeito Passivo. Haveria, sim, que apurar se os documentos 
impressos no decorrer da acção de inspecção retratam, ou não, os documentos originais de venda.
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Ou seja, em minha opinião não é a disparidade entre a data da venda e a data da impressão do 
duplicado do documento da venda que afastam a utilização desses documentos por parte dos Serviços 
(estaríamos como que perante segundas vias dos duplicados anteriormente emitidos); o relevante 
será confirmar se os documentos obtidos dos registos informáticos correspondem, efectivamente, a 
duplicados de documentos das vendas constantes dos registos contabilísticos.

Penso que esse seria o aspecto fundamental a verificar, e para isso poderiam os Serviços ter 
realizado diligências adicionais (nomeadamente, análises à aplicação informática através da qual 
são processados os documentos em causa, indagações externas, análise às existências compradas e 
vendidas), conforme previsto no artigo 58º da Lei Geral Tributária.

Concluindo -se que os documentos impressos pelo Sujeito Passivo no decurso da acção de 
inspecção retratam fielmente os documentos originais de venda, já não se verificaria o pressuposto 
de base previsto no artigo 88º da Lei Geral Tributária para a aplicação de métodos indirectos: que a 
inexistência de duplicados dos documentos emitidos na data das vendas inviabilize o apuramento da 
matéria tributável. Aliás, se as bases de dados garantissem a integralidade e integridade dos mesmos, 
poderiam os Serviços ter efectuado os testes que considerasse relevantes a partir dos registos nelas 
incluídos.

1.2 Formatos alternativos de impressão
Constata -se que os documentos impressos no decurso da acção de inspecção (Anexo I), se apre-

sentam num formato diferente e contêm menos informação do que os posteriormente apresentados 
para análise do perito (Anexo 11). De acordo com os comentários do perito do contribuinte, o sistema 
informático permite diferentes opções de impressão dos registos dele constantes, tendo a segunda mo-
dalidade de impressão sido utilizada para dar resposta a uma questão suscitada pelos Serviços no seu 
relatório de inspecção: não constar dos documentos de vendas a respectiva forma de pagamento.

Se, através de testes à aplicação informática, se concluir que os documentos impressos no de-
curso de acção de inspecção e os apresentados posteriormente pelo Sujeito Passivo provêm do mesmo 
programa e correspondem a diferentes opções de impressão, não me parece haver razões para os pôr 
em causa para efeitos de análise.

2.POS
Referem os Serviços que, relativamente aos valores creditados pelos bancos referentes aos re-

cebimentos através de POS, não é possível saber, em relação a cada recebimento, qual (quais) o(s) 
documento(s) de venda que lhe deu (deram) origem.

Os valores creditados pelos bancos respeitantes a vendas efectuadas através de um terminal POS 
respeitam, normalmente ao total das vendas diariamente efectuadas através desse terminal.

Uma vez que os duplicados dos documentos de venda impressos no decurso da acção de inspecção 
não mencionam a forma como a operação foi liquidada, isso poderá inviabilizar uma identificação 
directa entre o valor creditado pelo banco referente a recebimentos através de POS e as vendas que 
lhe deram origem.

Parece -me desejável que o sujeito passivo dispusesse de mecanismos de controle interno que per-
mitissem essa reconciliação. Por outro lado, a Lei não impõe que os documentos de venda a dinheiro 
mencionem se a operação foi liquidada em numerário ou através de POS.

Mas a questão de fundo não parece ser a de saber sobre a relevância de identificar os documentos 
de venda recebidos através de POS. O risco, na actividade comercial, de as vendas recebidas através 
de POS não serem contabilizadas é naturalmente bastante inferior ao risco de não contabilização de 
vendas recebidas em numerário. Assim, mais importante do que o controlo que os Serviços põem em 
causa, parece -me que seria mais relevante conciliar os diferentes fluxos financeiros com as vendas 
que lhes deram origem.

Para o efeito, poderiam os Serviços ter desenvolvido procedimentos alternativos que permitissem 
validar, ou questionar, os registos contabilísticos do Sujeito Passivo, designadamente:

(i) Variações mensais das vendas e de meios financeiros (ii) Análise às reconciliações bancá-
rias

(iii) Análise dos movimentos registados no extracto de conta corrente da conta caixa
(iv) Consistência das compras registadas com as existências no final do exercício e com as vendas 

do período
Por outro lado, foram entretanto apresentados pelo Sujeito Passivo novos duplicados dos docu-

mentos de vendas com indicação da forma de recebimento, os quais já permitirão efectuar os testes 
pretendidos pelos Serviços.

3. Talões manuais
Os Serviços referem não ser possível fazer correspondência entre os duplicados dos talões manuais 

apresentados e a(s) venda(s) que lhe deu (deram) origem, pois, como foi referido pelo sujeito passivo, 
a data colocada nos talões raramente é a da venda, pois são agrupados os talões de vários dias para 
enviar à Unicre, preenchendo assim os talões com datas posteriores à do recebimento.
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Não há dúvida que nos casos em que a data inscrita nos talões manuais for posterior à data da 
venda, dificultará fazer a correspondência entre o talão e a operação a que respeita.

No entanto, mais uma vez, a não ser demonstrada a sua falsidade, parece -me que os Serviços não 
deveriam ter ignorado os duplicados dos documentos de venda impressos pelo sujeito passivo. Se esses 
elementos tivessem sido considerados para efeitos de análise, seria possível efectuar procedimentos de 
comparação entre o valor constante nos talões manuais e o valor constante dos documentos de venda 
emitidos nessa data e nalguns dias anteriores.

Admitindo -se que não haverá uma grande disparidade entre ambas as datas (dado o interesse 
que normalmente um agente económico teria em ver os fundos depositados na sua conta bancária), 
seria assim possível retirar conclusões quanto à conexão, ou não, entre os talões manuais e as ven-
das registadas.

4. Extractos da Unicre
A mencionada falta de extractos da Unicre parece ter sido, entretanto, suprida pelo sujeito 

passivo.
5. Contabilização das vendas recebidas através da Unicre
5.1 Comentários ao relatório da inspecção
Segundo consta do relatório dos Serviços, os valores das vendas recebidos através da Unicre 

foram registados na contabilidade pelo valor líquido, sem ter em consideração os custos financeiros 
(comissões Unicre) que, sendo um valor recebido do cliente, e um custo da empresa, não foi relevado 
na contabilidade. Os Serviços consideram que esta situação demonstra que a contabilidade não está 
organizada de acordo com a normalização contabilística e que não merece a credibilidade necessária 
para a determinação do lucro tributável.

Não há dúvida que a correcta contabilização das vendas recebidas através da Unicre consistiria 
em contabilizar o valor ilíquido das vendas como proveito e o valor das comissões descontadas pela 
Unicre como um custo. O Sujeito Passivo procedeu à contabilização do valor das vendas líquido das 
comissões como proveito, não tendo contabilizado qualquer custo referente a essas comissões. Assu-
mindo uma comissão de 4% sobre as vendas, o procedimento correcto numa venda de 100 consistiria 
em (J) registar um proveito pela venda de 100 e (ii) registar um custo financeiro de 4, sendo o resultado 
da operação de 96. O procedimento seguido pelo sujeito passivo consiste em registar o proveito com 
a venda por 96, não registar o custo financeiro, sendo o resultado da operação de 96.

Assim, o procedimento do Sujeito Passivo, não sendo correcto, em nada põe em causa a deter-
minação do lucro tributável que, como se vê, é exactamente idêntico em ambas as situações. Ou seja, 
estamos perante uma questão de apresentação das demonstrações financeiras que em nada afecta os 
capitais próprios ou os resultados delas constantes.

Como Revisor Oficial de Contas, se tivesse que expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras de uma sociedade que tivesse contabilizado as vendas cobradas através da Unicre pelo 
valor líquido de comissões cobradas por esta entidade, e se a materialidade da situação em causa 
assim o justificasse, atendendo às orientações da Directriz de Revisão/Auditoria n.º 700, da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas, o meu relatório incluiria, consoante as circunstâncias:

(i) Uma ênfase, se a política adoptada de contabilização de proveitos pelo seu valor líquido e os 
seus efeitos estivessem devidamente divulgados no Anexo às contas;

(ii) Uma reserva por desacordo por derrogação de princípios contabilísticos.
Em qualquer dos casos, a prática contabilística adoptada não me impediria de expressar a 

minha opinião sobre as demonstrações financeiras a analisar, nem teria impacte no resultado da 
sociedade.

5.2 Interpretação dos peritos
Na leitura dos peritos (da Administração Tributária, do Sujeito Passivo e independente) será de 

admitir que o relatório quisesse dizer que os valores das vendas recebidas através da Unicre foram 
registadas pelo seu valor ilíquido, sem ter sido registados os respectivos encargos financeiros supor-
tados pelo Sujeito Passivo.

Estaremos, assim, perante a omissão de um encargo financeiro nas demonstrações financeiras.
Sendo o efeito desta omissão quantificável (de acordo com os extractos da Unicre, cerca de 3,9%), 

a mesma não demonstra, por si só, ao contrário do que afirmam os Serviços, que a contabilidade não 
merece a mínima credibilidade para a determinação do lucro tributável. Ficam, no entanto, por apurar 
as razões que levaram à não contabilização dos referidos encargos.

Face ao acima exposto nos pontos 1 a 5 acima, não me parece que os motivos e factos invocados 
no ponto IV do relatório de inspecção tributária constituam, por si só, motivos para a aplicação de 
métodos indirectos.

II  - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTO-
DOS INDICIÁRIOS (secção V do relatório de inspecção tributária)

Para determinar, por métodos indirectos, o lucro tributável do Sujeito Passivo, os Serviços 
consideraram como critério mais adequado a média da rentabilidade do pessoal, tendo em conta “a 
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dimensão e a localização da actividade exercida”. Esse índice é apresentado como o rácio do volume 
de negócios sobre massa salarial. O volume de negócios do Sujeito Passivo é calculado multiplicando-
-se os custos com o pessoal incorridos pelo Sujeito Passivo por esse índice.

A forma de determinação do volume de negócios através do método atrás descrito parece -me 
despropositada, tendo em conta o seguinte:

• Desde logo, haveria que saber qual o universo de empresas, e respectivo sector de actividade, 
utilizado no cálculo da média da rentabilidade do pessoal considerada pelos Serviços (J 1,33). Essa 
relação (volume de negócios / custos com pessoal) será bastante diferente em empresas do sector dos 
serviços, da indústria ou do comércio). Dentro do próprio comércio essa relação poderá ter diferen-
ças bastantes expressivas, em função dos bens comercializados (p. ex.: supermercados, automóveis, 
artesanato) e mesmo em empresas que comercializem os mesmos produtos.

• Estamos perante um índice altamente subjectivo, não só pelas razões atrás apontadas, mas tam-
bém pelas diferentes práticas contabilísticas e remuneratórias dos agentes económicos. Por exemplo, 
a contabilização de encargos com a atribuição de benefícios em espécie, como o uso de viatura, na 
conta de fornecimento e serviços externos e não como custos com o pessoal, toma incomparáveis duas 
empresas com volume de negócios idêntico, quando uma adopte essa prática e outra não.

III  - DIREITO DE AUDIÇÃO
No ponto 86º e 87º do documento apresentado pelo Sujeito Passivo no âmbito do seu exercício 

de direito de audição, é por ele referido que o facto de o volume de negócios em 2001, de 314.525.064 
escudos ser superior ao total dos recebimentos via Unicre, na importância de 220.399.102 escudos, 
significa que a reclamante lançou todos os recebimentos, nomeadamente as vendas que foram pagas 
a dinheiro nas suas lojas pelos seus clientes.

O facto de o volume de negócios exceder em 94.125.962 escudos (cerca de 30% do volume de 
negócios) o valor dos recebimentos via Unicre não é suficiente para daí se retirar a ilação do Sujeito 
Passivo de que todos os recebimentos, nomeadamente as vendas que foram pagas a dinheiro nas suas 
lojas pelos seus clientes se encontram registadas. Tanto mais que, nos documentos entretanto apresen-
tados pelo Sujeito Passivo, uma boa parte diz respeito a vendas a dinheiro.

IV Comentários dos Serviços ao Direito de Audição (secção IX do relatório de inspecção tri-
butária)

No ponto 14 dos comentários dos Serviços ao documento apresentado pelo Sujeito Passivo no 
exercício do seu direito de audição, são identificadas discrepâncias entre os recebimentos constantes 
dos extractos da Unicre e os valores constantes dos extractos bancários as quais, a verificarem -se, 
deveriam ser devidamente justificadas/reconciliadas por parte do Sujeito Passivo.

De igual forma, seria relevante ver esclarecidas/reconciliadas as discrepâncias identificadas no 
ponto 13 quanto à diferença entre o valor das vendas contabilizadas e o valor dos recebimentos Unicre, 
nos casos em que este se mostra superior àquele.

V -OPINIÃO
Sem prejuízo do referido no ponto IV acima, é minha opinião:
(i) Que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o recurso 

a métodos indirectos. Face aos elementos apresentados pelo Sujeito Passivo os Serviços poderiam ter 
desenvolvido diligências I procedimentos para descoberta da verdade material, tal como o impõe o 
artigo 58º da Lei Geral Tributária.

(ii) O critério de cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos não se mostra 
adequado.

São estas as observações que, nos termos do artigo 91º da Lei Geral Tributária, considero rele-
vantes face à minha apreciação do processo.

21 de Julho de 2005»
I) – A Administração Fiscal, em 25/05/2005, enviou à Impugnante “2.ª Notificação dos Actos 

de Fixação e Decisão, resultantes do Relatório de Inspecção Tributária”, no sentido de corrigir as 
invocadas deficiências da delegação de poderes, cfr. fls. 128 a 139.

J)  - Por decisão do Director de Finanças de Faro, de 28/07/2005, concordando com a posição 
assumida pelo Perito da Administração Tributária, manteve a fixação do rendimento por métodos 
indirectos nos termos seguintes (cfr. fls. 188 e 189):

«O contribuinte supra identificado vem, ao abrigo do art.º 91.º da Lei Geral Tributária, reclamar 
do rendimento de IRC e IVA, do ano de 2001, nos montantes de: € 70.798,60 e € 43.124,37 respecti-
vamente, fixados por métodos indirectos.

Iniciado o procedimento da revisão com a reunião do perito indicado pelo sujeito passivo, do 
perito independente e do perito da Administração Tributária, não foi possível obter acordo previsto 
no n.º 1 do art.º 92.º da LGT, pelo que cumpre decidir nos termos do n.º 6 da mesma disposição legal, 
o que se faz com os seguintes fundamentos;

Dão -se aqui por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante da presente decisão 
todos os documentos que constituem o processo base, designadamente o relatório do exame à escrita 



1586

e seus anexos, a petição apresentada pelo reclamante, o direito de audição prévia facultado e previsto 
no art.º 60.º da LGT e RCPIT e exercido, e os laudos elaborados pelos peritos referidos, derivados do 
debate contraditório já aludido.

O perito indicado pelo contribuinte, em relação às questões de direito, vem requerer a nulidade 
do processo, por violação do disposto nos artºs 37º e seguintes do CPPT e artº 77º da LGT. Alega 
ainda, o perito, a violação dos artºs 59º (Princípio da colaboração) e 60º (Princípio da participação) 
da LGT. Quanto às questões de facto, vem o mesmo, discordar dos valores propostos pela Administra-
ção Fiscal, sustentando a não verificação dos pressupostos para determinação da matéria colectável 
por aplicação dos métodos indirectos. A reclamante alega também, que os Serviços não apreciaram a 
resposta dada pelo contribuinte em direito de audição. Vem o mesmo ainda alegar, a não utilização, 
por parte da Administração Fiscal, para o cálculo dos valores supra indicados, de outros critérios 
mais objectivos para aferição do volume de negócios, como forma de comprovar que a empresa não 
está declarando todos os seus proveitos. Salienta o mesmo, que da reconciliação bancária efectuada, 
não foi registada qualquer anomalia significativa.

O perito independente, de um modo geral, assume a posição assumida pelo perito da reclamante, 
relevando que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o recurso 
a métodos indirectos. Alega ainda que, face aos elementos apresentados pelo sujeito passivo, a Admi-
nistração Fiscal (Serviços de Inspecção), poderia ter desenvolvido diligências/procedimentos para a 
descoberta da verdade material dos factos, como impõe o artº 58º da LGT.

O perito da administração tributária, mantém o apoio das conclusões retiradas do relatório do 
exame à escrita, visto que, os argumentos invocados quer pelo perito indicado pela sociedade bem como 
do perito independente, não permitiram estabelecer qualquer acordo. Os fundamentos da aplicação 
por métodos indirectos para a tributação dos exercícios acima referidos, baseiam -se essencialmente na 
insuficiência dos elementos constantes na contabilidade, falta essa que não foi suprida no decurso da 
inspecção. A diferente forma e conteúdo entre os originais e duplicados das vendas, a existência de três 
terminais POS que não estão relacionados com as seis contas bancárias que previamente a reclamante 
comunicou aos Serviços de Inspecção, a impossibilidade de relacionar os depósitos efectuados com os 
talões manuais e os documentos de venda, a confrontação de dados evidenciados no extracto, enviado 
pela Unicre para a reclamante, com o registo dos documentos financeiros e de venda por parte da 
mesma, sustentam a insuficiência dos elementos constantes na contabilidade do sujeito passivo. Ainda 
segundo o perito da Administração Fiscal, o critério utilizado pela inspecção é o correcto, conforme 
estipulado na alínea d) do n.º 1 do artº 90 da LGT. Por tudo isto, o perito da administração tributária 
é de parecer que os valores da matéria tributável objecto da reclamação, deverão ser mantidos.

Ponderados todos os fundamentos invocados e tendo em conta as posições assumidas pelos peri-
tos, concordo com a posição assumida pelo Perito da Administração Tributária, e mantenho a fixação 
por métodos indirectos do rendimento de IRC e IVA para o ano 2001, nos valores de € 70.798,60 e 
€43.124,37 respectivamente.»

K)  - Em 24/08/2005, a Administração Fiscal efectuou a demonstração de liquidação de IRC, que 
constituem fls. 44.

L)  - Em 26/08/2005, a Administração Fiscal elaborou a demonstração de acerto de contas e a 
demonstração da liquidação dos juros, que constituem fls. 45 e 46.

M)  - O prazo de pagamento voluntário terminou em 06/10/2005.
N)  - A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 21/11/2005, cfr. carimbo aposto 

a fls. 4.
O)  - O perito da Administração Fiscal elaborou a declaração de fls. 163 que aqui se dá por 

inteiramente reproduzido para todos os legais efeitos.
6 – Apreciando.
6.1 Da violação do n.º 7 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária (LGT)
A sentença recorrida, a fls. 312 a 343 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida contra 

a liquidação adicional de IRC relativa a 2001, por ter como verificado o vício de falta de fundamentação 
da decisão de fixação da matéria tributável por métodos indirectos, concretamente por violação do dis-
posto no n.º 7 do artigo 92.º da LGT que determina, no caso de intervenção do perito independente que 
a decisão deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou parcial do seu parecer.

Julgou a decisão recorrida que: «No caso dos autos, a Administração Fiscal rejeita o parecer do 
perito independente, mas ao contrário do que a lei impõe não fundamenta a rejeição. Não analisa os 
argumentos invocados que no entender do perito independente levam à conclusão de que os motivos e 
exposições dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o recurso a métodos indirectos. Nada 
vem referido sobre as diligências e procedimentos que a Administração Fiscal poderia desenvolver, em 
face dos elementos apresentados pela Impugnante, tendo em vista a descoberta da verdade material, 
tal como impõe o artigo 58.º da Lei Geral Tributária. Também, não explica as razões porque não adere 
ou porque rejeita o parecer do perito independente no que se refere à desadequação dos critérios de 
cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos. Em suma, não se detectam na decisão 
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de fixação da matéria tributável as razões pelas quais se rejeita o parecer do perito independente em 
violação do disposto no artigo 92.º, n.º 7, da LGT (cfr. sentença recorrida, a fls. 342 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente Fazenda Pública, alegando, em síntese, que a exigência constante 
do n.º 7 do artigo 92.º da apenas é de fazer nos casos em que o perito independente proponha um valor 
inferior ao proposto pelo perito da Administração Tributária e, quanto aos critérios de cálculo dos 
valores corrigidos com recurso a métodos indirectos utilizados pela Administração, que não é obrigada 
a fundamentar a rejeição à posição do perito independente, se este não propôs critérios alternativos 
nem valores inferiores aos fixados (cfr., conclusão a) e f) das suas alegações de recurso), e que, caso 
assim não entenda, a decisão de rejeição do parecer do perito independente estaria fundamentada porque 
no laudo do perito da Administração Tributária (n.º 6 do artº 92º da LGT) encontram -se expressas as 
razões porque se discorda/rejeita o parecer do perito independente, sendo que a violação do n.º 7 do 
art. 92.º da LGT só se daria se o perito da Administração Tributária não fundamentasse a razão porque 
rejeitou o parecer do perito independente (cfr. conclusão b) das alegações de recurso).

Vejamos.
Dispõe o n.º 7 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária que: «Se intervier perito independente, a 

decisão deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou parcial, do seu parecer».
No caso dos autos, o perito independente teve intervenção no procedimento de revisão e elaborou 

o parecer junto aos autos (a fls. 206 a 212), cujo teor se encontra reproduzido na alínea H) do proba-
tório fixado.

Ora, da decisão de fixação da matéria tributável (a fls. 188 e 189 dos autos), cujo teor é reprodu-
zido na alínea J) do probatório fixado dos autos), consta como única referência ao parecer do parecer 
do perito independente a seguinte:

«O perito independente, de um modo geral, assume a posição assumida pelo perito da recla-
mante, relevando que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o 
recurso a métodos indirectos. Alega ainda que, face aos elementos apresentados pelo sujeito passivo, 
a Administração Fiscal (Serviços de Inspecção), poderia ter desenvolvido diligências/procedimentos 
para a descoberta da verdade material dos factos, como impõe o artº 58º da LGT».

Claro está que na transcrita referência não se pode encontrar a fundamentação da decisão de, no 
caso, implícita rejeição, do parecer do perito independente. O que aqui se encontra é, quando muito, 
a síntese daquilo que foi por ele sustentado no seu parecer, em expresso cumprimento ao disposto na 
parte final do n.º 6 do artigo 92.º da LGT (de, na falta de acordo na comissão de revisão, decidir de 
acordo com o seu prudente juízo, tendo em conta as posições de ambos os peritos).

Ora, sendo requerida, por qualquer das partes (cfr. o n.º 4 do artigo 91.º da LGT) a intervenção 
de perito independente e intervindo este, na falta de acordo na comissão de revisão impõe a lei não 
apenas que a sua posição seja tida em conta, como dispõe relativamente às posições dos peritos das 
partes (cfr. o n.º 6 do artigo 92.º da LGT), mas que seja obrigatoriamente fundamentada a adesão ou 
rejeição, total ou parcial, do seu parecer.

Tal dever de fundamentação existirá apenas se o perito independente propuser um valor inferior ao 
proposto pelo perito da administração tributária, como alega a Fazenda Pública invocando o apoio doutrinal 
de DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA (Lei 
Geral Tributária: Comentada e Anotada, 3.ª edição, Lisboa, Vislis, 2003, pp. 476 – nota 6 ao art. 92.º da LGT)?

Nem nos parece que assim seja, nem tal interpretação condiciona a decisão no caso dos autos.
Isto porque o n.º 7 do artigo 92.º da LGT não restringe o dever de obrigatória fundamentação da 

adesão ou rejeição, total ou parcial, do parecer do perito em função do conteúdo deste, antes o impõe 
sempre, mesmo nos casos de adesão ao parecer.

Claro está que para quem entenda, que a decisão de fixação da matéria tributável que venha a ser 
tomada na falta de acordo está condicionada, no seu limite máximo, pelo valor proposto pelo perito da 
Administração Tributária, posição esta assumida pelos autores citados, a proposta pelo perito indepen-
dente de um valor superior a esse não poderia ser legalmente atendível, razão pela qual, entendem, não 
ser aqui exigível a fundamentação de tal rejeição, porque decorrente da própria lei.

Esta posição doutrinária, aliás não unânime (cfr., em sentido diverso, ANTÓNIO LIMA GUER-
REIRO, Lei Geral Tributária Anotada, Lisboa, Rei dos Livros, s/data, p. 396 in fine), nem sequer é 
determinante no caso dos autos de solução diversa da adoptada na sentença recorrida.

É que, no caso dos autos, o perito independente não propôs a fixação de um valor superior ao 
proposto pelo perito da Administração Tributária, não propôs, aliás, em concreto qualquer valor (nem 
parece que a tal a lei o obrigue), antes entende não estar inviabilizada a fixação da matéria tributável 
por métodos directos e a subjectividade dos critérios utilizados para a sua fixação indirecta (cfr. o seu 
parecer, a fls. 206 a 212, reproduzido sob a alínea H) do probatório fixado).

Não se encontrando na decisão de fixação da matéria tributável a fundamentação da decisão de 
rejeição do parecer do perito independente, importa considerar se, mesmo assim, tal dever não teria sido 
ainda assim cumprido, pois que, como alegado, as razões para tal rejeição se encontram explanadas na 
fundamentação do laudo do perito da Fazenda Pública, sendo que a violação do n.º 7 do art. 92.º da 
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LGT só se daria se o perito da Administração Tributária não fundamentasse a razão porque rejeitou 
o parecer do perito independente.

Sabido que a fundamentação por remissão é admitida em termos generosos pela jurisprudência 
deste Tribunal, admite -se que, caso houvesse na decisão de fixação da matéria tributável alguma remissão 
expressa para o “laudo” do perito da Administração Tributária no tocante às razões pelas quais a posição 
do perito independente devia ser rejeitada tal fundamentação poderia ser atendível, sem contudo, deixar 
de ponderar que a remissão para um “laudo” de parte, para rejeição de parecer de perito independente, 
não parece conforme ao espírito do instituto.

Sucede, contudo, que inexiste na decisão de fixação da matéria tributável tal remissão, pois que a 
necessidade de fundamentar a rejeição do parecer do perito independente foi, simplesmente, ignorada.

As razões para tal rejeição por parte do Director de Finanças apenas puderam ser conhecidas a 
posteriori, sendo, obviamente, tardio que apenas em sede de alegações se pudesse ficar a conhecer as 
razões pelas quais a Administração tributária rejeitou tal parecer.

Bem decidiu, pois, a sentença recorrida ao julgar violado o disposto no n.º 7 do artigo 97.º da 
Lei Geral Tributária, anulando a decisão de fixação da matéria tributável e os actos dela consequentes, 
incluindo o de liquidação do IRC relativo a 2001 objecto de impugnação.

O recurso não merece, pois, provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — 
António Calhau. 

 Acórdão de 13 de Outubro de 2010.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Atenuação especial da coima. Admoestação. Artigo 32.º 
n.º 2 do RGIT. artigos 18.º n.º 3 e 51.º do Regime Geral das Contra -Ordenações e 
Coimas. Custas.

Sumário:

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

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

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

Processo n.º: 670/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A…, L.da e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Relatório
1 — O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Almada, de 5 de Fevereiro de 2010, que, em processo de contra -ordenação tributário, 
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anulou a decisão administrativa de aplicação da coima e fixou à arguida A…, L.da, com os sinais dos 
autos, uma coima especialmente atenuada, nos termos do n.º 2 do artigo 32.º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias (RGIT), para o que apresentou as seguintes conclusões:

1 — No caso de falta de entrega do imposto devido no prazo legal, mas entretanto satisfeito, embora 
ocasione prejuízo efectivo à receita tributária, a coima é susceptível de ser especialmente atenuada, se 
as circunstâncias do caso revelarem uma diminuição acentuada da ilicitude do facto e as consequências 
negativas na arrecadação da receita forem quase insignificantes;

2 — Tal é o caso em que o pagamento do imposto devido ocorre num prazo de 48 horas para além 
do prazo legal. Nestes casos, em que a situação é regularizada pelo agente da infracção e a necessidade 
de imposição da pena é relativamente frouxa, a coima deve ser especialmente atenuada;

3 — A concretização da atenuação especial da coima não vem prevista no Regime Geral das In-
fracções Tributárias, motivo pelo qual se deve recorrer ao Regime Geral das Contra -Ordenações, por 
força do disposto na alínea b) do artigo 3.º daquele diploma, mais precisamente ao n.º 3 do artigo 18.
º que estabelece que “quando houver lugar à atenuação especial da punição por contra -ordenação, os 
limites mínimo e máximo da coima são reduzidos para metade”;

4 — No caso concreto dos autos à arguida é imputada a prática da infracção ao disposto no ar-
tigo 114.º, n.º 1 e 2, do R.G.I.T., a qual é punível com a coima no montante mínimo de € 19.372,10 
euros e máximo de 30.000,00 euros, pelo que a coima especialmente atenuada deve ser fixada entre o 
montante mínimo de € 9.686,05 e máximo de € 15.000,00;

5 — Atentas as circunstâncias da prática de tal infracção, afigura -se -nos adequada a fixação da 
coima no montante de € 10.000,00 euros, muito próximo do mínimo legal, já que as consequências 
negativas na arrecadação da receita foram praticamente nulas, e a culpa do agente é neste caso relati-
vamente leve, assim como a necessidade de imposição da sanção/pena é relativamente frouxa;

6. — Por conseguinte, deve a douta sentença do tribunal “a quo” ser revogada e substituída por 
outra que aplique à arguida a coima de € 10.000,00 euros, condenando -se igualmente a arguida nas 
custas administrativas e parcialmente nas custas em 1.ª instância.

2 — A Meritíssima Juíza “a quo” sustentou o decidido a fls. 86 dos autos, aí consignando que «[...] 
mantenho, nos seus precisos termos, a sentença recorrida, pelos fundamentos que dela constam».

3 — Contra -alegou a recorrida “A…, L.da”, concluindo nos termos seguintes:
I. Nos presentes autos, foi aplicada à Arguida, uma coima no valor de 19.372,10 euros pela en-

tidade administrativa, por ter procedido à entrega do imposto relativo a retenções na fonte, dois dias 
após o termo do prazo legal.

II. Desta coima recorreu a arguida, pedindo a dispensa daquela nos termos do artigo 32.º n.º 1 do 
RGIT ou, subsidiariamente o regime previsto no n.º 2 relativo à atenuação especial da coima.

III. Tendo entendido o Tribunal “a quo”, não se considerarem verificados os pressupostos para a 
dispensa da coima, por considerar que houve prejuízo efectivo para a Fazenda Pública, decidiu condenar 
a Arguida no pagamento de uma coima no valor de 1.500,00 euros, recorrendo ao regime da atenuação 
especial da coima, previsto no artigo 32.º, n.º 2 do RGIT.

IV. Tal atenuação fundamentou -se no lapso de tempo decorrido entre a data em que a Arguida, vo-
luntariamente — uma vez que ainda não tinha sido instaurado o processo de contra -ordenação — cumpriu 
com a sua obrigação e o termo do prazo para o efeito — 2 dias — bem como o facto de não ter havido 
actos de ocultação, não ter retirado qualquer benefício económico com a infracção e, ainda, a sua difícil 
situação económica.

V. Factos estes que tiveram a devida relevância na aplicação da medida da pena, especialmente 
tendo em conta o diminuto — senão mesmo nulo — prejuízo que eventualmente tenha sido causado 
à Fazenda Pública.

VI. Nos termos do artigo 3.º do RGIT, à matéria que não se encontre regulada naquele diploma, 
será subsidiariamente aplicável o Regime Geral das Contra -Ordenações, bem como as normas da parte 
Geral do Código Penal que não sejam contrárias ao RGIT.

VII. Embora o artigo 18.º, n.º 3 do RGCO estabeleça o regime legal da atenuação legal da puni-
ção, impondo a redução para metade dos limites mínimo e máximo da coima, não se encontra previsto 
no mesmo, uma cláusula geral de atenuação especial da pena, à semelhança do artigo 72.º do Código 
Penal.

VIII. Constituindo o Direito Penal, direito subsidiário relativamente ao direito substantivo das 
contra -ordenações, nada obsta à recorribilidade daquele, aplicado “mutatis mutandis”, quando razões 
de justiça e adequação assim o impõem.

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

X. O artigo 72.º do Código Penal, permite, em situações especiais como a presente, que o 
critério da punibilidade seja aferido com recurso àquela “válvula de segurança” do instituto da ate-
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nuação especial da pena e, consequentemente, que a determinação da punição se revele adequada 
à sua necessidade.

XI. Por conseguinte, a sentença recorrida que aplicou o direito e o seu melhor entendimento 
doutrinário e até jurisprudencial em obediência aos princípios constitucionais da Proporcionalidade e 
Adequação da Pena, não merece qualquer censura.

Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, deve o recurso interposto 
pela apelante improceder, por não provado, e em consequência manter -se incólume o douto despacho 
proferido, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 — Questões a decidir
Importa decidir se, como alegado, a coima aplicada pelo tribunal “a quo” é ilegal, por desrespeito 

dos critérios legais de atenuação especial da coima, e bem assim se a sentença recorrida, ao contrário 
do que fez, devia ter condenado a arguida em custas.

5 — Na sentença recorrida fixaram -se os seguintes factos:
1 — A arguida efectuou o pagamento do IRS retido na fonte e referente ao mês de Dezembro de 

2006 em 24/01/2007, quando a data limite de pagamento era em 20/01/2007,o montante de € 96.860,50 
(cf. doc. junto a fls. 8 dos autos);

2 — A arguida cessou actividade para efeitos de IVA em 30/07/2007 (cf. doc. junto a fls. 9 dos 
autos);

3 — Aos 15/09/07, no Serviço de Finanças de Almada 1.ª, quando se encontrava no exercício 
das suas funções, a funcionária HC, verificou pessoal e directamente que A…, L.da, entregou fora do 
prazo legal o imposto retido na fonte que devia ter sido entregue em 24/01/2007 referente ao último 
mês de 2006 (cf. doc. junto a fls. 2 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido); (tal 
como rectificado a fls. 85 dos autos)

4 — O auto de notícia identificado no ponto 1 deu origem ao processo de contra -ordenação fiscal 
n.º 2151200806002366, cuja parte administrativa correu termos no Serviço de Finanças de Almada 1.ª e 
foi autuado em 19/02/08 (cf. capa do processo);

5 — A arguida foi notificada para apresentar a sua defesa (cf. doc. junto a fls.5 dos autos);
6 — Em 10/04/2008 a arguida apresentou a sua defesa (cf. doc. junto a fls. 6 dos autos);
7 — Em 19/01/2009, foi proferido despacho de aplicação da coima no montante de € 19.372,10 

à arguida (cf. doc. junto a fls. 17 e 18 dos autos);
8 — Da decisão de aplicação da coima consta o seguinte: “Actos de Ocultação Não; Beneficio 

Económico 0,00; Frequência da prática Frequente; Negligência simples; Obrigação de não cometer a 
infracção Não; Situação Económica e Financeira Baixa; Tempo decorrido desde a prática da infracção 
menos de 3 meses;” (cf. doc. junto a fls. 17 e 18 dos autos).

6 — Apreciando
6.1 — Da atenuação especial da coima
A sentença recorrida, a fls. 41 a 49 dos autos, depois de ter concluído ter sido praticada pela arguida 

a contra -ordenação lhe era imputada na forma negligente (prevista nos números 1 e 2 do artigo 114.º 
do Regime Geral das Infracções Tributárias — RGIT), entendeu estarem reunidos os pressupostos para 
aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do RGIT (atenuação especial da coima), pelo que revogou 
a decisão administrativa que a fixara em €19.372,10, fixando em vez disso uma coima especialmente 
atenuada no valor de €1.500,00.

Discorda do decidido quanto ao montante da coima especialmente atenuada fixado pelo tribunal 
“a quo” o Ministério Público, que, entendendo embora haver lugar à atenuação especial da coima (cf. 
a conclusão 2. das suas alegações de recurso), sustenta que a coima especialmente atenuada tem de ser 
fixada observando o disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO), 
ex vi do disposto no artigo 3.º alínea b) do RGIT, o que levaria, no caso concreto, à fixação dos limites 
mínimo e máximo da coima especialmente atenuada entre € 9.686,05 e € 15.000,00, afigurando -se -lhe 
adequado, atentas as circunstâncias da prática de tal infracção, a fixação da coima no montante de 
€ 10.000,00 euros, muito próximo do mínimo legal, já que as consequências negativas na arrecadação 
da receita foram praticamente nulas, e a culpa do agente é neste caso relativamente leve, assim como 
a necessidade de imposição da sanção/pena é relativamente frouxa (cf. as conclusões 3. a 6., primeira 
parte, das suas alegações de recurso).

Vejamos.
A sentença recorrida, na parte em que julgou aplicável ao caso dos autos o disposto no n.º 2 do 

artigo 32.º do RGIT, não é contestada pelo recorrente, nem merece censura.
De facto, a lei faz depender a possibilidade de atenuação especial da coima de duas condições, 

ambas verificadas no caso dos autos: a do reconhecimento da responsabilidade pelo infractor e a da 
regularização da falta cometida.
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Entendeu o juiz “a quo” e entende o recorrente que é plenamente justificada a atenuação especial 
da coima atendendo às circunstâncias do caso, pois que, além do mais, a regularização teve ainda lugar 
antes de instaurado o processo de contra -ordenação e num muito curto período de tempo após o termo 
do prazo legal de entrega da prestação tributária.

A razão da discordância do recorrente com o decidido quanto à atenuação especial da coima 
prende -se com o modo de a operar, pois que entende que esta não é feita livremente pelo juiz, antes 
depende da observância do disposto no n.º 3 do artigo 18.º da do RGCO.

E tem razão o recorrente nesta sua alegação.
De facto, a atenuação especial das coimas, como a das penas, é balizada pelo legislador, que fixa 

os termos da atenuação especial, ou seja, fixa os limites mínimo e máximo dentro dos quais a coima 
especialmente atenuada poderá vir a ser fixada.

O artigo 73.º do Código Penal fixa os termos da atenuação especial das penas que, no caso de 
pena de multa, se traduz na redução legal do seu limite máximo em um terço e na redução do seu limite 
mínimo ao mínimo legal.

O artigo 18.º n.º 3 do RGCO fixa os termos da atenuação especial das coimas, dispondo que os 
limites máximo e mínimo da coima são reduzidos para metade, traduzindo -se, pois, numa modificação 
da moldura sancionatória bastante mais generosa que a prevista no Direito Penal comum para as penas 
de multa objecto de atenuação especial.

Não tem razão a recorrida quando alegadamente descortina no artigo 72.º do Código Penal “uma 
cláusula geral de atenuação especial da pena”, que pretende ter aplicação no caso dos autos. O artigo 72.
º do Código Penal prevê, isso sim, o instituto da atenuação especial da pena, “válvula de escape” do 
sistema nas palavras de FIGUEIREDO DIAS que cita. Os termos da atenuação especial não são, contudo, 
sem mais deixados ao prudente arbítrio do legislador, antes legislativamente balizados pela fixação de 
novos (e mais reduzidos) limites mínimo e máximo da penalidade aplicável, no Código Penal, no que 
respeita às penas de prisão ou multa (cf. o artigo 73.º do Código Penal), no RGCO no que respeita às 
coimas (cf. o seu artigo 18.º n.º 3).

Não contendo o RGIT qualquer norma sobre os termos da atenuação especial — nem se des-
cortinando razão que possa legitimar o entendimento de que, ao contrário do que é regra no direito 
penal e contra -ordenacional comum esta matéria deva ser deixada inteiramente ao prudente arbítrio do 
julgador — haverá que observar, no caso de haver lugar à atenuação especial da coima, o disposto no 
n.º 3 do artigo 18.º do RGCO, subsidiariamente aplicável no que respeita às contra -ordenações tributárias 
ex vi do disposto na alínea b) do artigo 3.º do RGIT (neste sentido, que saibamos consensual, JORGE 
LOPES DE SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 
Lisboa, Áreas Editora, 2008, p. 318, nota 5 ao artigo 32.º do RGIT).

No caso dos autos, o montante do imposto em falta — em função do qual o tipo legal da contra-
-ordenação p.p. no artigo 114.º números 1 e 2 do RGIT fixa os limites da coima aplicável — é de 
€ 96.860,50 (cf. o n.º 1 do probatório e documento de fls. 6 dos autos), sendo, pois, os limites mínimo 
e máximo da coima aplicável, ex vi do disposto nos artigos 114.º números 1 e 2 e 26.º números 4 e 1, 
alínea b) do RGIT, antes da atenuação especial, de € 19.372,10 (20 % do imposto em falta — cf. o n.º 4 
do artigo 26.º do RGIT, em conjugação com o n.º 2 do seu artigo 114.º) e de € 30.000,00 (limite máximo 
da coima abstractamente aplicável — cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º do RGIT, em conjugação 
com o n.º 2 do seu artigo 114.º), respectivamente.

Assim, observando os termos da atenuação especial da coima, tal como prescritos pelo n.º 3 do 
artigo 18.º do RGCO, conclui -se que a coima especialmente atenuada haveria de ser fixada entre o 
limite mínimo de € 9.686,05 e o máximo de € 15.000,00 (metade dos valores supra referidos como 
sendo os da coima aplicável).

Assim, atendendo a que a decisão recorrida fixou à arguida uma coima especialmente atenuada de 
€ 1.500,00 valor este que, no caso dos autos, se situa abaixo do mínimo legalmente prescrito, forçoso 
é concluir que a coima aplicada não observou o limite mínimo legal.

Contra -alega a recorrida — cf. a conclusão IX das suas contra -alegações  -, que tendo em conta os 
factos que circundam o presente processo de contra -ordenação, a aplicação de uma coima com base no 
mínimo legal estabelecido no artigo 18.º, n.º 3, do RGCO, revelar -se -ia manifestamente desproporcional, 
inadequada e injusta, para punir esse comportamento em concreto.

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

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

O mesmo juízo terá eventualmente feito a Meritíssima Juíza “a quo”, que procedeu à atenu-
ação da coima, desprezando os critérios fixados no n.º 3 do artigo 18.º do RGCO, por entender 
que, no caso concreto, a sua aplicação implicaria postergar os princípios da adequação e propor-
cionalidade.
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É o que julgamos também, razão pela qual, atendendo às circunstâncias do caso e ponderando que 
a aplicação dos termos da atenuação especial da coima previstos no artigo 18.º n.º 3 do RGIT implicam 
uma punição da arguida desproporcional e desadequada, se decide punir o agente com uma pena de 
admoestação, ex vi do disposto no artigo 51.º do RGCO, punição esta legalmente possível atendendo 
a que a infracção, na medida em que foi prontamente reparada, se revelou efectivamente de reduzida 
gravidade e a culpa do agente é manifestamente diminuta, desta forma se satisfazendo as exigências 
de prevenção.

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

6.2 — Da (não) condenação em custas
A sentença recorrida, no que às custas respeita, dispôs: «Sem custas» (fls. 49 dos autos).
Alega, contudo, o recorrente, que devia a ora recorrida ter sido condenada em custas, não só pe-

las custas administrativas, como parcialmente pelas custas em 1.ª instância (cf. conclusão 6. das suas 
alegações de recurso), pois que tendo a arguida sido condenada numa coima é sempre responsável 
pelas custas, quanto mais não seja pelas custas administrativas, nos termos do artigo 513.º do Código 
de Processo Penal, aplicável “ex vi” do disposto nos artigos 3.º, alínea b) do R.G.I.T. e 41.º, n.º 1, do 
Regime Geral das Contra -ordenações, o qual dispõe que é “devida taxa de justiça pelo arguido quando 
for condenado em 1.ª instância”, sendo que no caso dos autos, a sua pretensão não foi em 1.ª instância 
totalmente satisfeita, pois que pretendia ser dispensada da coima e apenas a viu especialmente atenuada 
(cf. alegações a fls. 59 e 59 dos autos).

Tem razão o recorrente nesta sua alegação.
No recurso que interpôs da decisão de aplicação da coima (a fls. 22 a 25 dos autos), pretendia a 

ora recorrida ser dispensada da coima nos termos do n.º 1 do artigo 32.º do RGIT, por entender “não 
ter havido prejuízo efectivo para a receita fiscal”, apenas formulando subsidiariamente, e a final, o 
pedido de atenuação especial da coima.

Ora, a decisão recorrida julgou não haver lugar à dispensa da coima, apenas à atenuação especial 
desta, pelo que é inequívoco que a sua pretensão não foi integralmente satisfeita pelo julgado recor-
rido.

Do mesmo modo, a sentença recorrida manteve a imputação da infracção feita pela Administração 
fiscal, o mesmo sucedendo, aliás, mesmo que lhe tivesse sido concedida dispensa da coima, como bem 
decidiu este Supremo Tribunal no seu Acórdão de 20 de Outubro de 2004 (rec. n.º 475/04).

Havia, pois, que condenar a ora recorrida em custas, na medida em que decaiu, e bem assim nas 
devidas na fase administrativa do processo de contra -ordenação, ex vi do disposto no artigo 513.º do 
Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente por força dos artigos 2.º, alínea b) do RGIT e 
41.º n.º 1 do RGCO.

O recurso merece, nesta parte, provimento.
Decisão
7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em:
a) conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida na parte em que condenou a 

arguida a uma coima especialmente atenuada de €1.500 e na parte em que a não condenou em custas, 
mantendo -se no demais;

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

c) condenar a arguida nas custas, que são devidas na fase administrativa do processo de contra-
-ordenação e em primeira instância, na parte em que decaiu, fixando -se a taxa de justiça em 1 (uma) 
UC.

Sem custas neste Supremo Tribunal, pois que o recorrente delas está isento e a recorrida não 
contra -alegou no respeitante ao recurso da decisão quanto a custas.

Lisboa, 13 de Outubro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — An-
tónio Calhau. 
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 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Nulidade. Omissão de pronúncia. Reforma de acórdão.

Sumário:

 I — Existe omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma 
questão, isto é, um problema concreto que haja sido chamado a resolver, a menos 
que o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao 
litígio, mas não já quando o Tribunal deixa de apreciar argumentos ou razões 
invocados pela parte para sustentar o seu ponto de vista quanto à apreciação e 
decisão dessas questões.

 II — O lapso do juiz na aplicação do direito, a que se refere o n.º 2 do artigo 669.º do 
CPC, não é um erro de julgamento.

Processo n.º: 27/10 -30.
Recorrente: Vianapraia — Actividades Hoteleiras, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1. “Vianapraia — Actividades Hoteleiras, S. A.” com os sinais dos autos, notificada do acórdão 

proferido em 2/6/2010 e com ele não se conformando, vem invocar a existência de nulidades, bem 
como requerer a respectiva reforma, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 125.º do CPPT, das als. 
c) e d) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 668.º e do artigo 716.º, ambos do CPC.

2 — Além de invocar, além do mais, que o acórdão padece de erro material quando refere no 
“Relatório” que a impugnação foi deduzida “contra as liquidações de IMI dos anos de 2007” e assume 
idêntico erro material quando no ponto 5.2. volta a referir “As liquidações respeitam...”, sendo que, de 
facto, apenas está em causa a 1.ª prestação do IMI, relativa ao ano de 2007, portanto, correspondente 
a uma única liquidação de imposto e não a várias, invoca, ainda:

I) Que o acórdão padece de nulidades, a saber (cf. n.os 61 a 81):
A) Falta ou Omissão de pronúncia, porque o tribunal não conheceu de todas as questões suscitadas 

no recurso, tão pouco fundamentou a sua decisão, em particular quanto:
(i) à inconstitucionalidade do recurso à analogia quanto à existência de um direito de propriedade 

na esfera da R, ou seja, poder ser PROPRIETÁRIO das instalações em questão (art. 8º/1 do CIMI), v.g. 
artigos 236 a 300. 358 a 361, 455 a 457 e 469 a 470 das Alegações de recurso, pois não parece mani-
festamente suficiente que se diga apenas “[...] Julgamos que, independentemente da questão de saber 
se estamos aqui perante uma interpretação que entre no domínio da integração analógica (proibida por 
lei) ou se contem, ainda, no âmbito da interpretação extensiva (que não é proibida pela LGT), a situação 
dos autos não se resolve mediante o recurso a essa elaboração jurídica”, sendo que o que transparece 
do acórdão é que a elaboração jurídica utilizada foi mesmo essa (ilegalidade e inconstitucionalidade do 
recurso à analogia), isto é, usou -a o acórdão para negar, em absoluto, que a R. possa ter a propriedade 
do terreno; para negar, também em absoluto, que a R. possa ser vista como SUPERFICIÁRIO, v.g. 
Ponto 5.4.1. do douto Acórdão, em termos conclusivos, mas mais explicitamente na análise que faz no 
ponto 5.3. do mesmo, e que fundamenta aquela conclusão.

(ii) à inconstitucionalidade do recurso à analogia quanto à tributação dos direitos reais menores, 
no âmbito do IMI (art. 8º/2 do CIMI), v.g. artigos 426 a 449 e 482 a 485 das Alegações de recurso.

(iii) à inexistência de um PATRIMÓNIO na esfera jurídica da R., correspondente a PRÉDIOS, 
que pudesse determinar a sua tributação em IMI (arts. 1º e 2º do CIMI), v.g. artigos 388 a 425 e 480 
das Alegações de recurso.

II) Que o acórdão deve ser reformado (cf. n.os 82 a 118) por nele existirem MANIFESTOS 
LAPSOS do juiz:

a) Em primeiro lugar, porque, perante o que consta do seu Ponto 5.4.2. se concebe um PROPRIE-
TÁRIO onde só existe, só pode existir até por imposição e restrição legal, um SUBCONCESSIONÁ-
RIO, sendo que as referidas construções não estão inscritas na matriz predial, em nome da R. a título 
de PROPRIETÁRIO, mas tão somente a título de SUPERFICIÁRIO e foi nessa pretensa qualidade 
que foi tributada, aliás, como resulta certamente dos documentos juntos aos autos por via do processo 
administrativo (PA) e sendo que as referidas construções não estão também inscritas no registo predial, 
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em nome da R., seja a título de PROPRIETÁRIO, seja sequer a título de SUPERFICIÁRIO, mas antes 
o que se mostra registado é apenas uma CONCESSÃO (também registralmente exigível, nos termos 
da lei do registo), como resulta certamente dos documentos juntos aos autos, em particular a certidão 
do respectivo registo. Ora, o acórdão usa tais inscrições para tentar reforçar ou acrescer a fundamenta-
ção da sua opção, isto é, para considerar a R. como PROPRIETÁRIO das ditas instalações, quando é 
certo que tal não se verifica em nenhum dos referidos registos, pois, em nenhum deles consta qualquer 
registo nessa pretensa qualidade.

b) Em segundo lugar, o acórdão não vislumbra a natureza jurídica do direito de propriedade, tal 
como se encontra exarado nos art. 1302º, ss, do C. Civil, e, por inerência, no art. 8º/1 do CIMI, por 
força do que dispõe o art. 11/2 da LGT, pois que para afastar a caracterização da posição jurídica da 
R. como podendo ser um SUPERFICIÁRIO, de uma assentada e apenas porque considerou a R. como 
PROPRIETÁRIO, porque uma norma legal fala de “propriedade”, mas que não pode ser o direito de 
propriedade em causa na QUESTÃO, ou seja, aquele a que o art. 8º/1 do CIMI faz referência, por 
remissão implícita para os 1302º, ss do C. Civil, e com manifestos lapsos, como se referiu supra, o 
acórdão pretendeu, assim, “arrumar” o assunto ou a QUESTÃO (já vimos que omitiu a pronúncia 
quanto a outras questões), ainda que, na sua essência, tenha procedido exactamente da mesma forma 
como o fez a sentença que acabou condenando.

Isto é, para se admitir a existência de um PROPRIETÁRIO, para efeitos de IMI (art. 8º/1), tem 
que se admitir a existência no PATRIMÓNIO de alguém de um DIREITO DE PROPRIEDADE, 
nos termos consignados nos arts. 1302º ss do C. Civil, ou, caso contrário, qualquer outra situação 
fáctica — mormente a existência de um subconcessionário do domínio público hídrico, ainda que 
com autorização para usar, de modo privativo, instalações nele implantadas — só pode ser tributada 
com ajuda de uma interpretação da lei (arts. 1º, 2º e 8.º/1, do CIMI) que se arrogue, sem margem para 
dúvidas, do recurso à analogia.

Porém, como o próprio acórdão refere, v.g. ponto 5.4.1., penúltimo parágrafo, uma tal forma de 
interpretação não é admissível em matéria de incidência tributária.

c) Em terceiro lugar, pela circunstância de que afirmando o acórdão que: “Em conclusão, a sen-
tença recorrida é de confirmar”, ainda que recusando à R. a qualidade jurídica de SUPERFICIÁRIO, e 
ainda que “com a presente fundamentação”, ou seja, atribuindo -lhe agora uma qualidade jurídica (como 
sujeito passivo do IMI) diferente, isto é, passando a ser PROPRIETÁRIO, mesmo assim pretende -se, 
também e apesar disso, manter a tributação nos exactos termos em que a R. foi antes tributada (como 
SUPERFICIARIO) e de apresentou a oportuna Impugnação e consequente Recurso.

Por isso, entende a R. que não pode haver senão MANIFESTO LAPSO do juiz, pois, não é pos-
sível manter -se uma mesma tributação sobre um (pretenso) PATRIMÓNIO (Instalações) quando a R. 
deixa de ser SUPERFICIÁRIO (qualidade que tem para a sentença) e passa a ser PROPRIETÁRIO 
(qualidade que passa a ter para o douto Acórdão), sendo, por isso, a decisão contraditória nos seus 
próprios termos: mantém plenamente a mesma tributação, a mesma quota de imposto (IMI), por força 
da liquidação e consequente confirmação pela sentença, ainda que tenha alterado radicalmente o en-
quadramento jurídico do sujeito passivo, de SUPERFICIÁRIO para PROPRIETÁRIO e tenha recusado 
a linha argumentativa daquela sentença (como SUPERFICIÁRIO).

Assim sendo, parece razoável admitir que o acórdão padece de MANIFESTOS LAPSOS (v.g. 
art. 669º/2 do CPC):

— Quer porque erra na “qualificação jurídica dos factos”, (isto é, um subconcessionário do domínio 
publico hídrico, ainda que autorização para usar, de modo privativo, instalações nele implantadas, não 
se CONVERTE, ipso facto ou apenas por conveniência de tributação, em PROPRIETÁRIO)

— Quer porque constam do processo elementos que, só por si, implicam necessariamente decisão 
diversa da proferida (em particular, os elementos registrais e matriciais que não lhe atribuem a quali-
dade de PROPRIETÁRIO — antes e apenas uma concessão e um direito de superfície  -, ainda que o 
acórdão tenha presumido exactamente o contrário, que esses factos ou elementos de prova, só por si, 
são motivo bastante para a existência de tal qualidade, ser PROPRIETÁRIO)

— Quer, ainda pela existência de uma contradição insanável na conclusão do acórdão, como 
elemento fundamental do processo, que, só por si, deve ser fundamento para a sua reforma, ou seja:

Pretende manter, ipso facto, a tributação correspondente à liquidação impugnada, ainda que lhe 
altere a natureza jurídica do vínculo da R. sobre as construções em questão.

Pelo que se justifica plenamente, ainda que subsidiariamente, a REFORMA do acórdão recorrido, 
por força do que dispõem, em particular, o art. 669º/2 do CPC, ex vi do art. 2º/e do CPPT.

Termina pedindo que seja dado provimento à arguição das nulidades de que sofre o acórdão, por 
omissão de pronúncia, ou, subsidiariamente, deve ser objecto de reforma, com todas as consequências 
legais, nomeadamente consignando o vencimento do recurso oportunamente formulado.

3 — Notificada, a Fazenda Pública veio, em síntese, alegar que deve ser indeferido o pedido de 
reforma do Acórdão.

4 — Colhidos os Vistos legais, os autos vêm à conferência, para decisão.
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5.1 — Do invocado erro material:
A recorrente invoca, desde logo, que o acórdão padece de erro material quando refere no “Re-

latório” que a impugnação foi deduzida “contra as liquidações de IMI dos anos de 2007” e quando, 
no ponto 5.2., volta a referir “As liquidações respeitam...”, sendo que, de facto, apenas está em causa 
a 1.ª prestação do IMI, relativa ao ano de 2007, portanto, correspondente a uma única liquidação de 
imposto e não a várias.

E, na verdade, verifica -se tal erro material.
Erro material é o mero erro de escrita, susceptível de rectificação, tal como se prevê no artigo 249.º 

do CCivil: «O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou 
através das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dá direito à rectificação desta».

E como escreve Castro Mendes (Teoria Geral do Direito Civil, Vol. II, ed. AAFDL, Lisboa, 1979, p. 
135), o erro na declaração erro -obstáculo ou erro obstativo verifica -se em todos os casos em que ininten-
cionalmente a vontade declarada não corresponde a uma vontade real do autor, existente mas de sentido 
diverso. É o que, claramente, se verifica neste caso, um lapsus calami (erro material ou erro mecânico), 
porquanto é inequívoco, nos termos da própria decisão, nomeadamente do Probatório ali constante [cf. 
respectivas als. i) e j)], «Em 13 de Março de 2008, a administração tributária procedeu à liquidação de 
IMI relativa ao ano de 2007 e respeitante ao prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 2553 supra 
referido, conforme consta da demonstração de fls. 26 e cujo teor aqui se dá por reproduzido», sendo 
que «O prazo para pagamento voluntário da primeira prestação das quantias liquidadas terminou em 30 
de Abril de Janeiro de 2008», que se pretendia dizer liquidação de IMI do ano de 2007. É que, como é 
sabido, embora o IMI possa ser pago em duas prestações, caso se verifiquem as condições previstas no 
artigo 120.º do CIMI, não deixa de ser liquidado anualmente (artigo 113.º do mesmo CIMI).

E, aliás, nos arts. 1.º e 2.º da PI da impugnação a recorrente é explícita na alegação de que foi 
notificada da liquidação para o ano de 2007, no montante total de imposto de 48.099,00 Euros, tendo 
sido processado o documento 2007 346480803, pelo montante de 24.049,50 Euros, correspondente 
apenas à 1.ª prestação.

Assim, apesar de no acórdão reclamado se referir, efectivamente (no segmento inicial do Rela-
tório) que a impugnação foi deduzida “contra as liquidações de IMI dos anos de 2007” (no Ponto 5.2. 
da Fundamentação) e que «As liquidações respeitam, como se refere na sentença, a um prédio urbano 
…», trata -se de uma referência à expressão plural «liquidações» (em vez de «liquidação»), porventura 
devido à utilização também constante do Ponto 2.4 da sentença [«As liquidações que aqui se discutem 
reportam -se a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)]», mas que, como se disse, se traduz num erro 
material que, por ser apenas susceptível de rectificação, aqui se rectifica, em conformidade com o ex-
posto, nos termos do também disposto no n.º 1 do artigo 667.º e no artigo 716.º, ambos do CPCivil.

5.2 — Das invocadas nulidades do acórdão:
Diz a recorrente que ocorre nulidade por falta ou omissão de pronúncia, porque o tribunal não 

conheceu de todas as questões suscitadas no recurso, tão pouco fundamentou a sua decisão.
Vejamos.
5.2.1 — Prevista no artigo 125.º do CPPT e na alínea d) do artigo 668.º do CPC, a nulidade da 

sentença por omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 
do artigo 660.º do CPC, segundo 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».

Por isso, só existe omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma ques-
tão, isto é, um problema concreto que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento 
tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe incumbe o conhecimento 
de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir 
o conhecimento oficioso de outras, nos termos do disposto no citado n.º 2 do art. 660º do CPC, ex vi 
do art. 2º alínea f) do CPPT.

No caso, a sentença, considerando que a questão a decidir no âmbito da impugnação judicial aqui 
em causa era «a de saber se a impugnante é sujeito passivo do imposto liquidado», veio a concluir 
afirmativamente, por ter entendido que a impugnante não se caracteriza como superficiária estrita mas, 
antes, e enquanto subconcessionária de um terreno do domínio público hídrico, como titular de um 
direito enquadrável no conceito amplo de direito de superfície. E, com esta fundamentação e porque 
considerou que a norma de incidência contida no n.º 2 do artigo 8.º do CIMI abrange não só o titular 
do direito de superfície em sentido estrito (enquanto direito real com a configuração que lhe é confe-
rida pelo normativo do art. 1524º do Código Civil), mas, também, todas as situações em que alguém é 
titular de um direito de conteúdo idêntico ao direito de superfície (do ponto de vista do aproveitamento 
económico do prédio), mesmo que esse direito não assuma a natureza de direito real e consista num 
mero direito pessoal de gozo ou na faculdade de construir ou manter uma obra em terreno alheio, a 
sentença concluiu pela legalidade da liquidação.
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No recurso interposto desta decisão, a recorrente invocou:
a) A nulidade da sentença, por oposição entre os factos e a decisão (Conclusões 460 a 466);
b) Ilegalidade e inconstitucionalidade, por a sentença ter feito integração analógica das normas 

de incidência, ou seja, do conteúdo do n.º 2 do artigo 8.º do CIMI, por só mediante essa integração 
analógica ser possível admitir que a atribuição de um uso privativo de uma parcela do domínio pú-
blico hídrico (parcela de terreno) possa transformar ou fazer equivaler aquela qualidade a um qualquer 
superficiário — Conclusões 467 a 468;

c) Ilegalidade e inconstitucionalidade por a sentença recorrer a nova integração analógica das 
normas de incidência, mas agora do conteúdo do n.º 1 do mesmo artigo 8.º do CIMI, por só mediante 
essa analogia ser possível admitir a atribuição de um uso privativo de uma parcela do domínio público 
hídrico (parcela de terreno), ainda que autorizada a implantar instalações por período determinado de 
tempo, possa transformar ou fazer equivaler aquela qualidade (direito de uso privativo) a um qualquer 
proprietário — Conclusões 469 a 471);

d) Erro de julgamento por errada interpretação do conteúdo dos arts. 11.º, n.º 3 da LGT e 8.º, 
n.os 1 e 2 do CIMI, dado que a «substância económica dos factos tributários» não pode ser o primeiro 
argumento para a interpretação das normas tributárias (Conclusões 472 a 479);

e) Erro de julgamento por errada interpretação do disposto nos arts. 1.º e 2º do CIMI, 9º n.os 1 e 
2 e 202º n.º 2 do Código Civil, 84º da CRP e art. 11º, n.os 1 e 2 da LGT (Conclusões 480 e 481), por a 
sentença não entender que a recorrente não preenche os pressupostos objectivos de incidência, dado que 
não detém qualquer património em termos de poder computar -se o valor patrimonial que corresponda 
ao conceito de prédio e, assim, não se verificarem os pressupostos dos arts. 1.º e 2.º do CIMI;

f) Ilegalidade e erro de julgamento por a sentença não reconhecer a inconstitucionalidade da inter-
pretação de que a tributação consignada no IMI para os direitos reais menores, nomeadamente quanto 
ao direito de superfície, é inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e da capacidade 
contributiva e da propriedade privada, constantes dos arts. 13.º, n.º 2, 104.º, n.º 3 e 62.º, n.º 2 da CRP 
(Conclusões 482 a 485).

5.2.2 — Agora, em sede da presente reclamação, a recorrente sustenta que o acórdão incorre em 
nulidade por omissão de pronúncia, por não ter conhecido:

(i) da inconstitucionalidade do recurso à analogia quanto à existência de um direito de proprie-
dade na esfera da R, ou seja, poder ser proprietário das instalações em questão (art. 8º/1 do CIMI), v.g. 
artigos 236 a 300. 358 a 361, 455 a 457 e 469 a 470 das Alegações de recurso, pois não parece mani-
festamente suficiente que se diga apenas “[...] Julgamos que, independentemente da questão de saber 
se estamos aqui perante uma interpretação que entre no domínio da integração analógica (proibida por 
lei) ou se contem, ainda, no âmbito da interpretação extensiva (que não é proibida pela LGT), a situação 
dos autos não se resolve mediante o recurso a essa elaboração jurídica”, sendo que o que transparece 
do acórdão é que a elaboração jurídica utilizada foi mesmo essa (ilegalidade e inconstitucionalidade do 
recurso à analogia), isto é, usou -a o acórdão para negar, em absoluto, que a R. possa ter a propriedade 
do terreno; para negar, também em absoluto, que a R. possa ser vista como superficiário, v.g. Ponto 
5.4.1. do douto Acórdão, em termos conclusivos, mas mais explicitamente na análise que faz no ponto 
5.3. do mesmo, e que fundamenta aquela conclusão.

(ii) da inconstitucionalidade do recurso à analogia quanto à tributação dos direitos reais menores, 
no âmbito do IMI (art. 8º/2 do CIMI), v.g. artigos 426 a 449 e 482 a 485 das Alegações de recurso.

(iii) da inexistência de um património na esfera jurídica da R., correspondente a prédios, que 
pudesse determinar a sua tributação em IMI (arts. 1º e 2º do CIMI), v.g. artigos 388 a 425 e 480 das 
Alegações de recurso.

Ora, como se vê da leitura do acórdão reclamado, diz -se nele, que «não sendo a impugnante, 
nem podendo ser, titular de qualquer direito de superfície sobre a dita parcela de terreno, que integra 
o domínio público hídrico, e não podendo, igualmente, de acordo com as regras de interpretação das 
normas jurídicas tributárias, reconduzir -se o conceito de superficiário inserto no n.º 2 do artigo 8.º do 
CIMI ao conceito de concessionário, não acompanhamos a fundamentação da sentença recorrida».

Porém, acrescenta -se:
«…também é certo que a dominialidade pública não obsta a que parcelas determinadas dos terrenos 

públicos sejam «destinados a usos privativos» (artigo 17.º do citado Decreto -Lei n.º 468/71). Utilização 
privada essa que, atribuída mediante contrato administrativo, fica, como se disse, sujeita a um regime 
jurídico próprio, previsto no citado diploma legal e que é bem distinto do regime previsto no Código 
Civil para o direito de superfície.

Ora, de acordo com tal regime, as concessões, enquanto se mantiverem, conferem aos seus titu-
lares «o direito de utilização exclusiva, para os fins e com os limites consignados no respectivo título 
constitutivo, das parcelas dominiais a que respeitam», abrangendo poderes tais como os de «construção, 
transformação ou extracção» (artigo 20.º) e caso a utilização permitida envolver a realização de obras 
ou alterações, o direito do uso privativo abrange poderes de construção, transformação ou extracção, 
conforme os casos, «entendendo -se que tanto as construções efectuadas como as instalações desmon-
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táveis se mantêm na propriedade do titular da licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo» 
(n.º 2 do artigo 21.º, com sublinhado nosso), podendo mesmo, embora com autorização da entidade 
que conferiu a concessão, transmitir para outrem essas construções ou hipotecá -las (artigo 25.º), tendo 
direito, em caso de rescisão da concessão, a uma indemnização equivalente ao custo das obras realiza-
das e das instalações fixas que ainda não possa estar amortizado (n.º 2 do artigo 28.º) e sendo que uma 
vez expirado esse o prazo «as obras executadas e as instalações fixas revertem gratuitamente para o 
Estado» (artigo 21.º e 26.º, todos do citado DL).

Ou seja, em termos de conteúdo do direito de uso privativo, o direito do concessionário sobre os 
edifícios ou prédios que tenha construído na área afectada ao seu uso privativo é, nos termos da lei, 
um verdadeiro direito de propriedade.

E, assim sendo, adquirindo o concessionário ou subconcessionário o estatuto de proprietário das 
construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio público, as 
quais são objecto de descrição autónoma tanto no registo predial como na matriz predial, como prédios 
urbanos, torna -se inquestionável que ele é o sujeito passivo de IMI, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do 
Código do IMI, segundo o qual «O imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro 
do ano a que o mesmo respeitar», não havendo qualquer interpretação extensiva ou aplicação analógica 
do preceito (só ocorre interpretação extensiva quando a solução para uma determinada hipótese não 
está contida no texto da lei mas é abrangida pelo seu espírito e só ocorre integração analógica quando 
a solução de determinada hipótese não se encontra nem na letra nem no espírito da norma) nem, con-
sequentemente se verificando as invocadas inconstitucionalidades.

Em conclusão, a sentença recorrida é de confirmar, com a presente fundamentação, pelo que 
improcedem as Conclusões do recurso.»

Ora, daqui resulta, salvo o devido respeito, que o acórdão apreciou concreta e expressamente as 
invocadas inconstitucionalidades, exarando que elas não se verificam, precisamente por se ter conclu-
ído que, face ao regime estabelecido no Decreto -Lei n.º 468/71, tendo a recorrente (concessionário ou 
subconcessionário) adquirido o estatuto de proprietário das construções que edificou no exercício do 
direito de uso privativo do terreno do domínio público, as quais são objecto de descrição autónoma 
tanto no registo predial como na matriz predial, como prédios urbanos, torna -se inquestionável que ela 
é o sujeito passivo de IMI, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Código do IMI. Ou seja, não é através 
do recurso a qualquer integração analógica do normativo em causa (artigo 8.º do CIMI) que se há -de 
concluir que a recorrente é sujeito passivo do imposto.

Aliás, tendo o acórdão concluído pela não verificação de integração analógica, o conhecimento 
das alegadas inconstitucionalidades sempre ficaria necessariamente prejudicado em face da solução 
dada ao litígio.

E, implícita e necessariamente, esta conclusão do acórdão, também contém a apreciação da ale-
gada inexistência de um património na esfera jurídica da R., correspondente a prédios, que pudesse 
determinar a tributação da recorrente em IMI (arts. 1º e 2º do CIMI), pois que aquela conclusão assenta, 
além do mais, também na consideração de que a recorrente adquiriu o dito estatuto de proprietária das 
construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio público.

Ou seja, a questão de saber se a invocada ilegalidade da liquidação, por alegadamente a recorrente 
não ser sujeito passivo do imposto, foi expressamente apreciada pelo Tribunal.

Constitui, aliás, jurisprudência pacífica e reiterada, que a omissão de pronúncia existe quando o 
tribunal deixa, em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas, e não quando deixa 
de apreciar argumentos, considerações, raciocínios, ou razões invocados pela parte em sustentação do 
seu ponto de vista quanto à apreciação e decisão dessas questões, sendo que, como ensina o Prof. Alberto 
dos Reis (cf. Código de Processo Civil, Anotado, vol. V, pág. 143), «Quando as partes põem ao tribunal 
determinada questão, socorrem -se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para fazer valer o seu 
ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe apreciar todos 
os fundamentos ou razões em que eles se apoiam para sustentar a sua pretensão».

Assim, e porque o conceito de «questões» não se confunde com o de «argumentos» ou «razões», 
havia apenas a obrigação de conhecer das questões suscitadas pela Recorrente, mas não já de refutar 
todos os argumentos que ela aduziu em prol da pretendida procedência dessas questões, pois que o 
tribunal não está vinculado a apreciar todos os argumentos utilizados pelas partes, do mesmo modo 
que não está impedido de, na decisão, usar considerandos por elas não produzidos.

É claro que isto não significa que a decisão não possa padecer de erro de julgamento por não ter 
atendido ou ponderado a argumentação apresentada pela parte.

Todavia, essa é uma outra questão que, podendo eventualmente contender com o mérito da decisão, 
não contenderá com os vícios formais da mesma decisão.

Em suma, não se vê, salvo o devido respeito, que o acórdão tenha omitido a pronúncia sobre as 
questões ora invocadas, não ocorrendo, portanto, a respectiva nulidade do mesmo.



1598

5.3 — Quanto ao pedido de reforma do acórdão.
5.3.1 — Diz a recorrente que o acórdão reclamado deve ser reformado por padecer de diversos 

lapsos, a saber:
a) Porque, perante o que consta do seu Ponto 5.4.2. se concebe um proprietário onde só existe, só 

pode existir até por imposição e restrição legal, um subconcessionário, sendo que as referidas constru-
ções não estão inscritas na matriz predial, em nome da R. a título de proprietário, mas tão somente a 
título de superficiário e foi nessa pretensa qualidade que foi tributada, aliás, como resulta certamente 
dos documentos juntos aos autos por via do processo administrativo (PA) e sendo que as referidas cons-
truções não estão também inscritas no registo predial, em nome da R., seja a título de proprietário, seja 
sequer a título de superficiário, mas antes o que se mostra registado é apenas uma concessão (também 
registralmente exigível, nos termos da lei do registo), como resulta certamente dos documentos juntos 
aos autos, em particular a certidão do respectivo registo. Ora, o acórdão usa tais inscrições para tentar 
reforçar ou acrescer a fundamentação da sua opção, isto é, para considerar a R. como proprietário das 
ditas instalações, quando é certo que tal não se verifica em nenhum dos referidos registos, pois, em 
nenhum deles consta qualquer registo nessa pretensa qualidade.

b) Porque o acórdão não vislumbra a natureza jurídica do direito de propriedade, tal como se en-
contra exarado nos art. 1302º, ss, do C. Civil, e, por inerência, no art. 8º/1 do CIMI, por força do que 
dispõe o art. 11/2 da LGT, pois que para afastar a caracterização da posição jurídica da R. como podendo 
ser um superficiário, de uma assentada e apenas porque considerou a R. como proprietário, porque uma 
norma legal fala de “propriedade”, mas que não pode ser o direito de propriedade em causa na questão, 
ou seja, aquele a que o art. 8º/1 do CIMI faz referência, por remissão implícita para os 1302º, ss do C. 
Civil, e com manifestos lapsos, como se referiu supra, o acórdão pretendeu, assim, “arrumar” o assunto 
ou a questão (já vimos que omitiu a pronúncia quanto a outras questões), ainda que, na sua essência, 
tenha procedido exactamente da mesma forma como o fez a sentença que acabou condenando.

Isto é, para se admitir a existência de um proprietário, para efeitos de IMI (art. 8º/1), tem que se 
admitir a existência no património de alguém de um direito de propriedade, nos termos consignados nos 
arts. 1302º ss do C. Civil, ou, caso contrário, qualquer outra situação fáctica — mormente a existência 
de um subconcessionario do domínio público hídrico, ainda que com autorização para usar, de modo 
privativo, instalações nele implantadas — só pode ser tributada com ajuda de uma interpretação da lei 
(arts. 1º, 2º e 8.º/1, do CIMI) que se arrogue, sem margem para dúvidas, do recurso à analogia.

Porém, como o próprio acórdão refere, v.g. ponto 5.4.1., penúltimo parágrafo, uma tal forma de 
interpretação não é admissível em matéria de incidência tributária.

c) Pela circunstância de que afirmando o acórdão que: “Em conclusão, a sentença recorrida é de 
confirmar”, ainda que recusando à R. a qualidade jurídica de superficiário, e ainda que “com a presente 
fundamentação”, ou seja, atribuindo -lhe agora uma qualidade jurídica (como sujeito passivo do IMI) 
diferente, isto é, passando a ser proprietário, mesmo assim pretende -se, também e apesar disso, manter 
a tributação nos exactos termos em que a R. foi antes tributada (como superficiário) e de apresentou a 
oportuna Impugnação e consequente Recurso.

Por isso, entende a R. que parece razoável admitir que o acórdão padece de manifestos lapsos 
(v.g. art. 669º/2 do CPC):

— Quer porque erra na “qualificação jurídica dos factos”, (isto é, um subconcessionário do domínio 
publico hídrico, ainda que autorização para usar, de modo privativo, instalações nele implantadas, não 
se converte, ipso facto ou apenas por conveniência de tributação, em proprietário);

— Quer porque constam do processo elementos que, só por si, implicam necessariamente de-
cisão diversa da proferida (em particular, os elementos registrais e matriciais que não lhe atribuem a 
qualidade de proprietário — antes e apenas uma concessão e um direito de superfície  -, ainda que o 
acórdão tenha presumido exactamente o contrário, que esses factos ou elementos de prova, só por si, 
são motivo bastante para a existência de tal qualidade, ser proprietário);

— Quer, ainda pela existência de uma contradição insanável na conclusão do acórdão, como 
elemento fundamental do processo, que, só por si, deve ser fundamento para a sua reforma, ou seja: 
pretende manter, ipso facto, a tributação correspondente à liquidação impugnada, ainda que lhe altere 
a natureza jurídica do vínculo da R. sobre as construções em questão.

Pelo que se justifica plenamente, ainda que subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido, por 
força do que dispõem, em particular, o art. 669º/2 do CPC, ex vi do art. 2º/e do CPPT.

Vejamos.
5.3.2 — O n.º 2 do artigo 669.º do CPC dispõe o seguinte:
«2 — É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando:
a) Tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação 

jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem neces-

sariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consi-
deração.»
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Como é sabido, o lapso do juiz na aplicação do direito, a que se refere o n.º 2 deste artigo 669.º 
do CPC, não é um erro de julgamento, caso em que se quis, embora mal, aquilo que realmente ficou 
consignado, mas um lapso, caso em que ficou consignado aquilo que não se queria (cf. ac. do STJ, de 
6/7/2005, 04B4522.dgsi.net). Ou, nas palavras do Prof. Lebre de Freitas (CPC, anotado Vol. II, 2001, 
pag. 674) «É o caso quando o juiz aplique uma norma revogada, omita aplicar norma existente, quali-
fique os factos com ofensa de conceitos ou princípios elementares de direito, não repare que está feita 
a prova documental de certo facto ou de outro modo incorra em erro grosseiro que determine a decisão 
por ele tomada. A expressão “lapso manifesto” não tem, no n.º 2, o mesmo alcance que no artigo 667.
º (“inexactidões devidas a [...] lapso manifesto”): não se trata já de erros revelados pelo próprio con-
texto da sentença ou de peças do processo para que ela remete, nem de omissões sem consequência no 
conteúdo da decisão, mas de erro revelado por recurso a elementos que lhe são exteriores.»

Ora, salvo o devido respeito, não parece, pelas razões já supra aludidas quando se apreciou a 
também invocada nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia, que tenha ocorrido qualquer lapso 
manifesto, nem na determinação da norma aplicável, nem na qualificação jurídica dos factos.

Com efeito, a sentença considerou, face aos factos que especificou como provados, que «Estando em 
causa a tributação de um prédio urbano constituído por um edifício que é propriedade privada da impug-
nante implantado num terreno do qual a mesma é superficiária, não se vislumbra razão para considerar que 
a mesma não se encontra sujeita a IMI, nos termos previstos no art. 8º, n.os 1 e 2 do respectivo Código.»

Por sua vez, o acórdão reclamado veio a discordar de tal enquadramento feito pela sentença, e 
concluiu que «os contratos de concessão de uso privativo do domínio hídrico por particulares não con-
ferem a estes o estatuto de superficiários (direito real típico previsto no art. 1524º e sgts. do C Civil), 
estando os respectivos concessionários sujeitos a um regime jurídico autónomo e diferenciado daquele 
a que está sujeito o superficiário (embora os respectivos regimes possam ter algumas semelhanças em 
determinados aspectos). Pelo que, não sendo a impugnante, nem podendo ser, titular de qualquer direito 
de superfície sobre a dita parcela de terreno, que integra o domínio público hídrico, e não podendo, 
igualmente, de acordo com as regras de interpretação das normas jurídicas tributárias, reconduzir -se o 
conceito de superficiário inserto no n.º 2 do art. 8º do CIMI ao conceito de concessionário, não acom-
panhamos a fundamentação da sentença recorrida».

Mas, com assento nos mesmos factos e embora com fundamentação de direito diversa da que consta 
da sentença, o acórdão veio, contudo, a confirmar a decisão recorrida, por, como supra se disse, ter con-
cluído que, face ao regime estabelecido no Decreto -Lei n.º 468/71, tendo a recorrente (concessionário 
ou subconcessionário) adquirido o estatuto de proprietário das construções que edificou no exercício do 
direito de uso privativo do terreno do domínio público, as quais são objecto de descrição autónoma tanto 
no registo predial como na matriz predial, como prédios urbanos, torna -se inquestionável que ela é o 
sujeito passivo de IMI, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Código do IMI, não sendo através do recurso 
a qualquer integração analógica do normativo em causa (artigo 8.º do CIMI) que se há -de concluir que a 
recorrente é sujeito passivo do imposto. Ou seja, sustentou -se que o detentor com exclusividade privada 
de edifício construído em terreno do domínio público hídrico concessionado é, durante o prazo da con-
cessão, proprietário do edifício, sendo, nessa medida, sujeito passivo do IMI liquidado aqui questionado.

Verifica -se, pois, que, perante a mesma factualidade, o acórdão, fazendo, embora, uma qualificação 
jurídica diversa, chega à mesma conclusão: a de que se verificam os pressupostos contidos na norma 
de incidência e, por isso, não ocorre a ilegalidade da liquidação impugnada.

Não há, assim, lapso manifesto na qualificação jurídica dos factos que possa ser enquadrável na 
alínea a) do n.º 2 do citado artigo 669.º do CPC, nem qualquer contradição insanável nesta conclusão 
do acórdão reclamado.

E também não vê que os elementos registrais e matriciais juntos pela recorrente ou os elementos 
constantes do PA impliquem, só por si, decisão diversa. Na verdade, o acórdão, embora não o refira 
expressamente, não ignorou [face até ao teor das als. e), f) e h) do Probatório] que os elementos re-
gistrais e matriciais não atribuem à recorrente a qualidade de proprietário. O que ali se diz é que «em 
termos de conteúdo do direito de uso privativo, o direito do concessionário sobre os edifícios ou prédios 
que tenha construído na área afectada ao seu uso privativo é, nos termos da lei, um verdadeiro direito 
de propriedade. E, assim sendo, adquirindo o concessionário ou subconcessionário o estatuto de pro-
prietário das construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio 
público, as quais são objecto de descrição autónoma tanto no registo predial como na matriz predial, 
como prédios urbanos…».

Em suma, há que concluir que não se verificam os pressupostos, previstos no n.º 2 do artigo 669.º 
do CPC, para a pretendida reforma do acórdão.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em:
a) Deferir o pedido de rectificação do erro material constante do acórdão e, em consequência, visto 

o disposto no n.º 1 do artigo 667.º e no artigo 716.º, ambos do CPCivil, onde ali se diz (no segmento 
inicial do Relatório) que a impugnação foi deduzida «contra as liquidações de IMI dos anos de 2007» 
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e (no Ponto 5.2. da Fundamentação) que «As liquidações respeitam, como se refere na sentença, a um 
prédio urbano …», deve passar a constar «contra a liquidação de IMI do ano de 2007» e «A liquidação 
respeita, como se refere na sentença, a um prédio urbano …».

b) Indeferir a arguição de nulidades constante do requerimento de fls. 298 e sgts., bem como o 
pedido de reforma do acórdão também ali formulado.

Custas do incidente, pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino 
(sem prejuízo do voto de vencido lavrado no acórdão reclamado). 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Caducidade do direito à liquidação. Suspensão. Acção de inspecção. Procedimento 
de inspecção.

Sumário:

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

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

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

Processo n.º 112/10 -30.
Recorrente: Barroveste, Comércio de Vestuário, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Barroveste, Comércio de Vestuário, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença 

que, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, lhe julgou improcedente a impugnação 
judicial deduzida contra as liquidações de IRC do ano de 2002.

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) É objecto do presente recurso a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 14 

de Setembro de 2009, que julgou improcedente a impugnação judicial relativa à liquidação adicional 
de IRC, quanto ao exercício de 2002, e respectivos juros indemnizatórios, no montante global de € 
18.071,28 (dezoito mil e setenta e um Euros e vinte e oito cêntimos).

B) Considera a Recorrente que houve erro de aplicação de lei, na medida em que já se havia verifi-
cado o prazo de caducidade da liquidação, aquando da notificação da mesma, sustentando, deste modo, 
entendimento distinto do da Administração Fiscal e do Tribunal a quo quanto à duração do período de 
suspensão da caducidade, previsto pelo art. 46º, n.º 1 da Lei Geral Tributária (doravante LGT).

C) Nos termos do artigo 45º, n.º 1 da LGT, o direito à liquidação caduca no prazo de quatro anos 
e, sendo o IRC um imposto periódico, cujo facto gerador do imposto se considera verificado no último 
dia do período de tributação (in casu, 31.12.2002), o prazo de caducidade começou a contar -se no dia 
01.01.2003, pelo que a caducidade estaria verificada no dia 01.01.2007, se não se verificassem quaisquer 
causas suspensivas ou interruptivas.

D) Inexistindo quaisquer causas de interrupção, analisaremos apenas a causa suspensiva verificada 
nos termos do artigo 46º, n.º 1 da LGT, segundo o qual a suspensão tem início com a “notificação ao 
contribuinte, nos termos legais, de início de acção de inspecção externa” (v. artigo 46º, n.º 1 da LGT, 
na redacção em vigor à data).
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E) Para efeitos de enquadramento da questão da suspensão, é de referir que foi dado por provado 
que a notificação supra mencionada ocorreu a 10.10.2006, suspendendo a contagem do prazo de ca-
ducidade.

F) No que concerne ao termo final do período de suspensão, a Recorrente entende que o mesmo 
ocorreu no dia 17.10.2006, data em que terminou a acção de inspecção externa, enquanto que o Tri-
bunal a quo defende que esse termo final ocorreu a 04.12.2006, data da notificação do Relatório de 
Inspecção Tributária.

G) No essencial, a razão da divergência prende -se com o conceito de “acção de inspecção” que, 
na perspectiva do Tribunal a quo, equivale a “procedimento de inspecção”. A Recorrente, por seu turno, 
entende que a acção de inspecção corresponde apenas a uma parte do procedimento de inspecção.

H) O primeiro dos elementos interpretativos em que se baseia a Recorrente para sustentar tal 
posição é na própria letra da lei, mais concretamente na LGT, que utiliza dois conceitos distintos, que 
respeitam à mesma matéria: no seu art. 46º, n.º 1 refere -se expressamente a “acção de inspecção ex-
terna”, enquanto que o seu art. 63º, n.º 3 alude já ao “procedimento de inspecção”.

I) Já no âmbito do RCPIT, veja -se o art. 36º, que usa, em sentidos claramente distintos, os refe-
ridos conceitos [vejam -se as referências ao “procedimento de inspecção” nos números 1, 2, 3 e 4, e as 
referências à “acção de inspecção” nos números 3, alínea b) e 4].

J) Atentemos, agora, no disposto pelo art. 36º, n.º 4 do RCPIT, de acordo com o qual “A prorro-
gação da acção de inspecção é notificada à entidade inspeccionada com a indicação da data previsível 
do termo do procedimento”.

K) Se entendermos, como o Tribunal a quo, que os conceitos de “acção inspectiva” e “procedimento 
tributário de inspecção” coincidem, então poderíamos substituir uma expressão pela outra, sendo pos-
sível afirmar que “A prorrogação do procedimento de inspecção é notificada à entidade inspeccionada 
com a indicação da data previsível do termo do procedimento”.

L) Ora, se o legislador pretendesse referir -se, indiferenciadamente, à acção ou ao procedimento, 
teria empregue, naturalmente, a expressão “a mesma” ou o pronome “aquela” (por referência à “acção 
de inspecção” constante da redacção original) e não, como fez, o substantivo “procedimento”.

M) O mesmo se diga quanto ao que determina o art. 36º, n.º 3, alínea b) do RCPIT, de acordo 
com o qual o prazo referido no n.º 2 da mesma disposição  - o do procedimento de inspecção  - poderá 
ser ampliado por mais dois períodos de três meses, designadamente, “Quando, na acção de inspecção, 
se apure ocultação dolosa de factos ou rendimentos”.

N) Na verdade, a aceitar a tese sustentada pelo Tribunal a quo  - o que por mera hipótese de racio-
cínio se concebe  - teríamos necessariamente que questionar por que motivo teria o legislador recorrido 
a conceitos diferentes quando pretendia que os mesmos fossem lidos de uma só forma.

O) Igualmente relevantes para aferir da correcta interpretação do art. 46º, n.º 1 da LGT, são os 
elementos teleológico, histórico e sistemático.

P) No que concerne aos elementos teleológico e histórico, encontram -se os mesmos correlaciona-
dos, na medida em que, consultando a autorização legislativa da LGT  - Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto 
 - acedemos ao intuito do legislador quanto à regulação do prazo de caducidade do direito de liquida-
ção: “encurtar [o prazo de caducidade da liquidação] de modo consentâneo com as possibilidades e o 
aumento de eficiência da Administração”.

Q) Assim, concluímos que uma interpretação extensiva do disposto pelo art. 46º, n.º 1 da LGT 
contraria o espírito da lei, porquanto importa o alargamento do prazo de caducidade.

R) Quanto ao elemento sistemático, é de realçar que, para que haja coerência sistemática quanto 
a esta matéria, o contribuinte terá de exercer algum controle das causas de suspensão da caducidade; 
caso contrário, poderia a Administração Fiscal manipular a duração do período de suspensão da cadu-
cidade da liquidação, sendo premiada pela sua eventual falta de diligência na elaboração e notificação 
do relatório de inspecção tributária, em claro prejuízo do contribuinte.

S) Mais se refira que o período durante o qual decorre a acção inspectiva externa releva para efeitos 
de suspensão do prazo, sendo irrelevante para este efeito a data dos actos subsequentes, pelo que não 
deixa a Recorrente de aceitar e reconhecer que, tal como prescreve o art. 61º, n.º 1 do RCPIT, os actos 
de inspecção se dêem por concluídos na data de notificação da nota de diligência.

T) Sublinhe -se, ainda, que da letra da lei  - concretamente do disposto pelo art. 46º, n.º l da LGT 
 - resulta expressamente o facto de perdurar a suspensão do prazo de caducidade da liquidação durante 
a “acção de inspecção externa” (sublinhado nosso), de onde resulta que, quisesse o legislador ter -se 
referido ao período de duração do procedimento de inspecção, não teria empregado esta expressão.

U) Em face do exposto, entende a Recorrente que o termo do período de suspensão do prazo 
de caducidade da liquidação se verificou aquando do fim da acção de inspecção externa, ou seja, a 
17.10.2006, pelo que a Administração apenas dispunha até ao dia 7.01.2007 para proceder à liquidação, 
o que, contudo, apenas ocorreu a 08.02.2007, i.e., fora do respectivo prazo.

Termina pedindo que a sentença seja revogada e substituída por decisão de anulação da liquidação 
impugnada.
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1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, fundamentando -se no 

seguinte:
«1. As normas da LGT e do RCPIT invocadas pela recorrente exprimem alguma imprecisão 

terminológica na utilização das expressões acção de inspecção e procedimento de inspecção as quais 
designam conceitos com conteúdos distintos, mas sem que dessa distinção se possa extrair a conse-
quência jurídica por ela pretendida, de que a suspensão do prazo de caducidade da liquidação cessa 
com a notificação ao inspeccionado da conclusão dos actos de inspecção e não com a elaboração do 
relatório final de inspecção (art. 61º n.º 1 e 62º n.º 1 RCPIT).

2. Procedendo este à identificação e sistematização dos factos detectados e à sua qualificação 
jurídico -tributária, designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que alterem os valores 
declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a administração tributária está impedida, antes da elabo-
ração, do relatório final, do exercício do direito de liquidação por desconhecimento dos pressupostos 
fácticos em que se deve basear (art. 62º nºs. 1/2 alínea i) RCPIT).

Este raciocínio subjaz à jurisprudência onde se exprime o entendimento de que a norma constante 
do art. 46º n.º 1 LGT deve ser interpretada com o sentido de que a suspensão do prazo de caducidade se 
mantém apenas até à data da notificação do relatório final da inspecção (correspondente à conclusão do 
procedimento inspectivo), se esta se verificar antes do termo do prazo de seis meses, contado a partir 
da notificação ao contribuinte do início de acção de inspecção externa (acórdãos STA SCT 7.12.2005 
processo n.º 993/05; 2.02.2006 processo n.º 769/05; 16.09.2009 processo n.º 473/09).

3. Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
a) o prazo de caducidade do direito à liquidação (4 anos) iniciou -se em 1.01.2003 (art. 45º nºs. 

1 e 4 LGT).
b) o prazo de caducidade esteve suspenso durante 56 dias, entre 10.10.2006 (data da notificação 

ao contribuinte do início da acção de inspecção externa) e 4.12.2006 (data da notificação do relatório 
final da inspecção).

c) a liquidação foi notificada ao sujeito passivo por carta registada em 5.02.2007, presumindo -se 
recebida em 8.02.2007, estando ainda em curso o segmento do prazo correspondente ao período de 
suspensão, iniciado em 1.01.2007.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. A Impugnante foi objecto de uma inspecção aos exercícios de 2002, com início a 10.10.2006, 

a coberto da ordem de serviço n.º 01200600250;
2. Em 17.10.2006, foi emitida a nota de encerramento de diligência que deu por concluída a recolha 

de elementos no âmbito da referida acção de inspecção;
3. Em 31.10.2006, a Impugnante foi notificada, do projecto do relatório de inspecção e para exercer 

o direito de audição prévia, tendo exercido o respectivo direito;
4. Pelo ofício n.º 20803, datado de 29.11.2006, foi notificado o relatório final, o qual foi notificada 

à Impugnante em 04.12.2006 (fls. 63/64 dos autos);
5. A Impugnante requereu, nos termos do art. 91º da LGT, a revisão da matéria colectável, tendo 

sido notificada do resultado da revisão em 29.01.2007;
6. A Administração Fiscal procedeu à liquidação n.º 2007 87310000674, de 31.01.2007, relativa 

a IRC do ano de 2002, no valor de 18.071,28 €, com data limite de pagamento em 12.03.2007;
7. A liquidação foi remetida à Impugnante através do registo n.º RY390792533PT, com data de 

registo em 05.02.2007 (fls. 5 do PA);
8. Em 05.06.2007, foi apresentada reclamação graciosa, a qual foi indeferida pelo despacho do 

Chefe de Finanças em 13.11.2008;
9. Desta decisão foi interposto recurso hierárquico, o qual em 13.11.2008, foi indeferido;
10. A presente impugnação foi apresentada em 06.01.2009.
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se ocorreu a caducidade do direito de liqui-

dar o IRC aqui em causa (relativo ao ano de 2002) a sentença veio a concluir que tal caducidade não 
ocorreu.

Isto porque, sendo o IRC considerado um imposto periódico e contando -se o respectivo prazo de 
caducidade a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário (ou seja, a partir de 1/1/2003) 
o direito à liquidação caducaria, em princípio, em 1/1/2007, mas, no caso, dado que a impugnante foi 
sujeita a inspecção externa, que se iniciou em 10/10/2006 e terminou em 4/12/2006, com a notificação 
do relatório final, então, visto que o prazo de caducidade esteve suspenso durante 56 dias, a caducidade 
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não ocorreu pois a notificação da liquidação foi remetida através do registo n.º RY390792533PT, com 
data de registo em 5/2/2007, presumindo -se a notificação feita em 8/2/2007.

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente sustentando, como se viu, que aquando da notificação 
da liquidação já tinha ocorrido o termo do prazo de caducidade desta, pois entende que o termo final 
do período de suspensão (determinado pela acção de inspecção) ocorreu no dia 17/10/2006, data em 
que terminou a acção de inspecção externa, e não em 4/12/2006 (data em que foi notificado o relatório 
de inspecção), como entendeu a sentença.

E como flui das Conclusões do recurso, este entendimento divergente da recorrente prende -se, no 
essencial, com o conceito de “acção de inspecção”: para a recorrente a acção de inspecção corresponde 
apenas a uma parte do procedimento de inspecção e, assim sendo, no caso, o período de suspensão do 
prazo de caducidade da liquidação ter -se -á verificado aquando do fim dessa acção de inspecção externa, 
ou seja, em 17/10/2006 e não em 4/12/2006 (data da notificação do relatório final da inspecção), como 
entendeu a sentença, pelo que, na tese da recorrente, a AT apenas dispunha do prazo até ao dia 7/1/2007 
para proceder à liquidação e respectiva notificação.

E em apoio da interpretação que sustenta, a recorrente invoca:
a) A interpretação que decorre da própria letra da lei, pois que:
 - a LGT utiliza dois conceitos distintos, que respeitam à mesma matéria: no seu art. 46º, n.º 1 

refere -se expressamente a “acção de inspecção externa”, enquanto que o seu art. 63º, n.º 3 alude já ao 
“procedimento de inspecção”;

 - mas no âmbito do RCPIT, o seu art. 36º usa, em sentidos claramente distintos, os referidos 
conceitos [vejam -se as referências ao “procedimento de inspecção” nos números 1, 2, 3 e 4, e as re-
ferências à “acção de inspecção” nos números 3, alínea b) e 4] e também no seu n.º 4 se fala em “A 
prorrogação da acção de inspecção é notificada à entidade inspeccionada com a indicação do data 
previsível do termo do procedimento”; ora se o legislador pretendesse referir -se, indiferenciadamente, 
à acção ou ao procedimento, teria empregue, naturalmente, a expressão “a mesma” ou o pronome 
“aquela” (por referência à “acção de inspecção” constante da redacção original) e não, como fez, o 
substantivo “procedimento”. E igualmente na alínea b) do n.º 3 deste mesmo artigo 36º se diz que o 
prazo referido no n.º 2  - o prazo do procedimento de inspecção  - poderá ser ampliado por mais dois 
períodos de três meses, designadamente, “Quando, na acção de inspecção, se apure ocultação dolosa 
de factos ou rendimentos”;

b) Os elementos teleológico, histórico e sistemático, pois que:
 - quanto aos dois primeiros, consultando a autorização legislativa da LGT  - Lei n.º 41/98, de 4/8 

 - acedemos ao intuito do legislador quanto à regulação do prazo de caducidade do direito de liquida-
ção: “encurtar [o prazo de caducidade da liquidação] de modo consentâneo com as possibilidades e o 
aumento de eficiência da Administração”, não sendo, assim, curial fazer uma interpretação do n.º 1 do 
art. 46º da LGT que leve ao alargamento do prazo de caducidade;

 - e quanto ao elemento sistemático, é de realçar que, para que haja coerência sistemática quanto 
a esta matéria, o contribuinte terá de exercer algum controle das causas de suspensão da caducidade, 
sob pena de a AT manipular a duração do período de suspensão da caducidade da liquidação.

3.3. A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se ocorreu o prazo de caducidade 
relativamente à liquidação impugnada, cabendo, para isso, esclarecer também se tal prazo terminava 
em 17/10/2006 ou em 4/12/2006.

E para apreciar tal questão, há que atentar, desde logo no art. 45º da LGT, cujo n.º 1 estatui que «O 
direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no 
prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro» e cujo n.º 4 dispõe, ainda, que o prazo de caducidade 
se conta, «nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data e que o facto tributário ocorreu...».

E no que aqui releva, há, igualmente, que considerar,
 - quer o disposto no n.º 1 do art. 46º da LGT, que dispunha, na redacção original, o seguinte:
«1  - O prazo de caducidade suspende -se com a notificação ao contribuinte, nos termos legais, de 

início de acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando -se o prazo desde o 
seu início, caso a duração da inspecção externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a noti-
ficação», sendo que, posteriormente, a Lei n.º 32 -B/2002, de 30/12, alterou a redacção deste n.º 1, no 
sentido de 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;

 - quer o disposto no n.º 1 do art. 61º do RCPIT: «1  - Os actos de inspecção consideram -se concluí-
dos na data de notificação da nota de diligência emitida pelo funcionário incumbido do procedimento», 
bem como o estatuído no art. 62º deste mesmo diploma:

«1  - Para conclusão do procedimento é elaborado um relatório final com vista à identificação e 
sistematização dos factos detectados e sua qualificação jurídico -tributária.
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2  - O relatório referido no número anterior deve ser notificado ao contribuinte por carta registada 
nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do artigo 60º, considerando -se concluído o 
procedimento na data da notificação.»

Refira -se, finalmente, o disposto no artigo 36º do RCPIT, que, sob a epígrafe «Início e prazo do 
procedimento de inspecção», dispõe o seguinte:

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

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

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

(...)».
Ora, conjugando o teor de todos estes normativos, não pode concluir -se pela razão da recor-

rente.
Com efeito, como bem aponta o MP, embora estas normas, bem como a norma do art. 36º do 

RCPIT, também invocado pela recorrente, exprimam alguma imprecisão terminológica na utilização 
das expressões acção de inspecção e procedimento de inspecção, trata -se de expressões que designam 
conceitos com conteúdos distintos, mas sem que dessa distinção se possa extrair a consequência jurí-
dica pretendida pela recorrente: de que a suspensão do prazo de caducidade da liquidação cessa com a 
notificação ao inspeccionado da conclusão dos actos de inspecção e não com a elaboração do relatório 
final de inspecção (art. 61º n.º 1 e 62º n.º 1 do RCPIT).

É que, procedendo o relatório final à identificação e sistematização dos factos detectados e à sua 
qualificação jurídico -tributária, designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que al-
terem os valores declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a AT está impedida, antes da elaboração 
desse relatório final, de exercer o direito de liquidação por desconhecimento dos pressupostos fácticos 
em que se deve basear (art. 62º nºs. 1/2 alínea i) RCPIT).

Veja -se, aliás, a jurisprudência a este respeito firmada no ac. de 16/9/2009, rec. n.º 0473/09, desta 
secção do STA, no sentido de que, no que respeita à caducidade do direito à liquidação do imposto e 
à forma de contagem do prazo de suspensão daquele prazo de caducidade em consequência de acção 
inspectiva determinada e notificada ainda no decurso daquele primeiro prazo de caducidade, é bem clara 
a estatuição constante dos arts. 45º e 46º da LGT e 60º e 61º do RCPIT e que «... nada da letra nem do 
espírito daqueles normativos permite distinguir, com relevo para a contagem do prazo de suspensão do 
prazo de caducidade do direito de liquidar, actos internos de inspecção e actos externos de inspecção 
e muito menos permite se confira apenas a estes últimos a eficácia suspensiva.

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

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

E veja -se, igualmente, a jurisprudência constante dos acs. deste STA, de 7/12/2005 e de 2/2/2006, 
nos recs. nºs. 993/05 e 769/05, respectivamente, com o entendimento de que a norma constante do n.º 1 
do art. 46º da LGT deve ser interpretada com o sentido de que a suspensão do prazo de caducidade se 
mantém apenas até à data da notificação do relatório final da inspecção (correspondente à conclusão do 
procedimento inspectivo), se esta se verificar antes do termo do prazo de seis meses, contado a partir 
da notificação ao contribuinte do início de acção de inspecção externa.

É de concluir, portanto, que não colhe nem a argumentação assente no elemento literal que a 
recorrente pretende retirar do n.º 1 do art. 46º e do n.º 3 do art. 63º da LGT, bem como dos arts. 36º e 
63º do RCPIT, nem a argumentação assente nos elementos teleológico, histórico e sistemático, também 
invocados.

Ora, no caso dos autos, o prazo de caducidade do direito à liquidação (4 anos) iniciou -se em 1/1/2003 
(art. 45º nºs. 1 e 4 da LGT) — sendo que esta é uma proposição que a recorrente não questiona.

Se nenhuma causa de suspensão tivesse ocorrido, esse prazo terminaria em 1/1/2007.
Porém, tal prazo de caducidade esteve suspenso durante 56 dias [entre 10/10/2006  - data da no-

tificação ao contribuinte do início da acção de inspecção externa e 4/12/2006 (data da notificação do 
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relatório final da inspecção, a qual, como vimos, é, contrariamente ao sustentado pela recorrente, a data 
relevante para efeitos da cessação do efeito suspensivo)].

Pelo que, tendo a liquidação sido notificada ao sujeito passivo, por carta registada de 5/2/2007, 
que se presume recebida em 8/2/2007, estava ainda em curso o dito prazo de caducidade (4 anos), por 
deverem ser descontados aqueles 56 dias durante os quais ocorreu a suspensão do mesmo.

A sentença decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, improcedendo, assim, as Conclusões do 
recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Ma-
dureira. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto.

Oposição à execução fiscal. Reclamação de acto do órgão da execução fiscal. Con-
volação. Indeferimento liminar. Intempestividade.

Sumário:

 I — É o processo de reclamação de acto do órgão da execução fiscal e não o de opo-
sição à execução fiscal o adequado para reagir contra a decisão do Chefe dos 
Serviços de Finanças que indeferiu o pedido de declaração de prescrição da dívida 
exequenda.

 II — Em caso de erro na forma de processo, a petição de oposição pode ser convolada 
em petição de reclamação se para tal for tempestiva e satisfizer os requisitos ne-
cessários, mesmo que para tal tempestividade tenha de ser considerado o pedido 
de nomeação de patrono e a possibilidade de lhe ser concedido o prazo de trinta 
dias para a propositura da acção, prevista nos artºs 18.º, n.º 2 e 33.º, n.os 1 e 4 da 
Lei n.º 34/04 de 29/7, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 47/07 de 28/8.

Processo n.º: 404/10 -30.
Recorrente: Maria Isabel de Jesus Lopes David da Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — Maria Isabel de Jesus Lopes David Costa, melhor identificada nos autos, não se conformando 
com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou procedente a excepção de 
caducidade do direito de deduzir oposição e, em consequência, rejeitou a oposição que aquela deduziu 
contra a execução fiscal para cobrança da dívida de imposto sobre Sucessões e Doações, no valor de 
€ 2.837,19, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

I. A Recorrente pretendia — e pretende — que seja reconhecida e declarada a prescrição da dívida 
tributária exequenda, pelos fundamentos apresentados na Oposição.

II. Tal matéria — a prescrição da dívida tributária — é de conhecimento oficioso, pelo que, sempre, 
o Tribunal a quo a deveria ter conhecido e decidido.

III. O Tribunal a quo ao indeferir liminarmente a Oposição, sem se debruçar, pelo menos su-
perficialmente — era o bastante — com a pretensão formulada, andou mal e ao arrepio da lei e da 
jurisprudência deste Tribunal Superior.

IV. O acto de citação invocado na Sentença recorrida, de 27/10/1998, não tem qualquer relevância 
material ou jurídica para a Oposição apresentada, designadamente, para aferir a sua tempestividade, ou 
para a prescrição invocada, não tendo, igualmente, qualquer relação com o pedido formulado ou com 
o fundamento da interposição da Oposição.

V. A Oposição foi apresentada nos termos dos arts. 204º/1/alínea d) e 203º/1/b) do CPPT e não do 
art. 203º/1/alínea a) do CPPT, como se alega e em que se fundamenta parte da Sentença recorrida.
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VI. A Oposição foi apresentada no prazo de 30 dias, após a nomeação do patrono nomeado no 
âmbito do Apoio Judiciário, nos termos do disposto artigo 24.º/4 e 5 da Lei n.º 34/2004, de 29/7 e dos 
artigos 204.º/1/alínea d) e 203º/1/b) do CPPT.

VII. Ao decidir como o fez, rejeitando liminarmente a Oposição, o Tribunal a quo violou o disposto 
nos arts. 151º/1 e 175º, ambos do CPPT, o art. 34º do Decreto -Lei n.º 119/94, de 7/5 e os arts. 97º e 
103º da LGT.

Ainda que assim não fosse,
VIII. A prescrição é matéria de conhecimento oficioso pelo que, sempre, deveria o Tribunal a 

quo dela conhecer.
IX. A prescrição das obrigações tributárias é matéria de conhecimento oficioso, invocável e po-

dendo e devendo ser conhecida e decidida a todo o tempo e por qualquer tribunal, pelo que, deve este 
Venerando Tribunal conhecer e decidir da prescrição da dívida fiscal exequenda, tal como invocada 
na Oposição.

Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente 

recurso, uma vez que a sentença recorrida não merece qualquer censura.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A oponente veio deduzir oposição à execução fiscal n.º 3603199101003593, a correr termos 

no Serviço de Finanças de Leiria -2, para cobrança da dívida de imposto sobre as Sucessões e Doações, 
no valor de € 2.837,19 (Esc.: 568.806$00) (processo administrativo apenso);

B) Em 27/10/1998 a oponente foi pessoalmente citada (mandado de citação e certidão de notifi-
cação constantes do processo administrativo apenso);

C) Em 13/07/2009 a oponente requereu ao órgão de execução fiscal a declaração de prescrição 
do imposto em cobrança coerciva (fls. 64 do processo administrativo apenso);

D) Por despacho de 15/10/2009 o Sr. Chefe de Finanças de Leiria -2 indeferiu o pedido de decla-
ração de prescrição (cf. processo administrativo apenso);

E) Em 19/10/2009 a oponente foi notificada do despacho referido na alínea anterior, na pes-
soa do seu ilustre mandatário, pelo ofício n.º 10811, datado de 16/10/2009 (processo administrativo 
apenso);

F) Em 28/12/2009, o oponente deduziu a presente oposição (cf. carimbo aposto no rosto da peti-
ção, a fls. 3 dos presentes autos).

3 — O sindicado despacho de indeferimento liminar, interpretando o sentido da petição inicial 
como constituindo impugnação do despacho do Chefe dos Serviços de Finanças de Leiria -2, que in-
deferiu o pedido da oponente de declaração de prescrição da dívida exequenda, concluiu, depois de 
também se ter pronunciado no sentido da caducidade do direito de deduzir oposição à execução fiscal, 
sem hesitações e outras ou melhores considerações, que o meio processual adequado para reagir contra 
essa decisão daquele órgão de execução fiscal não era a oposição à execução fiscal, mas sim a recla-
mação a que alude os artºs 276.º e 277.º do CPPT — como, aliás, vem sendo jurisprudência pacífica e 
reiterada desta Secção do STA.

E que, assim, tendo a oponente sido notificada daquela decisão em 19/9/09 e a presente oposição 
apresentada em 28/12/09, nesta data já havia decorrido o prazo de dez dias fixado naqueles preceitos 
legais para o efeito, pelo que tal facto obstava à convolação da petição apresentada em reclamação da 
decisão do órgão de execução fiscal.

Aquela asserção do despacho recorrido não vem posta em causa pela recorrente, pelo que temos 
que a dar por assente.

Sendo assim, importa, pois, apurar se, de facto e tal como se decidiu na sentença recorrida, tal 
convolação não é possível, por ser intempestiva a petição inicial.

E tudo visto, cremos que não assiste razão ao Mmº Juiz “a quo”.
4 — Dispõe o artigo 18.º, n.º 2 da Lei n.º 34/04 de 29/7, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 47/07 de 28/8 que “O apoio judiciário deve ser requerido antes da primeira intervenção processual, 
salvo se a situação de insuficiência económica for superveniente, caso em que deve ser requerido an-
tes da primeira intervenção processual que ocorra após o conhecimento da situação de insuficiência 
económica”.

Por sua vez estabelece o artigo 33.º da mesma lei que “O patrono nomeado para a propositura 
da acção deve intentá -la nos 30 dias seguintes à notificação da nomeação, apresentando justificação à 
Ordem dos Advogados ou à Câmara dos Solicitadores se não instaurar a acção naquele prazo” (n.º 1) e 
acrescenta que “A acção considera -se proposta na data em que for apresentado o pedido de nomeação 
de patrono” (n.º 4).

Daqui resulta que, tendo o pedido de nomeação de patrono judiciário sido efectuado antes da 
intervenção processual e deferido esse pedido, o patrono nomeado dispõe do prazo de trinta dias, se-
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guintes à notificação da nomeação, para propor a acção respectiva, retroagindo essa propositura à data 
em que for apresentado o pedido de nomeação de patrono, ou seja, a 28/10/09.

Ora, resulta dos autos que, em 13/07/09 a oponente requereu ao órgão de execução fiscal a de-
claração de prescrição do imposto em cobrança coerciva (al. C) do probatório e fls. 64 do processo 
administrativo apenso);

Por despacho de 15/10/09 o Chefe dos Serviços de Finanças de Leiria -2 indeferiu o pedido de 
declaração de prescrição (al. D) do probatório e cf. processo administrativo apenso).

Em 19/10/09 a oponente foi notificada do referido despacho, na pessoa do seu ilustre mandatário, 
pelo ofício n.º 10811, datado de 16/10/09 (al E) do probatório e cf. processo administrativo apenso).

Entretanto, em 28/10/09, requereu à Segurança Social protecção jurídica para pagamento da taxa 
de justiça e demais encargos com o processo, bem como a nomeação e pagamento de patrono, com 
vista à reclamação do indeferimento do pedido de declaração da prescrição da dívida exequenda (vide 
fls. 13 e segs. e 17).

Este pedido foi deferido em 23/11/09 (vide fls. 12).
E, em 28/12/09, deu entrada naquele Serviço de Finanças a presente petição inicial (al. F) do 

probatório).
Sendo assim e nesta data, ainda não ia decorrido o aludido prazo de trinta dias — o que só ocor-

reria em 3/1/10 (cf. artigo 144.º, n.º 1 do CPC) -, nem tão pouco em 28/10/09, data em que se considera 
proposta a reclamação, por ter sido nesta altura que foi feito o pedido de protecção jurídica, ia decorrido 
o prazo de dez dias a que alude o artigo 277.º, n.º 1 do CPPT.

Deste modo e ao contrário do decidido, nada obsta à convolação do processo de oposição à exe-
cução fiscal em processo de reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, uma vez que a petição 
inicial é tempestiva.

5 — Nestes termos e com este fundamento, acorda -se em conceder provimento ao presente re-
curso, convolar o processo de oposição à execução fiscal em processo de reclamação da decisão de 
órgão de execução fiscal e, nessa medida, revogar o despacho recorrido, que deverá ser substituído 
por outro que admita a petição inicial apresentada em juízo, se a tal outra razão, que não a invocada, a 
tal possa obstar, assim permitindo que o tribunal de 1.ª instância possa conhecer da suscitada questão 
da prescrição, cumpridos que sejam os demais trâmites legais e mediante a observância do princípio 
do contraditório.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Juros indemnizatórios. Pagamento da sisa. Ónus da prova. Acção Administrativa 
especial. Benefícios fiscais.

Sumário:

 I — A regra estabelecida no n.º 2 do artigo 74.º da LGT quanto a ónus da prova, em-
bora apenas prevista para o procedimento tributário será também de aplicar ao 
processo judicial tendo em conta que, baseando -se a repartição do ónus da prova 
em critérios de normalidade e razoabilidade não teria sentido ser diferente no 
procedimento administrativo e no processo judicial, quando a situação da vida a 
provar é a mesma.

 II — A obrigação de indemnizar o contribuinte à luz do n.º 1 do artigo 43.º da LGT 
radica na existência de erro imputável aos serviços da Administração Fiscal num 
acto de liquidação de um tributo, determinado em processo de reclamação graciosa 
ou de impugnação judicial, erro esse de que resulte o pagamento indevido de uma 
prestação tributária.

 III — Essa hipótese normativa não ocorre quando numa acção administrativa especial 
tenha sido anulado acto que indefere pedido de isenção de pagamento do impostos 
de sisa e selo, bem como de emolumentos e outros encargos notariais.
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Processo n.º: 495/10 -30.
Recorrente: Talaris Portugal, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — A Talaris Portugal, SA, anteriormente denominada Delarue Systems — Automatização, S. A. 

com os sinais dos autos, vem recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que, julgando 
parcialmente procedente a acção administrativa especial intentada, anulou o despacho do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de 14/07/2004, nos termos do qual foi indeferido pedido de 
isenção de imposto municipal de Sisa, bem como dos emolumentos e outros encargos notariais, mais 
a julgando improcedente no que concerne aos juros indemnizatórios pedidos, tendo formulado as se-
guintes conclusões:

A. O Douto Acórdão notificado à A. em 23 de Julho de 2009 deferiu a pretensão da A. anulando 
o despacho proferido pelo SESEAF que lhe negou o beneficio fiscal de isenção de SISA, imposto de 
selo e outros encargos.

B. No entanto, o mesmo Acórdão vem indeferir a pretensão formulada pela A. referente a ao pe-
dido de juros indemnizatórios que solicitou a contar da data em que efectuou os referidos pagamentos 
de SISA, imposto de selo e outros encargos em que incorreu em razão do referido indeferimento do 
pedido do beneficio fiscal até ao respectivo reembolso.

C. A decisão do Tribunal tem como fundamento a falta de comprovação do pagamento dos refe-
ridos montantes.

D. Ora, como resulta do probatório, ou seja da escritura de alienação dos imóveis junta à petição 
inicial como doc. n.º 8, agora junta como Documento n.º 3, a transacção — no caso a compra e venda 
de imóveis — realizou -se tendo os imposto e encargos inerentes à mesma sido liquidados e pagos pela 
A.

E. A fls. 91 do livro 459 -H onde foi lavrada a referida escritura é expressamente mencionado o 
documento de liquidação da SISA “Conhecimento da SISA n.º 429, passado pelo Serviço de Finanças 
de Torres Vedras 1, em 30 de Agosto de 2002.

F. Por outro lado, o pagamento da SISA, tal como sucede agora com o IMT no caso de aliena-
ção de imóveis é prévio à realização da operação de transferência dos imóveis sendo um encargo do 
adquirente.

G. Os emolumentos e encargos são liquidados pelo Cartório Notarial.
H. Em face do exposto resulta ex lege bem como do probatório que os montantes de imposto e 

encargos foram liquidados e pagos em 30 de Dezembro de 2002.
I. Ainda, encontram -se demonstrados os pressupostos de pagamento de juros indemnizatórios, ou 

seja o erro imputável à Administração Tributária quando negou a atribuição do beneficio fiscal solicitado 
pela A. ao abrigo do Decreto - Lei n.º 404/90 de 21 de Dezembro, conforme decorre do douto Acórdão 
ora junto e que se dá como reproduzido para todos os efeitos legais.

J. Assim, padece a douta sentença de erro de facto e de direito na apreciação do pedido de juros 
indemnizatórios pelo que deverá ser parcialmente revogada, e o pedido de juros indemnizatórios ser 
deferido.

2 — A Fazenda Publica contra alegou nos termos que constam de fls. 405 e segts, que se dão aqui 
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:

A — O douto acórdão recorrido considerou que não se encontra demonstrado/documentado o 
pagamento do imposto em causa bem como o imposto do selo e demais encargos, razão por que se não 
pode reconhecer o direito da A. a juros indemnizatórios. E, em consequência, julgou improcedente o 
pedido de pagamento de juros indemnizatórios,

B — Veio agora a Recorrente Jurisdicional veio agora juntar às suas alegações, os documentos 
relativos ao pagamento do Imposto Municipal de Sisa, da escritura que titulou o negócio jurídico acima 
identificado e dos inerentes emolumentos notariais.

C — Todavia, esgotado que está o poder jurisdicional exercido em primeira instância, tal apresen-
tação de documentos é, neste momento, extemporânea e ilegal, pelo que deverá ser rejeitada.

D — Complementarmente e contra entendimento da Recorrente Jurisdicional segundo a qual a 
Administração Tributária deve ressarci -la, procedendo ao pagamento de juros indemnizatórios a título 
oficioso independentemente de qualquer pedido, acrescenta -se mais uma vez que essa posição não pode 
ser acolhida, uma vez que, conforme consta do Acórdão recorrido, não se encontra demonstrado/docu-
mentado o pagamento do imposto em causa, bem como o Imposto do Selo e demais encargos.

3 — O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer para o que aponta as seguintes ra-
zões:

“Notificado nos termos do art. 146º 1 CPTA o Ministério Público informa que não se pronuncia 
sobre o mérito do recurso, no entendimento de que a relação juridico -material controvertida não implica 
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direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes ou valores constitu-
cionalmente protegidos como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território, a 
qualidade de vida, o património cultural e os bens do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias 
locais (arts. 9º n.º 2 e 146º n.º 1 CPTA)”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A). Em 2002MAR22, a A. e «Delarue Systems, S. A.», na qualidade de compradoras, e «PDSL-

-Papelaco Empreendimentos para Teletramento de Informação, S. A.», «Papelaco Automatismos, S. A.» 
e «Papelaco -Sociedade de Representações de Papel e Máquinas de Escritório, S. A.», na qualidade de 
vendedoras, outorgaram no contrato denominado contrato de transmissão de estabelecimento, docu-
mentado de fls. 145 a 187, inclusive, dos autos e que, aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos 
legais;

B). Com tal contrato as primeiras adquiriram às segundas o «PAB», ou seja, a soma dos negócios 
«PDSL», «AUTOMATISMOS», «PAPELACOESPAÑA» e «PAPELACOHOLDING» — cf. fls. 151 
e 153 dos autos;

C). A Cláusula 11.ª de tal contrato é, além do mais, do seguinte teor;
Cláusula 11
(Responsabilidades excluídas dos negócios cedidos)
1 — Pelo presente contrato, o PAB é transferido e cedido pelos VENDEDORES aos COMPRA-

DORES, sem qualquer responsabilidade relativa à actividade e negócio dos VENDEDORES antes da 
data de Conclusão. No entanto, as obrigações que decorram do normal desenvolvimento da actividade 
mantida pelo PAB são transferidas com a cessão do PAS aos COMPRADORES.

2. [...]
(i)
(ii) Qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente de quaisquer impostos, designadamente, 

rendimentos nacionais, locais ou estrangeiros, impostos sobre vendas, pessoal, listas de pagamento de 
quaisquer outros impostos, incluindo multas e juros, de qualquer natureza, salvo as responsabilidades 
decorrentes da transmissão de imóveis, pessoal, contratos operacionais ou direitos operacionais (nome-
adamente impostos municipais, salários proporcionais, seguros ou quaisquer outras obrigações opera-
cionais contratuais) que venham a ser devidas e susceptíveis de ser pagas após a data da conclusão;

[...]
(vii) Qualquer incumprimento do contrato, queixa ou violação de qualquer lei ou decisão final de 

qualquer estado, judicial ou corpo governamental;» (cf. fls. 167 e 168 dos autos);
D). Na sequência e por força do contrato a que se faz alusão na precedente alínea A), a A., «Dela-

rue Systems, Automatização, S. A.», requereu a SE o Ministro das Finanças, ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 404/90DEZ21, a isenção de sisa relativa à aquisição de imóveis às vendedoras, bem como a dispensa 
de pagamento de imposto de selo, de emolumentos devidos pelo registo da transmissão e dos encargos 
notariais devidos pela realização da escritura respectiva, tudo nos termos do doc. que constitui fls. 15 a 
19, inclusive, dos autos e que, aqui, se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

E). Para os efeitos referidos na alínea que antecede, a A. demonstrou que, às datas de 2006JAN30 
e 2006ABR13, tinha a sua situação, perante, respectivamente, a Segurança Social e a Administração 
Fiscal, regularizada — cf. docs. de fls. 30 e 31 dos autos que, aqui, se dão por integralmente reprodu-
zidos para todos os efeitos legais;

F). Por oficio de 2006MAI03, a Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões 
do Património, notificou a A. para remeter aos referidos Serviços “[...] as declarações autenticadas 
emitidas pela Seg. Social de que todas as sociedades intervenientes no processo têm a situação regula-
rizada”, afim de ser apreciado e decidido o pedido referenciado na precedente alínea D). — cf. fls. não 
numeradas do Proc. instrutor apenso;

G). Através de ofício da mesma data de 2006MAI03, a Direcção de Serviços referida em F). 
solicitou ao CSFinanças de Oeiras 3, com o objectivo de apreciação do pedido de isenção formulado 
pela A. e acima referido, que se todas as sociedades intervenientes no contrato mencionado em A). 
eram “[...] devedoras de quaisquer contribuições ou impostos ao Estado [...] e em caso afirmativo se 
se encontra(vam) garantidas” — cf. fls. não numeradas do Proc. Instrutor apenso;

H). Em 26 daquele mesmo mês de Maio de 2003, foi dada resposta ao ofício referido em G). 
informando -se, além do mais, que a tal data existiam no SFOeiras 3 “[...] dívidas de contribuições e 
impostos à Fazenda Pública, com base nas quais foram instaurados processos de execução fiscal” contra 
as sociedades «PAPELACO AUTOMATISMOS, S. A.» e «PDSL -Equipamentos para Teletramento de 
Informação, S. A.» — cf. fls. não numeradas do Proc. Instrutor apenso;

I). Em 2004MAR10, aquele mesmo SFinanças informou a DSISTPatrimónio, com referências 
às duas sociedades devedoras de impostos mencionadas na alínea que antecede que as mesmas “[...] 
não apresentaram qualquer meio de garantia passível de suspender as dívidas existentes.” - cf. fls. não 
numeradas do Proc. Instrutor apenso;
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J). Em 2003AGO21 a A. deu resposta ao ofício mencionado na alínea F). que antecede, através do 
expediente documentado a fls. 28 e 29 dos autos e onde, no essencial sustentou que a obrigação legal 
de comprovação da inexistência de dívidas perante o Fisco e a Seg. Social não abrangia as restantes 
sociedades intervenientes no contrato referido em A). e, particularmente, as mencionadas em H).;

K). Em 2004MAR26 foi proferida a informação n.º 431/04, documentada de fls. 33 a 37, inclusive, 
dos autos e que, aqui, se dá por integralmente reproduzida, no sentido do indeferimento do pedido re-
ferido em D). no entendimento de que “[...] as sociedades cindidas não têm a sua situação regularizada 
perante o Estado e não fez prova se têm a situação regularizada perante a Segurança Social [...]”;

L). Sobre tal informação recaíram os pareceres documentados a fls. 38 e 33, para que se remete, 
respectivamente de 2004MAR29 e 2004ABR05 e confirmativos da mesma;

M) Sobre a informação mencionada em K). veio a recair, em 2004ABR08, despacho do Sr. 
Subdirector -Geral dos Impostos do seguinte teor; “Proceda -se à audição prévia por escrito — prazo 
15 dias”.

N). Em 2004MAI04, a A. exerceu, por escrito, o seu direito de audição nos termos documentados 
de fls. 39 a 43, inclusive, destes autos e que, aqui, se dão por integralmente reproduzidas para todos 
os efeitos legais;

O). Na sequência do exercício do direito de audição referido na alínea que antecede veio a ser 
proferida, no âmbito da DSISTPatrimónio, nova informação conformativa daquela outra de 2004MAR26 
bem como dos pareceres que sobre ela recaíram, no entendimento de que a A. não aportou elementos 
novos — cf. fls. 47 e 48 dos autos que, aqui, se dão por integralmente reproduzidas para todos os 
efeitos legais;

P). Após pareceres confirmativos da informação a que se faz alusão na precedente alínea, datados 
de 2004MAI19, 2004MAI25 e 2004JUL13, veio a ser proferido o despacho da autoria de SESEAF, 
aqui sindicado, em 2004JUL14, e do seguinte teor;

«Concordo.» — cf. fls. 47, 48 e vº dos autos.
5 — A ora recorrente peticionou na acção administrativa especial que intentou o direito a juros 

indemnizatórios e que decorreria da anulação do despacho que lhe indeferira o pedido de isenção do 
pagamento do imposto municipal de sisa, imposto de selo e demais encargos notariais.

O acórdão sob recurso fundamentou a improcedência desse pedido no facto de não se encontrar 
“demonstrado/ documentado” nos autos o pagamento dos aludidos impostos e encargos.

Inconformada com o assim decidido, a recorrente vem, em suma, alegar que esse pagamento re-
sultara provado através da escritura de alienação dos imóveis junto à petição inicial como documento 
n.º 8, agora de novo junta às alegações como documento n.º 3, e onde vem expressamente mencionado 
o documento de pagamento da Sisa, cuja fotocópia, aliás, se encontra junta à mesma peça processual 
como documento n.º 2.

Vejamos.
Constitui uma realidade que não se mostra assente no probatório o pagamento dos impostos em 

causa e demais encargos.
No entanto, certo é que inexiste qualquer obstáculo à apreciação da matéria de facto por parte 

deste STA e, se for caso disso, alterá -la, uma vez que se trata de um recurso de apelação regulado pelo 
artigo 149.º do CPTA, não sendo aplicável o disposto no n.º 5, do artigo 12.º do ETAF, para mais que a 
decisão da 1.ª instância é do TCA e não de um tribunal tributário (cf. ainda alíneas a) e b) do artigo 26.º 
do ETAF).

Sendo assim, impõe -se, designadamente no tocante à prova do pagamento da sisa, atender ao 
comando normativo constante do artigo 74.º, n.º 2 da LGT onde se estabelece que “Quando os elemen-
tos de prova dos factos estiverem em poder da administração tributária, o ónus previsto no número 
anterior considera -se satisfeito caso o interessado tenha procedido à sua correcta identificação junto 
da administração tributária”.

Embora esta norma esteja prevista para o procedimento tributário, a regra do ónus da prova será 
também de aplicar ao processo judicial tendo em conta que, baseando -se a repartição do ónus da prova 
em critérios de normalidade e razoabilidade não teria sentido ser diferente no procedimento adminis-
trativo e no processo judicial, quando a situação da vida a provar é a mesma.

Neste contexto, se é certo que a fotocópia documentando o pagamento da sisa junta com as alega-
ções de recurso, dada a sua apresentação extemporânea como resulta do disposto no artigo 523.º n.º 2 
do CPC, não reveste virtualidade probatória, não menos verdade é que da escritura de alienação de 
imóveis junta com a petição inicial como documento n.º 3 se alude ao conhecimento da sisa em causa, 
passado pela Repartição de Finanças de Torres Vedras (cf. D) do probatório).

Daí que se deva considerar suficientemente identificado o elemento de prova em poder da Ad-
ministração Tributária.

De facto, sendo obrigatória em toda a documentação tributária a identificação com o número 
do contribuinte e sendo registados todas as transmissões de prédios nas respectivas matrizes, será de 
considerar identificação bastante a indicação do ano em que se efectuou o pagamento da sisa, com a 



1611

identificação do prédio e número do contribuinte, a fim da Administração Tributária poder tal com-
provar, não recaindo sobre o contribuinte o correspondente ónus de prova, nem a AT pode negar esse 
pagamento no processo, sem litigância de má fé.

Acresce que, como defende a recorrente, em face do disposto no artigo 47.º do Código do Imposto 
Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, em vigor à data da celebração da escritura 
de alienação dos imóveis, esta nunca poderia realizar -se sem que previamente se tivesse feito a prova 
do pagamento da sisa liquidada.

Neste contexto, importa dar como assente o efectivo pagamento da sisa liquidada.
Contudo, daí não decorre que à recorrente assista o direito aos peticionados juros indemnizatórios, 

matéria cujo conhecimento não se encontra vedado em sede de acção administrativa especial, sabido, 
como é, que podem se cumulados pedidos que forem conexos com o acto impugnado — artigo 47.º 
n.º 1 do CPTA.

A obrigação de indemnizar radica na ilicitude do acto de liquidação justificativa do pagamento e 
na circunstância do obrigado tributário ter sido privado da disponibilidade da quantia paga durante um 
certo período e dai a presunção de ter ocasionado prejuízo patrimonial.

Com efeito, a este propósito estabelece o artigo 43.º da lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Paga-
mento indevido da prestação tributária”, no seu n.º 1, que «São devidos juros indemnizatórios quando 
se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços 
de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido».

Isto significa que para que sejam devidos juros indemnizatórios se torna essencial o preenchimento 
dos seguintes requisitos, a saber:

— que haja um erro num acto de liquidação de um tributo;
— que ele seja imputável aos serviços;
— que a existência desse erro seja determinada em processo de reclamação graciosa ou de im-

pugnação judicial;
— que da existência desse erro tenha resultado o pagamento de uma dívida tributária em montante 

superior ao legalmente devido -cf. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a 
fls. 472, anotação 5.º ao artigo 61.º

Ora, no caso em apreço resulta inquestionável que nenhum dos preditos requisitos ocorre, sendo 
que a legalidade do acto de liquidação do imposto de sisa em causa não foi minimamente posta em 
crise na acção administrativa especial intentada, o mesmo se podendo dizer quanto ao imposto de 
selo e emolumentos notariais, e daí que não tenham sido objecto de anulação no acórdão sob recurso, 
antes o tendo sido o despacho que, em momento que lhe é posterior, indeferiu o pedido de isenção do 
pagamento desses tributos.

Por outras palavras, no acórdão recorrido não foi emitido qualquer juízo de ilicitude, assente em 
erro imputável aos serviços, respeitante a actos de liquidação determinantes da sua anulação.

Neste contexto, não se verificando a hipótese normativa consagrada no n.º 1 do artigo 43.º da 
LGT, inexiste o direito a juros indemnizatórios a que a recorrente se arroga.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Notificação por carta registada. Presunção. Ilisão.

Sumário:

 I — A mera comprovação da data do depósito na caixa do correio da correspondência 
dirigida ao destinatário/contribuinte por parte da Administração Tributária não 
ilide ou afasta a presunção de notificação estabelecida no n. 1 do artigo 39.º do 
CPPT.

 II — Essa presunção apenas pode ser ilidida pelo notificado no sentido da demonstração 
de que a notificação ocorreu em data posterior à presumida.
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Processo n.º: 526/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Juan Carlos Cristobal de Ascenção Rodriguez.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — A Fazenda Publica, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Juan Carlos Cristobal de Ascen-
ção Rodriguez, com os demais sinais dos autos, do acto de indeferimento, por intempestividade, da 
reclamação graciosa por ele apresentada contra a liquidação oficiosa de IRS do ano 2006 no montante 
de € 1.761.04, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 — A presunção consagrada no artigo 39.º, n.º 1, do CPPT, só pode ser aplicada nos casos em que, 
sendo conhecida a data de envio postal de uma notificação, se desconhece a data de sua recepção.

2 — No caso concreto dos autos, não é possível aplicar a presunção do artigo 39.º, n.º 1, do CPPT, 
por ser conhecida a data em que se verificou a recepção da notificação da liquidação — concretamente 
28.11.2008, conforme demonstram documentos n.º 1 e n.º 2 da contestação, considerados integralmente 
reproduzidos, no ponto 1 dos factos provados, da douta decisão em recurso.

3 — Ao caso concreto dos autos, não interessa a presunção legal em referência e, em consequên-
cia, se a mesma pode ou não ser ilidada (designadamente, pela FP) pois a respectiva disposição legal 
não pode ser aplicada

(motivo pelo qual os documentos que demonstram a data de recepção da notificação não fo-
ram — nem podiam ter sido — desentranhados dos autos, sob pena de violação da descoberta da 
verdade material dos factos).

4 — O prazo de 120 dias para apresentação de reclamação graciosa da liquidação, contado depois 
de decorrido o prazo de 30 dias para pagamento do tributo que se iniciou em 28.11.2008, terminou em 
27.04.2009 pelo que a reclamação do recorrido de 29.04.2009 foi apresentada depois do prazo legal.

5 — Sem reclamação válida e eficaz por ter sido apresentado depois do prazo legal a impugnação 
judicial da liquidação tinha que ser apresentada até 30.03.2009 pelo que o Tribunal a quo podia e devia 
ter rejeitado a p.i. dos autos por extemporânea.

6 — A douta decisão em recurso violou o artigo 40.º, n.º 4, alínea a), do CIRS e artigos 70.º, n.º 1 
e 120º, n.º 1 alínea a), ambos do CPPT.

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso prende -se com a tempestividade da reclamação graciosa 

prevista no artigo 70.º do CPPT, e consiste em saber quando é que ocorre a perfeição da notificação 
efectuada ao abrigo do disposto nos arts 38.º, n.º 1 e 39.º, nos. 2 e 3 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

Alega a recorrente que «a presunção do arte 39.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário só interessa e só pode ser aplicada nos casos em que se desconhece a data de recepção de 
uma notificação, mas se conhece a data de envio.

E que na hipótese dos autos é conhecida a data de envio da carta registada e a data de recepção 
da mesma pelo que a referida presunção não é aplicável.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
O artigo 39.º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, dispõe sob a epígrafe de 

«perfeição das notificações» que as notificações efectuadas nos termos do n.º 3 do artigo anterior 
presumem -se feitas no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia 
não seja útil.

E acrescenta -se no seu n.º 2 que a presunção do número anterior só pode ser elidida pelo notificado 
quando não lhe seja imputável o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida, devendo 
para o efeito a administração tributária ou o tribunal, com base em requerimento do interessado, requerer 
aos correios informação sobre a data efectiva da recepção.

Esta norma teve como base o antigo artigo 66.º do CPT que por sua vez se alicerçou nos ns. 3 e 
4 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 121/76 de 11 de Fevereiro.

Com tal diploma o legislador teve em vista a necessidade de compressão das despesas públicas 
e a simplificação dos actos burocráticos garantindo, por outro lado, a segurança de comunicação dos 
actos do processo.

Daí que a lei estabelecesse a presunção de perfeição das notificações no 3.º dia posterior ao do 
registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil, sem necessidade de mais ave-
riguações e diligências.

E isto sem prejuízo de tal presunção ser elidida pelo avisado ou notificado (e só ele) quando o 
facto da recepção do aviso ou notificação ocorresse em data posterior à presumida por razões que não 
lhe fossem imputáveis.
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Este regime manteve -se em termos muito semelhantes, no artigo 39.º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, sendo as razões que lhe presidem as mesmas.

Daí que se entenda, tal como se sustenta na decisão recorrida, que não se pode concluir que, pelo 
facto de a correspondência ter sido entregue na caixa do correio no dia 28.11.2008, terá ocorrido nesse 
dia a notificação. A perfeição da notificação só se pode considerar verificada no 3.º dia posterior ao do 
registo ou no 1.ºdia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.

Termos em que somos do parecer, que o presente recurso deve ser julgado improcedente, 
confirmando -se o julgado recorrido”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 — O impugnante foi notificado da liquidação de IRS, de 2006, no valor de 1.761,04, por via 

postal registada com referência RY471976112PT, nos termos dos documentos n.º 1 e 2, juntos com 
contestação e que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

2 — A correspondência foi depositada na caixa do correio do Impugnante em 28.11.2008, nos 
termos dos documentos n.º 1 e 2, juntos com a contestação e que aqui se dão por integralmente repro-
duzidos para todos os efeitos legais.

3 — A reclamação graciosa deu entrada no respectivo Serviço de Finanças em 29.04.2009.
5 — A questão objecto do presente recurso consiste em saber se, uma vez comprovada a data do 

depósito na caixa do correio da correspondência endereçada sob registo ao destinatário/contribuinte, 
fica ilidida ou afastada, como defende a recorrente Fazenda Pública, a presunção prevista no n.º 1 do 
artigo 39.º do CPPT, ou seja de que a notificação em causa se presume feita no terceiro dia posterior 
ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil

Perfilhando o entendimento que essa presunção só poder ser ilidida pelo próprio notificado, a 
sentença sob recurso concluiu que a reclamação graciosa deduzida pelo ora recorrido era tempestiva 
e daí que, na procedência da impugnação judicial, tivesse anulado o acto da AF que a rejeitara, com 
fundamento em extemporaneidade.

Pensamos que se decidiu com acerto.
Com efeito, a mera comprovação da data em que a correspondência relativa à notificação da liqui-

dação oficiosa de IRS foi depositada na caixa do correio, nada pode adiantar a respeito da data precisa 
em que o destinatário teve efectivo conhecimento do respectivo conteúdo, apresentando -se abusiva e 
infundamentada a conclusão de que nessa mesma data se deve considerar concretizada a notificação.

Para mais, como resulta do disposto no n.º 2 do artigo 39.º do CPPT, a presunção apenas pode ser 
ilidida pelo notificado/contribuinte no sentido da demonstração de que a notificação ocorreu em data 
posterior à presumida - cf. Jorge Lopes de Sousa, in, CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição a fls. 353, 
anotação 3 ao artigo 39.º

Sendo assim, no caso dos autos, tendo a carta sido registada no dia 27/11/08 (cf. fls. 25), presume-
-se que a notificação se concretizou no primeiro dia útil a seguir ao terceiro após o registo (artigo 39.º 
n.º 1 do CPPT), ou seja a 2/12/08 (30/11 - Domingo; 1/12 - Feriado).

Contado desde esta última data o prazo de 150 dias para deduzir a reclamação graciosa (120 
dias+30 dias, nos termos dos artigos 70.º, 102.º,n.º 1, alínea a) do CPPT e 140.º, n.º 4, alínea a) do 
CIRS), conclui -se que o prazo para deduzir reclamação graciosa terminaria a 4/05/09.

Uma vez que deu entrada no dia 29/04/09 (3. do probatório), a reclamação graciosa foi apresentada 
tempestivamente, como bem se decidiu na sentença sob recurso.

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

Custas a cargo da recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal. Taxa de justiça inicial.

Sumário:

 I — A dependência estrutural da reclamação prevista nos artigos 276.º e seguintes do 
CPPT em relação à execução fiscal obsta a que a instauração da reclamação seja 
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considerada para efeitos de taxa de justiça inicial como equiparada à introdução 
em juízo de um processo novo.

 II — Assim, é aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não os valores 
constantes da Tabela I-A do Regulamento das Custas Processuais mas sim a Tabela 
II do mesmo RCP.

Processo n.º: 655/10 -30.
Recorrente: Teresa de Jesus Sá e Caires.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau

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

I — Teresa de Jesus Sá e Caires, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do 
Mmo. Juiz do TAF do Funchal que manteve a decisão do Secretário Judicial de não recebimento da 
reclamação da recorrente por a taxa de justiça liquidada ser de valor inferior ao da taxa legalmente 
prevista, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 — A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz, nos termos do artigo 276.º e seguintes do 
CPPT, da decisão do Órgão Fiscal que indeferiu o seu pedido de isenção de prestação de garantia no 
processo de execução fiscal n.º 288721001002317.

2 — O Secretário do Tribunal recusou o recebimento da reclamação da recorrente com fundamento 
em pagamento insuficiente de taxa de justiça.

3 — A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz que, por decisão de 28/6/2010, manteve a 
decisão administrativa reclamada, da qual é interposto o presente recurso.

4 — A reclamação da recorrente não é um processo novo introduzido em juízo, mas corresponde 
a um apêndice do processo de execução fiscal e dele estruturalmente dependente.

5 — O processo de execução fiscal tem natureza judicial e está na dependência do Juiz, garantindo 
a lei aos interessados o direito de reclamação dos actos materialmente administrativos praticados por 
Órgãos de Administração Tributária (artigo 103.º da LGT).

6 — A designação de acção de impugnação usada pelo artigo 49.º, n.º 1, alínea a), iii do ETAF é 
fruto de hesitação e incerteza na variação terminológica dos meios de defesa dos lesados e não retira a es-
tes o cunho de incidentes no processo de execução fiscal do qual estão estruturalmente dependentes.

7 — E é precisamente na estrutural dependência jurídica da reclamação relativamente ao processo 
de execução fiscal que se deve pôr o acento tónico para atribuir à reclamação da recorrente o carácter 
de incidente ou procedimento anómalo e concluir que não constitui propriamente a introdução de um 
processo novo em juízo (artigo 103.º da LGT).

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 — É do seguinte teor a decisão recorrida:
«RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART.º 475.º CPC
A presente reclamação judicial tributária (artigos 276.º ss CPPT e artigo 49.º -1 -a -iii do actual 

ETAF) tem o valor de 386.781,48 euros.
A taxa de justiça está hoje (mal) definida no artigo 6.º -1 do RCP.
A reclamação entende estarmos face a um incidente anómalo, tributado com 1 a 3 UC na Tabela 

II do RCP (que, em boa verdade, não se refere sequer a todos os incidentes), e a Secretaria deste TAF 
entende diferentemente (v. Tabela I -A).

O presente processo não é um incidente anómalo — v. artigo 7.º -6 do RCP. É um processo normal 
urgente regulado nos artigos 276.º ss do CPPT e enxertado na execução fiscal, que tem a natureza de 
uma impugnação judicial (como resulta da norma do artigo 49.º -1 -a -iii do actual ETAF, posterior ao 
CPPT).

V. assim JORGE LOPES DE SOUSA, CPPT Anot…, II, 2007, pp. 646 -647.
Nestes termos, deve ser tributado como previsto na Tabela I -A, isto é, como decidiu agora a 

Secretaria.
V. ainda SALVADOR DA COSTA, RCP Anot…, notas aos artigos 6.º e 7.º
Pelo que a taxa de justiça a pagar deve ser conforme resulta da cit. Tabela I -A do RCP e da norma 

do artigo 49.º -1 -a -iii do actual ETAF, posterior ao CPPT. Recusando -se a reclamante a fazê -lo, a p.i. 
deve ser recusada como foi.

A questão levantada sobre o posterior pedido de apoio judiciário é alheia ao prévio despacho do 
Sr. Secretário.

Pelo que mantenho a decisão administrativa ora reclamada.
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Mais decido indeferir o pedido (aliás desnecessário) de suspensão do prazo feito ao abrigo do 
artigo 24.º-4 da Lei n.º 34/2004 actualizada, uma vez que não se trata de pedido de nomeação de pa-
trono.

Custas incidentais a cargo da reclamante; t.j.: 1 UC.
Not.».
III — Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF do Funchal que man-

teve a decisão do secretário Judicial de não recebimento da reclamação da ora recorrente por a taxa de 
justiça liquidada ser de valor inferior ao da taxa legalmente prevista.

A questão a decidir é a de saber qual o regime jurídico das custas aplicável à reclamação a que se 
refere o artigo 276.º do CPPT, o que implica tomar posição sobre a natureza de tal reclamação — in-
cidente, recurso ou nova acção.

Sustenta a recorrente estarmos face a um incidente anómalo, tributado com 1 a 3 UC na Tabela 
II do RCP, contrariamente ao entendimento do Secretário Judicial do TAF do Funchal, confirmado 
pelo Mmo. Juiz “a quo” na decisão recorrida, segundo o qual a reclamação em causa é um processo 
normal regulado nos artigos 276.º e seguintes do CPPT, com a natureza de uma impugnação judicial, 
resultante do artigo 49.º, n.º 1, alínea a)-iii do actual ETAF, e nestes termos deve ser tributado como 
previsto na Tabela I-A do RCP.

Vejamos. Como se afirmou já no acórdão de 20/1/2010 deste Tribunal, proferido no processo 
n.º 1077/09, «Independentemente da adequada qualificação da “reclamação” judicial a que se refere o 
artigo 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) — como incidente, 
como recurso ou como impugnação, solução esta para que aponta o Estatuto dos Tribunais Administra-
tivos e Fiscais de 2002 (cf. o seu artigo 49.º, n.º 1, alínea a) subalínea iii) e alínea d), matéria em que 
o legislador não revela senão hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que utiliza 
para designar este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal praticados 
no processo de execução fiscal, parece inequívoca a estrutural dependência desta “reclamação” em 
relação à execução fiscal na qual é praticado o acto potencialmente lesivo “reclamável”.

É, aliás, esta dependência estrutural que permite à lei geral tributária (cf. o seu artigo 103.º) a 
enfática afirmação de que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, pois que, embora possa 
correr a generalidade dos seus termos no Serviço de Finanças, é garantido aos interessados o direito 
de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por 
órgãos da administração tributária.».

Desta estrutural dependência da “reclamação” relativamente à própria execução fiscal resulta que 
a instauração da “reclamação” não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo novo, 
razão pela qual se entende ser aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não os valores 
constantes da Tabela I-A do RCP, mas sim a Tabela II do mesmo RCP.

A decisão recorrida, que assim o não julgou, não pode, pois, manter-se.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, 
e, julgando correctamente liquidada a taxa de justiça paga, ordenar, em consequência, o recebimento 
da reclamação apresentada, se outro motivo a tal não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Recurso de revista excepcional do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos. Pressupostos próprios.

Sumário:

As nulidades processuais e da sentença, bem como da própria execução fiscal, e diversa 
factualidade desconsiderada pelo acórdão recorrido — alegadamente existentes no 
aresto de não provimento de recurso de sentença de improcedência de reclamação 
de órgão de execução fiscal, por extemporaneidade do pedido de anulação de venda 
executiva — não integram questão que se revista de importância fundamental pela 
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sua relevância jurídica ou social, nem questão em que a admissão do recurso seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito — nos termos do n.º 1 
do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Processo n.º: 687/10 -30.
Recorrente: António João Almeida Louro.
Recorrido: Fazenda Pública e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 — António João de Almeida Louro vem «interpor recurso de Revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo, nos termos do artigo 150.º, n.º 1, do CPTA» do acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo Sul que decidiu «negar provimento a este recurso jurisdicional».

1.2 — Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
A) O Objecto do presente recurso é o Douto Acórdão que manteve na íntegra a Sentença que, julgou 

improcedente a reclamação, por extemporaneidade do pedido de anulação e não verificação do vício de 
falta de audiência prévia do interessado por inaplicabilidade do art.º 60 da LGT, ao caso concreto.

B) Desde logo, continua sem conhecer Parecer emitido pelo Digmº. M.ºP.º, na 1.ª instância. É que, 
jamais foi notificado ao recorrente, impedindo o exercício do contraditório, pelo que, os presentes autos 
se encontram cominados com nulidade processual, nos termos do art.º 3.º e 201º do C.P.C.

C) Acresce que, o Venerando Tribunal não admitiu todos os factos alegados pelo recorrente na peti-
ção inicial, pelo que, houve manifesta insuficiência da matéria de facto para a decisão da causa e omissão 
de pronuncia sobre questões que devia apreciar, entre outras supra invocadas, designadamente,

D) O facto de apenas a 13.07.2009 e 24.07.2009, respectivamente, o recorrente ter tomado conhe-
cimento da compropriedade forçada e das inúmeras hipotecas e penhoras, que jamais foram tomadas 
em consideração, sequer no anúncio da venda.

E) O recorrente, quando apresentou a proposta encontrava -se em manifesto erro sobre o objecto do 
negócio, que viciou a vontade daquele (arts.º 251.º e 247º do Cód. Civil), pelo que, também conforme 
Douto Acórdão proferido pelo Venerando Tribunal Central Administrativo Norte, nos autos do proc. 
00916/06.OBEPRT, a reclamação fiscal deveria ter sido admitida e considerada procedente.

F) Acresce que, o Douto Acórdão não determinou a realização das diligências probatórias es-
senciais para a descoberta da verdade, nomeadamente, a inquirição das testemunhas arroladas, o que 
influiu notoriamente no exame e decisão da causa, cominando -o com nulidade, nos termos do art. 201º, 
do C.P.C.

G) O Venerando Tribunal “quo” também não justificou como considerou provado, ou não, factos 
invocados pelo recorrente. Há manifesta omissão de pronúncia.

H) Pelo que, salvo o devido respeito por melhor opinião, também se encontra cominado com a 
nulidade prevista no art.º 125º, n.º 1 do C.P.P.T.. Deve ser revogado e alterado de forma a julgar todos 
os factos invocados pelo recorrente.

I) Sem prescindir, o pedido de anulação do negócio é de natureza meramente administrativa (não 
executiva) e, por conseguinte, é regido pelo art.º 60 da LGT e art.º 100º, do C.P.A.

J) O ora recorrente foi surpreendido pela decisão da entidade administrativa fiscal, pelo que, nos 
termos do art.º 102º, n.º 3, do C.P.P.T. e arts.º 133º, n.º 1 e 2, alínea d), 134º e 135º, todos do C.P.A., o 
Douto Acórdão deve ser alterado de forma a julgar nula decisão objecto da reclamação.

K) Assim, a decisão proferida pelo Venerando Tribunal “a quo” violou os preceitos legais, supra 
citados, por conseguinte, deve ser anulado, revogado e ou alterado por outro que condene a Entidade 
recorrida, nos termos formulados nos pedidos constantes da petição inicial e resposta à excepções, com 
as demais consequências legais.

TERMOS EM QUE, NOS MELHORES DE DIREITO DOUTAMENTE SUPRIDOS, REQUER, 
MUITO RESPEITOSAMENTE, A V.EXAS. SE DIGNEM REVOGAR, ALTERAR E OU ANULAR 
O DOUTO ACÓRDÃO DO VENERANDO TRIBUNAL “A QUO”, FACE AO SUPRA EXPOSTO 
E, EM CONSEQUÊNCIA, CONDENAR A ENTIDADE RECORRIDA NA INSTÂNCIA E NOS 
PEDIDOS, COM O QUE SE FARÁ SÃ, SERENA E OBJECTIVA JUSTIÇA!

1.3 — Não houve contra -alegação.
1.4 — O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Nos termos do artigo 150.º do CPTA pode haver lugar a recurso de revista para o Supremo Tribunal 

Administrativo das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Administrativo.
O recurso tem natureza excepcional e apenas será admissível, 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.

Em todo o caso a revista só poderá ter como fundamento a violação de lei substantiva ou pro-
cessual.
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Por outro lado o âmbito de intervenção deste recurso não é determinado segundo um critério 
quantitativo mas sim segundo um critério qualitativo — cf. Mário Aroso de Almeida, O Novo regime 
do Processo nos Tribunais Administrativos, 1.ª edição, pág. 335.

Trata -se portanto de recurso restrito a matérias de maior importância, em função da sua relevân-
cia jurídica ou social ou em que a admissão do recurso seja necessária para uma melhor aplicação do 
direito, na perspectiva de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros, em 
termos de garantia de uniformização do direito.

Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de Novembro de 2006, 
recurso 729/06, in www.dgsi.pt, «A relevância jurídica ou social afere -se em, termos da utilidade ju-
rídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular», 
sendo que a divergência, em sede factual, relativamente ao acórdão recorrido, não pode nunca justificar 
tal recurso.

Tal não parece ser o caso das questões suscitadas no presente recurso, aliás com incidência factual, 
como se constata das respectivas conclusões de fls. 374 e segs., resultando manifesto que o recorrente 
pretende submeter a questão a uma tripla instância, sem que se verifiquem pressupostos processuais 
para tal.

Acresce dizer, quanto à arguição de nulidade do acórdão recorrido, também objecto da revista, 
que embora o recurso de revista seja um recurso ordinário, ele tem natureza excepcional.

Assim, como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26.05.2010, recurso 
97/10, in www.dgsi.pt «o seu objecto não comporta tal arguição. Em tal circunstancialismo, a nulidade 
deve ser invocada perante o tribunal recorrido, nos termos do art. 668, n.º 3 do Código de Processo 
Civil».

Nestes termos, e por não se verificarem os pressupostos do recurso excepcional de revista, no-
meadamente os do artigo 150.º, n.º 1 e 2 do CPTA, somos de parecer que o presente recurso deve ser 
rejeitado.

1.5 — Tudo visto, cumpre decidir.
2.1 — Como vem sendo jurisprudência pacífica desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 

o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos, é admissível no âmbito do contencioso tributário, isto face, até, ao princípio pro actione.

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 Supremo Tribunal Administrativo tem acentuado repetidamente, nemine discrepante — cf., 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 admissibilidade 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 de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos 
litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a permitir 
que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” — cf. 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, 
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.

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 porventura caíram as ins-
tâncias, 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, 
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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 apreciação 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”.

Cf. tudo o que vem de ser dito no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, 
proferido no recurso n.º 296/10.

2.2 — No caso sub judicio, e nas palavras do próprio recorrente [cf. supra sua conclusão A)], «O 
Objecto do presente recurso é o Douto Acórdão que manteve na íntegra a Sentença que, julgou impro-
cedente a reclamação, por extemporaneidade do pedido de anulação e não verificação do vício de falta 
de audiência prévia do interessado por inaplicabilidade do art.º 60 da LGT, ao caso concreto».

O recorrente pretende — ainda nas suas próprias palavras — que «a decisão proferida pelo Ve-
nerando Tribunal “a quo” violou os preceitos legais, supra citados, por conseguinte, deve ser anulado, 
revogado e ou alterado por outro que condene a Entidade recorrida, nos termos formulados nos pedidos 
constantes da petição inicial e resposta à excepções, com as demais consequências legais» [cf. supra 
sua conclusão K)].

Para o efeito, o ora recorrente aduz, desde logo, que «os presentes autos se encontram cominados 
com nulidade processual, nos termos do art.º 3.º e 201º do C.P.C.» [cf. supra sua conclusão B), e F) 
também]; depois, invoca «omissão de pronúncia», uma vez que «o Venerando Tribunal não admitiu todos 
os factos alegados pelo recorrente na petição inicial» [cf. supra sua conclusão C), e G) e H) também]; 
e, nas conclusões supra de D), E) e G), o recorrente aponta diversificada factualidade alegadamente 
desconsiderada pelo acórdão recorrido; e, por fim, o recorrente, nas conclusões supra, I) e J), insiste pela 
«anulação do negócio», pois que «foi surpreendido pela decisão da entidade administrativa fiscal».

O problema que se nos depara é o de saber se as questões alistadas, tal como vêm configuradas 
nas conclusões do recurso (nulidades processuais e da sentença, bem como da própria execução fiscal, 
e diversa factualidade desconsiderada pelo acórdão recorrido), integram, ou não, «questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental», ou questão em relação à qual «a 
admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito» — nos termos 
da lei acima ditos.

Havemos de dizer liminarmente — conforme faz ressaltar o Ministério Público neste Tribu-
nal — parecer «manifesto que o recorrente pretende submeter a questão a uma tripla instância, sem 
que se verifiquem pressupostos processuais para tal»; «sendo que a divergência, em sede factual, rela-
tivamente ao acórdão recorrido, não pode nunca justificar tal recurso» [do artigo 150.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos]; e que, «como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 26.05.2010, recurso 97/10, in www.dgsi.pt “o seu objecto não comporta tal arguição. 
Em tal circunstancialismo, a nulidade deve ser invocada perante o tribunal recorrido, nos termos do 
artigo 668, n.º 3, do Código de Processo Civil”».

O aresto do Tribunal Central Administrativo, de que ora se recorre, negou provimento ao recurso 
e manteve a sentença recorrida — sendo certo que esta julgou improcedente a reclamação do órgão de 
execução fiscal, no essencial, por ser extemporâneo o pedido de anulação da venda executiva.

O recorrente, porém, vem alistar uma série de questões respeitantes a nulidades processuais e da 
sentença, bem como da própria execução fiscal, e diversa factualidade desconsiderada pelo acórdão 
recorrido.

As questões alistadas, no entanto, tal como vêm configuradas nas conclusões do recurso, julgamos 
que apenas ao presente caso especificamente dizem respeito, e não se enquadrarão, assim, nos termos 
da lei, que exigem a existência «de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental»; ou que, por mor dessas questões, «a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito».

Na verdade, as questões que vêm apresentadas neste recurso (nulidades processuais e da sentença, 
bem como da própria execução fiscal, e diversa factualidade desconsiderada pelo acórdão recorrido), 
podendo muito embora ultrapassar os limites do caso concreto, ao menos nos seus traços teóricos, 
considerando o estado da doutrina e da jurisprudência em relação a tais questões, manifestamente não 
se verifica, em relação a essas mesmas questões, uma capacidade de expansão da controvérsia, que 
legitima o recurso excepcional de revista, “como garantia de uniformização do direito nas vestes da 
sua aplicação prática” — cf. o acórdão do STA de 30 de Maio de 2007, rec. 285/07, citado no acórdão 
desta formação, de 28 de Outubro de 2009, proferido no recurso n.º 0737/09.

Assim sendo, como julgamos que é, afigura -se -nos evidente que não se verificam neste caso os 
requisitos de admissão do recurso excepcional de revista expressos no artigo 150.º, n.º 1, do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos.

E, então, havemos de convir que as nulidades processuais e da sentença, bem como da própria 
execução fiscal, e diversa factualidade desconsiderada pelo acórdão recorrido — alegadamente exis-
tentes no aresto de não provimento de recurso de sentença de improcedência de reclamação de órgão 
de execução fiscal, por extemporaneidade do pedido de anulação de venda executiva — não integram 



1619

questão que se revista de importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social, nem questão 
em que a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito — nos 
termos do n.º 1 do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

3 — Termos em que se acorda não admitir o recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de um sexto.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Pimenta do Vale — Brandão de Pi-
nho. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Reclamação de acto de órgão de execução fiscal. IVA. Prescrição. Sucessão de leis 
no tempo. Causas interruptivas e suspensivas. Dedução de impugnação judicial e 
citação para a execução fiscal. Prestação de garantia.

Sumário:

 I — A sucessão no tempo dos regimes prescricionais contidos no Código de Processo 
Tributário e na lei geral tributária resolve -se pela aplicação da regra do artigo 12.
º do Código Civil, dispondo a lei geral tributária para o futuro, e regendo, conse-
quentemente, os efeitos dos factos relevantes ocorridos durante a sua vigência.

 II — Assim sendo, reportando -se as dívidas exequendas aos anos de 1995, 1996 e 1997 
e tendo os factos interruptivos e suspensivos ocorrido na vigência da LGT, é o 
regime legal previsto neste diploma legal o aplicável.

 III — A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo não faz cessar 
tal efeito se durante esse período ocorrer nova causa interruptiva da prescrição 
(citação para a execução fiscal).

 IV — Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de o contribuinte ter 
prestado garantia já posteriormente à paragem do processo por mais de um ano 
por facto que lhe não é imputável, não releva, para efeitos de prescrição, o prazo 
posterior à referida prestação até ao trânsito em julgado da sentença que põe fim 
ao processo de impugnação judicial.

Processo n.º: 720/10 -30.
Recorrente: Sarafauto — Aluguer Comércio e Reparação de Automóveis, 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 — Sarafauto — Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, melhor identificada nos autos, não 
se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a 
reclamação deduzida contra despacho do Órgão de Execução Fiscal que lhe indeferiu o reconhecimento 
da prescrição da dívida de IVA e juros compensatórios dos anos de 1995, 1996 e 1997, no valor global 
de € 83.745,07, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A) — A reclamação do acto do órgão de execução fiscal foi julgada improcedente, por o meritís-
simo juiz do tribunal “a quo”, entender que as dívidas de IVA dos anos de 1995, 1996 e 1997, não se 
encontravam prescritas, uma vez que a prestação de garantia, na pendência da acção de impugnação 
judicial interposta pela ora recorrente suspendeu o PEF e suspendeu também o prazo de prescrição.

B) — A recorrente discorda deste entendimento pelos seguintes motivos:
C) — Tal como consta da douta sentença recorrida, a impugnação judicial representou o primeiro 

facto interruptivo relativamente ao prazo de prescrição de 8 anos, contados nos termos da LGT, prazo 
que se iniciou em 01 -01 -1999.

D) — Tal como consta da douta sentença recorrida, o processo de impugnação esteve parado mais 
de um ano após a sua apresentação em Tribunal.



1620

E) — Tal como consta da matéria provada, o segundo facto interruptivo consistiu na citação, facto 
interruptivo que ocorreu antes de terminar efeito interruptivo da instauração da impugnação.

F) — Ora, existindo duas causas interruptivas da prescrição (a instauração da impugnação judicial 
e a citação), apenas a primeira produz efeitos interruptivos desde que não tenham ainda terminado os 
efeitos da primeira à data em que ocorre a segunda interrupção, ou seja, a eclosão de outro facto inter-
ruptivo, é inócua, pela impossibilidade de interromper o que já está interrompido.

G) — Acresce referir que a suspensão da execução, decorrente da prestação de garantia no pro-
cesso de execução não impede a contagem do prazo, pois tal só aconteceria se fosse esse o motivo que 
tivesse feito parar a execução, e não foi.

H) — Pois o que determinou a paragem da execução foi a impugnação judicial e não a prestação 
de garantia.

I) — Logo, tendo estado a impugnação judicial parada por mais de um ano, o prazo de prescri-
ção volta a correr, independentemente da prestação de garantia que posteriormente foi prestada, tanto 
mais que o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 49.º da LGT, prejudica a aplicação do n.º 3 do mesmo 
artigo (recorrendo à interpretação da lei, nos termos do artigo 9.º do Código Civil).

J) — A douta decisão violou, assim, os artigos 48.º n.º 1 e 49º da LGT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada a 

douta decisão, declarando -se a prescrição das dívidas de IVA dos anos de 1995, 1996 e 1997 ou assim não 
se entendendo, ser ordenada a baixa do processo à primeira instância para ser conhecida da prescrição 
em conformidade com o julgamento da matéria de direito proferido pelo Tribunal “ad quem”.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de o recurso não merecer 

provimento.
Atenta a natureza urgente do presente processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 — A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
A) Em 10/08/1999, a Administração Tributária (AT), pelo Serviço de finanças de Leiria 2, instau-

rou contra a ora reclamante o processo de execução fiscal (PEF) n.º 3603/99 -1008935, por dívidas de 
IVA e Juros Compensatórios de 1995, 1996 e 1997 no valor de € 83.745,07 (antes 16.789.377$00), cf. 
fls. 19, 36 e 97 e certidões de dívida de fls. 22/ss e fls. 8 (p.i.); e neste PEF, verificou -se que:

1 — Em 07/06/1999, a ora reclamante deduziu a impugnação judicial (n.º 53/2000), adiante 
referida neste probatório;

2 —  -Em 19/08/1999, foi citada a ora reclamante, cf. fls. 9 (p.i.), fls. 36 e 123 (contestação);
3 — Em 28/10/1999, foi feito um pagamento por conta de 3 000 000$00 (14 963,94€), valor 

imputado à liquidação 98193152 -IVA de 1995 — por 1 764 305$00 e à liquidação 98193148 — parte 
do IVA de 1996 -por 1 235695$00, cf. fls. 19 e 36;

4 — Em 08/05/2000, foi efectuada a penhora do imóvel de R/C, fracção autónoma matriciada 
com o artigo 6895, melhor descrito a fls. 30 e vº, cf. auto de penhora de fls. 30, cujo teor dou por re-
produzido;

5 — Em 12/05/2000, a ora reclamante pediu ao OEF a suspensão do PEF por ter apresentado 
impugnação judicial, cf. fls. 19 e requerimento de fls. 31/ss, e 36;

6 — Em 06/01/2006, (fl. 38 e 42 -consta dia 06/01) a ora reclamante requereu a prestação de 
garantia bancária, e, cf. fls. 38, 35 e 39 (requerimento e garantia) e 97, prestou no PEF, referido, a 
garantia bancária n.º 72004184985, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, pelo 
prazo de 3 anos, que lhe foi fixada em € 119.415,70, e requereu a suspensão do PEF, tudo se dando 
por reproduzido;

7 — Em 13/09/2006, o OEF, determinou a suspensão do PEF (cf. vai infra em “E”);
B) Em 07/06/1999, a ora reclamante deduziu a supra referida (em “A -1”) impugnação judicial 

(n.º 53/2000), contra as liquidações de IVA, ora em causa, que constituem a dívida exequenda cf. 
fls. 15, 20, 58 e 75 a 91, cujos teores dou por reproduzidos; e nesta impugnação judicial n.º 53/2000, 
(cf. certidão de fls. 15, cujo teor dou por reproduzido):

1 — Em 09/05/2001, foi proferido o despacho liminar;
2 — Em 28/05/2001, foi apresentada contestação pela Fazenda Pública (FP);
3 — Em 29/05/2001, foi notificada a contestação da FP à impugnante;
4 — Em 27/06/2001 e 18 -10 -2001, foram inquiridas testemunhas;
5 — Em 04/12/2001, foi dada vista dos autos ao Ministério Público;
6 — Em 06/12/2001, foi emitido parecer, pelo Ministério Público (MP);
7 — Em 31/12/2003, houve termo de cobrança dos autos;
8 — Em 20/11/2009, foi proferida sentença, notificada em 03/12/2009 e transitada a 

17/12/2009;
9 — A conta foi elaborada em 16/03/2010 e notificada em 25/03/2010.
C) Em 09/01/2006, o Órgão de Execução Fiscal (OEF), Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 2, 

a fls. 23 do PEF, e fls. 36 e vº destes autos, proferiu despacho de indeferimento do pedido de suspensão 
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do PEF com o fundamento de que a garantia apresentada é de 3 anos; decisão que foi comunicada à 
ora reclamante, por carta registada, em 09/01/2006, cf. fls. 23v do PEF e fls. 97;

D) Em 16/01/2006, a ora reclamante instaurou reclamação de acto do Órgão de Execução Fiscal 
(OEF), (n.º 100/06.0 BELRA), que foi decidida por sentença de 07/03/2006, no sentido da prestação 
de garantia e suspensão do PEF, cf. fls. 92 a 104, cujos teores dou por reproduzidos;

E) Em 13/09/2006, o OEF, determinou a suspensão do PEF, cf. fls. 119 do mesmo PEF, anexo, 
nos seguintes termos: «Acolhendo a douta decisão de 7.03.2006, ordeno a suspensão dos autos até à 
decisão do pleito, nos termos do artigo 196.º n.º 1 do CPPT. Averbamentos necessários. [...]» (v. supra 
em “A.7”);

F) Em 03/05/2010, (e insistência a 18/5/2010) a ora reclamante requereu ao OEF que fosse decla-
rada a prescrição das dívidas, cf. requerimento de fls. 123 e 135, do PEF e PA anexo; e por despacho 
de 20/05/2010, foi indeferido o pedido de prescrição, cf. fls. 2v, 3, 19 e 20, dos presentes e 236 e 237, 
do PEF anexo;

G) Em 04/06/2010, a ora reclamante deu entrada à presente reclamação, cf. fls. 145/ss, do PEF.
3 — A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se ocorreu a prescrição 

da dívida de IVA e juros compensatórios, relativa aos anos de 1995, 1996 e 1997.
Vejamos, pois.
Como vimos, tratando -se de dívidas tributárias relativas aos anos de 1995, 1996 e 1997 era, então, 

aplicável o CPT, que entrou em vigor em 1/7/91.
E por força do seu artigo 34.º, o prazo de prescrição de tais dívidas, que era, então, de dez anos, 

começou a correr em 1/1/1996, 1/1/1997 e 1/1/98, respectivamente.
Com a entrada em vigor da LGT, em 1/1/1999, o referido prazo de prescrição passou a ser de 

apenas oito anos (cf. artigo 48.º, n.º 1).
Nos termos do artigo 297.º, n.º 1 do Código Civil, “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, 

um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem 
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.

Como em 1/1/1999, em relação às dívidas de 1996 e 1997, não faltava menos tempo para o prazo 
se completar, o prazo de prescrição aqui aplicável é, pois, o fixado na lei nova, por ser igual e mais 
curto, respectivamente, mas o mesmo só se conta a partir da entrada em vigor desta, ou seja, a partir 
daquela data.

E no que à dívida relativa a 1995 diz respeito?
Como vimos supra, o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/96.
Entretanto, no dia 1/1/99, entrou em vigor a LGT que, como também vimos, diminuiu, ex vi do 

seu artigo 48.º, o prazo de prescrição das dívidas tributárias para oito anos.
Entre 1 de Janeiro de 1996, data em que começou a correr o prazo de prescrição, conforme o ar-

tigo 34.º n.º 1 do CPT e 1 de Janeiro de 1999, data em que, de acordo com o artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 398/98 de 17 de Dezembro, a LGT entrou em vigor, correram 3 anos desse prazo.

Assim e de acordo com o n.º 1 do artigo 34.º do CPT, aquando da entrada em vigor da LGT faltavam 
7 anos para ele se completar, ou seja, menos tempo do que aquele que estava previsto pela lei nova.

Consequentemente e por força do disposto no artigo 5.º, n.º 1 do predito Decreto -Lei n.º 398/98, 
conjugado com os artºs 297.º do Código Civil e 48.º, n.º 1 da LGT, é aplicável ao caso o prazo de pres-
crição de 10 anos do artigo 34.º, n.º 1 do CPT e não o de 8 anos do artigo 48.º n.º 1 da LGT.

Posto isto, vejamos, então, se as dívidas exequendas já prescreveram, começando pela dívida 
tributária relativa a 1995.

4 — Como referimos supra, o prazo de prescrição (de dez anos) começou a correr em 1/1/96, por 
força do disposto no artigo 34.º, n.º 2 do CPT, pelo que a dívida exequenda em causa teria prescrito 
em 1/1/06.

Sucede que em 7/6/99 foi interposta impugnação judicial (vide A -1 do probatório).
E, em 10/8/99, foi instaurada a execução fiscal, da qual foi citada a recorrente em 19/8/99 (vide 

A -1 e 2 do probatório).
Tudo, portanto, depois da entrada em vigor da LGT.
Ora, é sabido que, havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é competente para determinar 

os efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência, por força do 
disposto no artigo 12.º do Código Civil.

Assim, com a redacção que foi dada ao artigo 49.º da LGT pela Lei n.º 100/99 de 26/7 e antes 
da alteração introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12, dispunha o artigo 49.º da LGT, no seu n.º 1, 
que a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da 
liquidação do tributo interrompiam a prescrição.

Pelo que, numa situação como a dos autos, a instauração da impugnação judicial e a citação passam 
a ter relevância interruptiva durante o período em que estiveram pendentes sem terem parado há mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte — artigo 49.º, n.º 2 da LGT.
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Por outro lado, “é indiferente, naturalmente, que os efeitos suspensivos de cada um dos processos 
se sobreponham ou não, pois basta um deles ter efeito suspensivo durante um determinado período de 
tempo para esse período se tornar irrelevante para a prescrição.

Por isso, o período da prescrição é calculado tomando como ponto de partida o momento inicial 
do prazo de prescrição e subtraindo os dois períodos em que os processos tiveram efeito suspensivo, 
dando relevância apenas a um dos factos, na parte em que os efeitos suspensivos se sobrepuseram.

Ou dito de outra forma:
— por efeito do primeiro processo, conta para a prescrição o período desde o início do prazo até 

à instauração do primeiro processo;
— não corre a prescrição enquanto o primeiro processo estiver pendente até estar parado por 

mais de um ano;
— não corre a prescrição enquanto o segundo processo estiver pendente até estar parado por mais 

de um ano” (Jorge Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, 2.ª ed., pág. 83).
Ora, no caso em apreço e como vimos, o prazo de prescrição iniciou -se 1/1/96.
Acontece que em 7/6/99 foi instaurada a impugnação judicial e em 19/8/99 foi a recorrente citada 

para a execução.
Entretanto, a impugnação esteve parada, por facto não imputável ao contribuinte, por mais de um 

ano desde a sua autuação, concretamente, desde 7/6/99 até 9/5/01 (vide B -1 e 2 do probatório).
E a execução esteve também parada, por facto não imputável ao contribuinte, desde 3/4/01 até 

28/12/05 (vide fls. 53 a 55 do processo de execução apenso).
Pelo que a instauração da impugnação judicial e a citação passam a ter efeito suspensivo, por 

força dessa paragem — artigo 49.º, n.º 2 da LGT.
Deste modo, para o prazo de prescrição conta -se o período entre 1/1/96 e 7/6/99, data da instau-

ração da impugnação judicial.
Todavia, não se conta esse prazo enquanto não se completou um ano de paragem do processo por 

mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, o que ocorreu em 7/6/00.
Como também não se conta o período entre 7/6/00 e 3/4/02, pois nele estava pendente a execu-

ção fiscal, só nesta data se tendo completado um ano de paragem por facto não imputável ao contri-
buinte.

Por isso, na sequência da transformação do efeito interruptivo em suspensivo que decorre da 
execução fiscal ter estado parada por esse período, fica suspenso o decurso do prazo de prescrição até 
se ter completado esse ano de paragem.

Assim, para a prescrição conta -se o período desde 1/1/96 até 7/6/99 e o período posterior a 3/4/02 
até 13/9/06, data em que o OEF determinou a suspensão da execução em consequência da garantia que 
havia sido prestada pela recorrente em 6/1/06 (vide A -6 e E do probatório).

Ora, ficando suspensa a execução, o prazo de prescrição também ficou suspenso.
Com efeito, a paragem do processo de execução por motivo da suspensão requerida pela execu-

tada é -lhe imputável, pois a sua actuação coloca o órgão de execução fiscal, enquanto credor da dívida 
exequenda, numa situação de a não poder cobrar, nos termos do disposto nos artºs 49.º, n.º 3 da LGT 
(redacção inicial) e 169.º do CPPT — cf. Jorge Sousa, in “Sobre a prescrição da Obrigação Tributária, 
Notas Práticas, 2.ª ed.”, pág. 68.

Assim, não se completou o prazo de prescrição de 10 anos antes de estar prestada a garantia, já 
que e até então, decorreram apenas 7 anos 10 meses e 16 dias e, por força desta, o prazo ficou sus-
penso a partir da sua prestação até 17/12/09, data em que transitou em julgado a sentença prolatada, 
em 20/11/09, no processo de impugnação judicial (vide B -8 do probatório), reiniciando -se, então o 
prazo de prescrição.

Aliás e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, “o decurso do prazo 
de 3 anos sem prolacção de sentença no tribunal de 1.ª instância não operou a caducidade da garantia, 
porquanto o termo final daquele prazo (cujo termo inicial corresponde à data de prestação da garantia) é 
posterior a 1.01.2007, início da vigência da Lei n.º 53 -A/2006, 29 Dezembro, revogatória do artigo 183.
º -A CPPT” e, acrescentámos nós, o artigo 183.º -A do CPPT, que a Lei n.º 40/08 de 11/08 aditou e que 
entrou em vigor em 1/1/09, tem nova redacção, abrangendo apenas a caducidade da garantia em caso 
de reclamação graciosa, o que não foi o caso dos autos.

Assim sendo e procedendo, agora, à contagem do prazo de acordo com as regras supra referidas, 
impõem -se, portanto, concluir que, até este momento, decorreram 8 anos 8 meses e 19 dias, pelo que a 
dívida de IVA e de juros compensatórios, relativa a 1995, não se encontra prescrita, uma vez que ainda 
não se completou aquele prazo de 10 anos.

5 — Quanto às dívidas exequendas relativas a 1996 e 1997, cujo prazo de prescrição se iniciou em 
1/1/99, ex vi do disposto no artigo 297.º do CC, vale aqui o que deixamos supra transcrito a propósito 
do efeito das causas interruptivas e suspensivas da prescrição então verificadas e o tempo para o efeito 
decorrido até este momento.
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Assim sendo, é patente que, até este momento, decorreram, apenas, 5 anos 8 meses e 19 dias, pelo 
que o prazo de oito anos, a que alude o artigo 48.º, n.º 1 da LGT, ainda não decorreu.

Razão por que as referidas dívidas também não se encontram prescritas.
6 — Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 

e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Imposto de Sisa. Aquisição de metade indivisa. Redução da taxa de sisa. Nulidades 
da sentença.

Sumário:

 I — Não padece de nulidade por omissão de pronúncia a sentença que, mal ou bem, 
aprecia e decide a questão submetida à apreciação do tribunal.

 II — A insuficiência ou mediocridade da motivação jurídica da sentença, designadamente 
por apreciação da questão colocada à luz de circulares interpretativas e não à 
luz das normas legais vigentes, e o erro na interpretação das referidas circulares, 
embora seja susceptível de afectar o valor doutrinal da decisão, sujeitando -a ao 
risco de ser revogada, não produz nulidade por falta de fundamentação.

 III — A nulidade da decisão por contradição entre os fundamentos e a decisão só ocorre 
quando há uma quebra da estrutura lógica da peça decisória por força de uma 
contradição intrínseca entre os fundamentos invocados e a decisão tomada, e não 
quando a contradição se verifica entre os respectivos fundamentos.

 IV — Dado que a aquisição de parte indivisa de um prédio urbano destinado exclusi-
vamente a habitação não cabe na previsão do n.º 2 do artigo 33.º do CIMSISSD, 
a taxa de sisa aplicável a essa transmissão tem de ser apurada em face do valor 
da totalidade do prédio e só depois deve ser considerado o facto de a aquisição 
ter incidido sobre parte indivisa, assim se fazendo incidir o imposto sobre o valor 
por que o bem foi transmitido.

Processo n.º: 1023/09 -30.
Recorrente: Isabel Beirão de Sousa Menezes Serra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — ISABEL BEIRÃO DE SOUSA MENEZES SERRA, com os demais sinais dos autos, recorre 
para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 
improcedência da impugnação judicial que deduziu contra o acto de indeferimento de reclamação gra-
ciosa instaurada contra a liquidação de Imposto Municipal de Sisa efectuada por força da aquisição, 
com base no exercício do direito de remição, de metade indivisa do prédio urbano inscrito na matriz 
predial da freguesia do …sob o artigo 901.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1 — A Douta Sentença é nula por falta de fundamentação, já que se limita a considerar, sem a 

mínima especificação de fundamentos, legal a liquidação impugnada, cuja análise rigorosamente não 
procedeu;

2 — A douta Sentença apenas transcreveu o Ofício -Circular D -6/81, de 29 de Julho e a Circular 
n.º 10/89, de 5 de Junho de 1989, sufragando alegadamente a posição do Douto Ministério Público, 
mas sequer mencionou a questão nuclear objecto da acção, qual seja, a base tributável da hipótese de 
incidência de Sisa e a respectiva taxa aplicável, nos termos do artigo 33.º, n.º 2 do CIMSISD;
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3 — Por isto, a Douta Sentença é também nula por omissão de pronúncia, conforme o artigo 125.º 
do CPPT;

4 — Efectivamente, a Douta Sentença não fez aplicação ou interpretação da norma pressuposto 
do facto gerador da Sisa perante a matéria de facto fixada pela mesma;

5 — Para além dos vícios supra descritos, se entendida a fundamentação da Douta Sentença insu-
ficiente ou incongruente, e não total, há que reconhecer igualmente a nulidade da mesma por oposição 
dos fundamentos com a respectiva decisão, nos termos do artigo 125.º do CPPT, ex vi alínea c) do n.º 1 
do artigo 668.º do CPC;

6 — É que se entendermos como pressupostos da Douta Sentença as normas interpretativas 
internas da Administração Fiscal transcritas na decisão, é necessário concluir que ambas tratam de 
forma oposta a presente situação, pelo que nunca podem ser conjuntamente o fundamento da Douta 
Decisão recorrida;

7 — As premissas da Douta Sentença estão em oposição entre si, antes mesmo de estarem em 
contradição com a própria conclusão, viciando, desse modo, o silogismo judiciário em que a sentença 
se estrutura;

8 — Há, ainda, erro patente de julgamento de Direito, uma vez que o facto jurídico tributário em 
questão se subsume à isenção ou à aplicação da taxa reduzida de Sisa prevista no artigo 33.º n.º 2 do 
CIMSISD: (i) a Recorrente era já dona e legitima proprietária de metade do prédio urbano em referência 
à data da aquisição da totalidade do bem; (i) adquiriu o direito de propriedade sobre a outra metade do 
prédio com base no exercício do direito de remição, o qual tem por fundamento a defesa do património 
familiar, obstando assim a que os bens saiam do património familiar do executado para as mãos de 
terceiros [REIS, Alberto dos Reis, Processo de Execução, Vol. II, p. 478], e (iii) a referida aquisição 
não pressupõe nem visa qualquer fuga à Sisa, nem a Administração Fiscal diz ou prova o contrário.

9 — Além disso, o n.º 4 da Circular n.º 10/89, de 5 de Junho de 1989, em situação inequivocamente 
paralela e que tem por pressuposto exactamente os mesmos fundamentos subjacente ao presente caso, 
entende que “a isenção ou a aplicação da taxa reduzida será a correspondente ao valor da transmissão 
de cada uma partes referidas”.

10 — Em concordância com o entendimento que a própria Administração Fiscal tem, e bem, deveria 
ser a base de incidência, a única que reflecte a transmissão, isto é, Esc. 15.528.000$00, correspondente 
à metade do imóvel objecto da adjudicação, sendo devido Esc. 231.580$00 de Sisa, portanto;

11 — A interpretação do artigo 33.º, n.º 2 do CIMSISD deve ser pautada na mens legis que tem 
como suposto o princípio do Direito à Habitação, plasmado na CRP no artigo 65.º, protegendo o mesmo, 
evitando, pois, a destruição da habitação própria da Recorrente;

12 — Em resumo, a base de incidência deve ser o valor da transmissão efectuada, isto é, Esc. 
15.528.000$00, com a aplicação da taxa média de 3,7623 % e da taxa marginal de 11 %.

1.2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3 — A Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo” lavrou despacho para sustentar a inexistência das 

nulidades imputadas à sentença, afirmando que «Por entender que a Sentença Recorrida se encontra 
fundamentada e de acordo com a lei, mantenho -a nos seus precisos termos. Questão diversa, é a da 
concordância ou não com a solução encontrada, mas tal não consubstancia uma nulidade, pois, o que 
há é uma divergência entre o que foi decidido e aquilo que o Recorrente pretendia que tivesse sido.».

1.4 — O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«[...] Como primeiro fundamento do recurso invoca -se nulidade da decisão recorrida por falta de 
fundamentação e por oposição dos fundamentos com a respectiva decisão.

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 da sentença recorrida, 
questão que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão e que, a proceder, obsta ao 
conhecimento das demais questões suscitadas.

Assim, e quanto à invocada nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão (artigo 668.º, 
n.º 1 alínea c) do CPC) alega a recorrente que os pressupostos da sentença assentam em normas interpre-
tativas internas da administração fiscal, transcritas na decisão, as quais tratam de forma oposta a questão 
sub judice, pelo que nunca podem constituir, conjuntamente, fundamento da decisão recorrida.

Afigura -se -nos que lhe assiste razão.
Na verdade a decisão sindicada seguia uma determinada linha de raciocínio, apontando para de-

terminada conclusão — no sentido de que a taxa de sisa será calculada com base no valor patrimonial 
parcial que corresponder ao quinhão efectivamente transmitido, e, por força da remissão para a doutrina 
e fundamentação do Of. Circular da administração fiscal D -6/81, acaba por decidir noutro sentido di-
vergente, concluindo que os limites referidos no artigo 33.º, n.º 2 do Cód. Sisa são reportados ao valor 
de todo o imóvel e não apenas à parte adquirida.
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Ou seja, o tribunal recorrido pronunciou -se sobre a questão objecto do recurso mas fê -lo mediante 
remissão para orientações genéricas da administração fiscal que tratavam a questão de forma diversa, 
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 Lebres 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 correspondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão da petição 
inicial (artigo 193 -2 -b).».

1.5 — Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em confe-
rência.

2 — A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A -A impugnante era dona e legítima proprietária de metade do prédio urbano sito na Av. …, n.º…, 

no …, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Cascais, sob o n.º 01990/190990, da freguesia 
do …, e inscrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Cascais (doc. n.º 2 junto à p.i.);

B -O direito de propriedade sobre a outra metade indivisa do prédio identificado na alínea A) do 
probatório, era pertença de António Santos Serra, casado com a impugnante em regime de separação 
de bens (doc. n.º 4 junto à p.i.);

C -A impugnante veio a adquirir, pelo preço de Esc. 15.528.999$00 o direito de propriedade sobre 
a metade do prédio referido na alínea A) do probatório, com base no exercício do direito de remição 
(Docs. n.os 5 e 6 juntos à p.i.);

D -Em 10.10.1999, a impugnante pagou a título de imposto de sisa a quantia de Esc. 1.552.800$00 
(Doc. n.º 7 junto à p.i.);

E -Em 27.12.1999, a impugnante deduziu reclamação graciosa contra o acto de liquidação do 
imposto de sisa referido na alínea D) do probatório (Fls. 1 dos autos em apenso);

F -A reclamação graciosa a que alude a alínea E) foi indeferida mediante despacho proferido em 
20.12.2000 pelo Director de Finanças, o qual foi notificado à impugnante através do ofício n.º 26735 
(Fls. 63 a 67 dos autos em apenso).

3 — Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade do acto de liquidação de Im-
posto Municipal de Sisa efectuada por força da aquisição, pela Impugnante, através do exercício do 
direito de remição em venda judicial realizada em 1999 numa acção executiva instaurada contra o 
seu cônjuge, de metade indivisa do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia do …sob o 
artigo 901, pelo preço de 15.528.000$00, sendo que ela já era, na altura, proprietária da outra metade 
indivisa desse prédio.

A liquidação efectuada teve por base e pressuposto o entendimento, sufragado pela Administração 
Fiscal e reiterado na decisão proferida em sede de reclamação graciosa, de que a base de incidência do 
imposto era, no aludido caso, o valor da totalidade do prédio urbano em causa [2 x 15.528000$00 (preço 
de aquisição) = 31.056.000$00], o que conduziu ao imposto calculado nos termos que constam da se-
guinte informação prestada pela Divisão de Justiça Tributária da 1.ª Direcção de Finanças de Lisboa:

−Valor sobre que incide a sisa: 31.056.000$00
−Taxa: 10 % (superior a 30.900 contos — taxa única de 10 %);
−Produto: 3.105.600$00
A aplicação da fracção adquirida a este valor resulta em:
−3.105.600$00 x ½ = 1.552.800$00
−Sisa a pagar = 1.552.800$00.
Ou seja, a base de incidência para efeitos de determinação da taxa de sisa foi o valor correspon-

dente à totalidade do prédio, e só depois foi considerado o facto de a aquisição ter incidido sobre metade 
indivisa. Por força disso, foi aplicada a taxa única de 10 % prevista no artigo 33.º n.º 2 do CIMSISD 
para a transmissão de prédios destinados exclusivamente a habitação de valor superior a 30.900.000$00, 
e não a taxa reduzida que o preceito prevê para valores inferiores.

Sustenta a Impugnante a ilegalidade dessa liquidação com base em errónea determinação da res-
pectiva base de incidência, já que, na sua óptica, deveria ter -se aplicado o regime previsto no n.º 2 do 
artigo 33.º do CIMSISD (na redacção dada pelo artigo 55.º, n.º 4 da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12) conjugado 
com a interpretação que lhe foi dada pela Circular n.º 10/89, de 5.06.1989, por força dos quais a base 
de incidência do imposto seria o valor da parte indivisa transmitida (15.528.000$00) e não o valor do 
prédio objecto da transmissão (31.056.000$00). Donde resultaria que o imposto a pagar seria apenas 
de 231.580$00, por não haver que aplicar a taxa de 10 % (só aplicável a valores superiores a 30.900 
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contos), mas a taxa reduzida prevista para os valores situados entre os 15.300 e os 20.400 contos, e que 
se traduziria na aplicabilidade da taxa média de 3.7623 % e na taxa marginal de 11 %.

Daí que a questão colocada e que cumpria decidir fosse a de saber se, face ao n.º 2 do artigo 33.º 
do CIMSISSD, na redacção que possuía em 1999, o objecto da aquisição que o preceito quis beneficiar 
é o prédio urbano, o edifício considerado na sua estrutura unitária e ou a fracção autónoma destinada 
à habitação, ou se, como advoga a Recorrente, se quis também beneficiar a aquisição de uma parte 
indivisa desse prédio destinado a habitação.

A sentença julgou improcedente a impugnação com a seguinte e única fundamentação:
«Prescreve o ponto 4 da Circular n.º 10, de 05/05/1989 — Direcção de Serviços dos Impostos 

do Selo e das Transmissões do Património que: “Quanto às aquisições decorrentes da adjudicação em 
partilhas, divisão de coisa comum e transmissões por herança, ainda que nesses casos se não transmita 
a totalidade do imóvel, está -se perante situações específicas resultantes de normalmente o adquirente 
ser já proprietário de parte do bem e de não se estar perante a realização de actos com vista à fuga ao 
imposto. Assim, como também foi já decidido para situações idênticas pelo ofício circular D -6/81, 
de 29 de Julho de 1981, a isenção ou a aplicação da taxa reduzida será a correspondente ao valor da 
transmissão de cada uma das partes acima referidas.”.

De acordo com o Ofício — Circular D -6/81, de 29 de Julho, subordinado ao tema da aquisição 
de casa para habitação própria, diz -se no ponto 2 o seguinte: “beneficiam igualmente da isenção ou da 
redução da taxa de sisa as aquisições de fracções indivisas, quer o adquirente seja ou não comproprie-
tário da habitação, desde que resida ou vá residir com carácter permanente, considerando -se, para o 
efeito, reportados a toda a habitação e não apenas à fracção adquirida, os limites legais estabelecidos 
naqueles preceitos legais.” (sublinhado nosso).

Do transcrito resulta como bem refere o Digno Magistrado do Ministério Público: “...os limites 
estabelecidos no referido artigo 33.º n.º 2 são reportados a toda a fracção (como aliás foi feito aquando 
da liquidação por virtude da aquisição de metade da fracção por remissão) no montante de (15.528.00
0$00+15.528.000$00) 31.056.000$00, ou seja superior ao montante de 30.900 contos é lhe aplicável 
a última taxa enumerada naquele n.º 2, ou seja, a taxa de 10 % sobre o montante da metade da fracção 
adquirida por remição (15.528.000$00”. E conclui “O imposto municipal de sisa devido é assim no 
montante de 1.552.800$00”.

Inexistindo motivos para não acompanharmos a posição defendida pelo Digno Magistrado do 
Ministério Público, e resultando do probatório que a impugnante liquidou a título de sisa a quantia de 
1.552.800$00 (al. D do probatório), se conclui que não existe qualquer diferença entre a sisa liquidada 
e a sisa devida.».

É contra esta decisão que se insurge a Impugnante, invocando a sua nulidade nos termos previstos 
no artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e no artigo 668.º, n.º 1, 
alíneas b), c) e d) do Código de Processo Civil (CPC), com fundamento em omissão de pronúncia, 
falta de fundamentação e contradição entre os fundamentos e a decisão. Por outro lado, sustenta que a 
decisão incorreu em erro de julgamento, porquanto o facto jurídico tributário em questão se subsume 
à aplicação da taxa reduzida de sisa prevista no artigo 33.º n.º 2 do CIMSISD.

3.1 — Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Segundo o disposto nos artigos 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC e 125.º, n.º 1, do CPPT, a decisão 

é nula quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questão que devesse apreciar, nulidade que está di-
rectamente relacionada com o comando ínsito no artigo 660.º, n.º 2, do CPC, que lhe impõe o dever de 
resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de não ocupar -se senão 
dessas questões, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

Na decisão recorrida essa obrigação não foi violada, pois a questão colocada pela Impugnante 
era a da (i)legalidade do acto de liquidação do imposto de sisa por errónea determinação da base de 
incidência para efeitos de aplicação da taxa prevista no artigo 33.º do CIMSISSD, e foi essa a questão 
que, mal ou bem, foi analisada, tendo -se julgado, com base no teor de Circulares emitidas pelos Servi-
ços da Administração Fiscal e no teor do parecer pré -sentencial prolatado pelo Ministério Público, que 
não se verificava tal ilegalidade na medida em que a taxa de sisa se devia reportar ao valor de toda a 
habitação/prédio (31.056.000$00) e não apenas ao valor da fracção adquirida (15.528.000$00).

Improcedem, pois, nesta parte, as conclusões do presente recurso.
3.2 — Da nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Constitui nulidade da sentença, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, a falta 

de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.
Como explicava já o Prof. ALBERTO DOS REIS, no “Código de Processo Civil Anotado”, e tem 

sido entendimento uniforme da doutrina e da jurisprudência, a falta de fundamentação prevista nesse 
preceito é a falta absoluta, dela se subtraindo as situações de fundamentação insuficiente ou errada, 
quer a nível factual, quer jurídico. «Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da 
motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; 
a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, 
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sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por falta absoluta 
de motivação deve entender -se a ausência total de fundamentos de direito e de facto. Se a sentença 
especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os fundamentos de facto, ou vice -versa, 
verifica -se a nulidade do n.º 2.º do artigo 668.º» — obra citada, vol. V, pág. 140.

Assim sendo, tal nulidade ocorre quando falte em absoluto a indicação desses fundamentos, mas 
já não quando se verifique a deficiência ou incongruência da fundamentação e, muito menos, quando 
haja erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou erro na interpretação desta.

No caso vertente, a sentença contém a motivação factual e jurídica que levou a Mmª Juíza a julgar 
inverificada a ilegalidade assacada ao acto de liquidação, e que consiste na invocação do teor da Circular 
n.º 10, de 5/05/89 e do Ofício -Circular n.º D -6, de 29/07/81, bem como da argumentação tecida pelo 
Ministério Público que toca à leitura e interpretação dessas circulares.

Deste modo, a insuficiência ou mediocridade dessa fundamentação, designadamente por apreciação 
da questão colocada apenas à luz de circulares interpretativas produzidas pela própria administração 
fiscal e não à luz das normas legais vigentes no Código de Sisa, e o erro na interpretação das referidas 
circulares por falta de atenção ao respectivo teor, embora seja susceptível de afectar o valor doutrinal 
da decisão, sujeitando -a ao risco de ser revogada, não produz a respectiva nulidade.

Pelo que, também nesta parte, improcedem as conclusões do recurso.
3.3 — Nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão.
Como se sabe, a decisão judicial deve constituir a consequência lógica dos fundamentos invoca-

dos pelo julgador, razão por que a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC e no 
artigo 125.º do CPPT se verifica sempre que na fundamentação da sentença o julgador tenha seguido 
determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decide 
noutro sentido, oposto ou divergente.

Ou seja, esta nulidade ocorre quando há uma quebra da estrutura lógica da peça decisória por 
força de uma contradição intrínseca entre os fundamentos invocados e a decisão tomada, e não quando 
a contradição se verifica apenas entre os respectivos fundamentos.

Ora, na sentença impugnada, o julgador deixou explicitado, no discurso fundamentador, que o teor 
das circulares que deixou transcritas o levavam a julgar como correcta a tese sustentada pelo Ministério 
Público no parecer pré -sentencial quanto à legalidade do acto impugnado, na medida em que delas 
resultava que os limites estabelecidos no artigo 33.º n.º 2 do CIMSISSD se reportavam a todo o imóvel 
transmitido. Parece -nos, pois, e sempre com o devido respeito por contrária opinião, que a decisão de 
improcedência da impugnação está em conformidade lógica com o raciocínio do julgador exposto na 
respectiva fundamentação. Se este raciocínio é contraditório e ou está errado, designadamente porque 
as circulares são antinómicas, tratando de forma oposta a mesma situação e não permitem suportar 
o raciocínio exposto pelo Ministério Público e acolhido na sentença, ocorrendo, dessa forma, uma 
motivação incongruente e a uma decisão contra legem, isso é já questão diferente, de eventual erro de 
julgamento, mas não de nulidade da sentença.

Sendo assim, e não se podendo afirmar que a fundamentação aduzida na sentença enferme de 
qualquer impossibilidade de articulação lógica com a decisão de improcedência da impugnação, não se 
pode considerar verificada a invocada nulidade, improcedendo as respectivas conclusões do recurso.

3.4 — Do erro de julgamento.
A questão que resta analisar e decidir consiste em saber se a decisão incorreu em erro ao julgar, 

com base no teor de Circulares da Administração Tributária, que não ocorria a errónea determinação 
da base de incidência da taxa do imposto de sisa, na medida em que ela se devia reportar, como efecti-
vamente se reportou, ao valor total do prédio e não ao valor da metade indivisa transmitida.

Deste modo, e visto que a razão de decidir residiu no entendimento de que o teor das mencionadas 
Circulares permitiam essa conclusão, importa, antes de mais, frisar que as circulares não constituem 
regras de decisão para os tribunais e que a circunstância de a Administração Tributária ficar vinculada, 
em face do disposto no actual artigo 68.º -A, n.º 1, da lei Geral Tributária, às orientações genéricas cons-
tante de circulares que estiverem em vigor no momento do facto tributário, não altera esta perspectiva, 
porque elas não têm força vinculativa nem para os particulares nem para os tribunais.

Como explica CASALTA NABAIS (1), as circulares constituem «regulamentos internos que, por 
terem como destinatário apenas a administração tributária, só esta lhes deve obediência, sendo, pois, 
obrigatórios apenas para os órgãos situados hierarquicamente abaixo do órgão autor dos mesmos. Por 
isso não são vinculativos nem para os particulares nem para os tribunais. E isto quer sejam regulamentos 
organizatórios, que definem regras aplicáveis ao funcionamento interno da administração tributária, 
criando métodos de trabalho ou modos de actuação, quer sejam regulamentos interpretativos, que 
procedem à interpretação de preceitos legais (ou regulamentares).

É certo que eles densificam, explicitam ou desenvolvem os preceitos legais, definindo previamente 
o conteúdo dos actos a praticar pela administração tributária aquando da sua aplicação. Mas isso não 
os converte em padrão de validade dos actos que suportam. Na verdade, a aferição da legalidade dos 
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actos da administração tributária deve ser efectuada através do confronto directo com a correspondente 
norma legal e não com o regulamento interno, que se interpôs entre a norma e o acto.».

Neste contexto, não tendo as circulares valor normativo, não se impondo ao juiz senão pelo valor 
doutrinário que porventura possuam, era essencial que a questão colocada fosse analisada, antes de 
mais, à luz do quadro normativo vigente desenhado pelo Código de Sisa, particularmente da norma 
constante do artigo 33.º, até porque o princípio constitucional da legalidade exige que sejam definidos 
por lei os elementos essenciais dos impostos (incidência, isenções e taxas), não podendo essa matéria 
ficar à mercê da definição que a Administração Tributária lhe dê através das suas circulares.

É o que se passa, de imediato, a fazer.
O imposto municipal de sisa é um imposto que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do 

direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis qualquer que seja o 
título por que se operem — artigos 1.º e 2.º do CIMSISSD. Porque se trata de um imposto que se destina 
a tributar o património, ele incide «sobre o valor por que os bens foram transmitidos» — artigo 19.º do 
CIMSISSD. E nos termos do artigo 33.º do CIMSISSD, com a redacção em vigor à data do facto tribu-
tário em questão (Lei n.º 87 -B/98, de 31.12), no caso de transmissões de prédios ou fracção autónoma 
de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação, as taxas são as seguintes: 

Valor sobre que incide o imposto municipal
de sisa (contos)

Taxas percentuais 

Marginal Média (*) 

Até 11.170 0 0
De mais de 11.170 até 15.300 5 1,349 7
De mais de 15.300 até 20.400 11 3,762 3
De mais de 20.400 até 25.500 18 6,609 8
De mais de 25.500 até 30.900 26  -
Superior a 30.900 Taxa única 10

 Por conseguinte, relativamente à transmissão do direito de propriedade sobre prédios ou fracções 
autónomas de prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação, ou de figuras parcelares desse 
direito (usufruto, uso e habitação, direito de superfície), estipulou -se um regime de isenção para os 
casos em que a sisa incida sobre um valor até 11.700 contos, e um regime de tributação à taxa única 
de 10 % para os casos em que a sisa incida sobre valor superior a 30.900 contos. Já para os casos de o 
imposto incidir sobre valores situados entre os 11.700 contos e os 30.900 contos, fixou -se um regime 
de taxas variáveis, mais benévolas do que a taxa norma de 10 %.

A questão que se coloca é, então, a de saber se, no caso de transmissão do direito a parte indivisa 
de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação, a isenção ou a redução da taxa de sisa ali pre-
vista se reporta ao valor da parte indivisa transmitida ou, pelo contrário, se reporta ao valor do prédio 
objecto da transmissão.

A questão já foi alvo de debate e decisão neste Supremo Tribunal no que diz respeito à situação 
de isenção de sisa, tendo -se concluído que a aquisição de parte indivisa não goza desse benefício — cf. 
acórdãos proferidos em 25/05/1994, 14/06/1995, 11/12/1996, 26/11/1997 e 28/10/2009, nos Processos 
n.os 14826, 16651, 20141, 20231 e 421/09, respectivamente.

Como se deixou explicado naquele primeiro acórdão, cuja doutrina sufragamos face à bondade 
da respectiva argumentação, «É manifesto que a aquisição de metade indivisa, ou, melhor se dirá, de 
direito a parte indivisa de um prédio ou de uma sua fracção autónoma, não encontra guarida no citado 
normativo. Objecto da aquisição que a lei claramente beneficia é o prédio urbano, edifício considerado 
na sua estrutura unitária, ou uma fracção dele, destinados a habitação. O que bem se compreende, pois, 
por um lado, tal concepção unitária evita a evasão fiscal, facilmente alcançável através de escalonadas 
transacções de parcelas de um direito de propriedade fraccionado, e, por outro lado, porque manifes-
tamente se pretendeu fomentar, através do benefício da isenção, a aquisição de fogos, de habitações, 
com a destinação que lhes é própria, fim que, compreensivelmente, não é alcançado quando o objecto 
da aquisição é um direito sobre uma parte não determinada de um prédio.».

Por outro lado, e como também se deixou dito no acórdão prolatado no Processo n.º 421/09, não 
parece possível aplicar, analogicamente ou por interpretação extensiva, a norma que prevê a isenção 
às situações de transmissão de metade indivisa de prédio urbano destinado à habitação, porquanto «a 
isenção representa um privilégio excepcional, ditado por considerações de conveniência social ou por 
razões de ordem económica, estimulando o desenvolvimento de actividade de superior interesse nacional 
ou regional. É por isso que não pode ser interpretada analogicamente, embora se admita a interpretação 
extensiva, conforme o artigo 11.º do Código Civil. Esta, porém, só é possível quando se possa concluir 
com certeza que o legislador disse menos do que pretendia, por imprecisão de linguagem ou formulação 
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estreita de mais. [...]. Ora, no caso em apreço, é evidente que, por um lado, a isenção na aquisição de 
metade indivisa não está contemplada na previsão legal, já que nela não se fala desse tipo de aquisição 
e, por outro, o legislador não quis dizer menos do que queria.».

Ora, foi justamente por força da dificuldade sentida pela Administração Fiscal no tratamento fiscal 
desta questão e de outras situações como a transmissão de figuras parcelares do direito de propriedade, 
que a Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do Património sentiu necessidade 
de emitir em 5 de Maio de 1989 a Circular n.º 10, com o seguinte teor

«[...]
FIGURAS PARCELARES DO DIREITO DE PROPRIEDADE
2 — Não tem sido uniforme a doutrina da Administração Fiscal quanto ao tratamento a dar às 

figuras parcelares do direito de propriedade, quando esteja em causa o saber se deverão ou não ficar 
abrangidas pelas isenções, nos casos em que a lei fazia apenas alusão a «prédios» ou «fracções autó-
nomas», e qual o valor a considerar para efeito dos limites estabelecidos.

A formulação dada ao artigo 11.º n.º 22.º e ao artigo 33.º n.º 2.º aponta claramente para a transmissão 
do direito de propriedade plena e, por outro lado, entender por interpretação que às figuras parcelares 
transmitidas isoladamente aproveitaria também a isenção ou a redução da taxa de acordo com o seu 
valor seria abrir as portas à evasão fiscal.

Nestes termos, deverá entender -se que só à transmissão da propriedade plena é aplicável o regime 
de isenção ou redução acima referido, salvo nos casos de transmissão simultânea dos direitos em que 
poderá desdobrar -se, caso em que se aplicará a cada valor a taxa que corresponda à totalidade da trans-
missão. Ou seja, calculando -se a sisa referente àquela totalidade e, por proporção, a correspondente ao 
valor de cada figura parcelar.

AQUISIÇÕES EM PARTES INDIVISAS
3 — Do mesmo modo, a transmissão isolada de partes indivisas não caberá no âmbito da isenção 

ou da redução de taxas, salvo nos casos em que a totalidade do prédio ou da fracção autónoma sejam 
adquiridos em compropriedade.

AQUISIÇÃO EM PARTILHAS E DIVISÃO DE COISA COMUM
4 — Quanto às aquisições decorrentes da adjudicação em partilhas, divisão de coisa comum e 

transmissões por herança, ainda que nesses casos se não transmita a totalidade do imóvel, está -se perante 
situações específicas resultantes de normalmente o adquirente ser já proprietário de parte do bem e de 
não se estar perante a realização de actos com vista à fuga ao imposto.

Assim, como também foi já decidido para situações idênticas pelo ofício circular D -6/81, de 29 de 
Julho de 1981, a isenção ou a aplicação da taxa reduzida será a correspondente ao valor da transmissão 
de cada uma das partes acima referidas.

[...]».
Donde decorre, desde logo, que não assiste razão à Recorrente quando advoga que o n.º 4 da Circular 

n.º 10/89 trata uma situação paralela à sua e com os mesmos pressupostos, pois, como se vê, esse n.º 4 
aborda as aquisições decorrentes da adjudicação em partilhas, divisão de coisa comum e transmissões 
por herança, e não as aquisições por força do exercício do direito de remição, sabido que esta figura 
jurídica constitui uma forma de a família do executado adquirir os bens alienados na venda executiva, 
mediante o pagamento do maior preço que tenha sido oferecido, funcionando, na sua actuação prática, 
como um “direito de preferência qualificado” na venda dos bens do executado.

Por outro lado, decorre do teor dessa circular que a Administração perfilhou o entendimento de que 
o legislador terá pretendido restringir a isenção ou redução da taxa de sisa às situações de transmissão 
da totalidade do prédio ou, no caso de transmissão de partes indivisas, às situações de aquisição da 
totalidade do prédio em regime de compropriedade, dado que nesta não há possibilidade de fuga ao 
imposto alcançável através de graduais aquisições de partes indivisas.

O que vai de encontro ao entendimento sufragado pela citada jurisprudência.
Aliás, já no anterior oficio -circular D -6/81, de 29 de Julho, onde se admitia a possibilidade de 

isenção ou de redução da taxa para as aquisições de fracções indivisas (quer o adquirente fosse ou 
não comproprietário da habitação) desde que residisse ou fosse residir com carácter permanente nessa 
habitação, a Administração Fiscal considerara que, mesmo nesse caso, os limites legais estabelecidos 
no artigo 33.º se tinham de reportar a toda a habitação e não apenas à fracção indivisa adquirida. E só 
no caso de aquisições decorrentes da adjudicação em partilhas, divisão de coisa comum e transmissões 
por herança, em que não fosse transmitida a totalidade do imóvel, é que a isenção ou a taxa reduzida 
aplicável deveria ser a correspondente ao valor de cada uma das partes transmitidas.

E também para nós a interpretação mais correcta é a de que a aquisição de parte indivisa de um 
prédio urbano ou de uma sua fracção autónoma não cabe na previsão do citado normativo legal — seja 
no que toca à isenção de sisa, seja no que toca à redução da taxa — por ser essa a solução mais conforme 
com a letra e com o espírito da lei e a mais respeitadora da unidade lógica do sistema, pois só ela evita a 
evasão fiscal e honra a ratio do preceito, de fomento à aquisição de habitações próprias, não alcançável 
com a mera aquisição de parte alíquota de prédio ou de fracção autónoma deste.
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Quanto à situação da Recorrente, verifica -se que ela era já comproprietária do prédio destinado a 
habitação aqui em questão, sendo titular de metade indivisa, e que se limitou a adquirir a outra metade, 
de que era titular o seu cônjuge, através do exercício do direito de remição.

Pelo que embora a evasão fiscal possa estar, no caso, fora de causa, o certo é que a finalidade da 
aquisição pela Recorrente foi a de conseguir resgatar o imóvel à venda judicial forçada, e não a de al-
cançar, através dessa via, uma casa de habitação para si. Aliás, tal como resulta da matéria por si alegada 
e da própria lógica da sua qualidade de cônjuge e comproprietária, ela já residia nessa casa e a venda 
da metade indivisa do executado não iria destruir essa situação, pois enquanto comproprietária podia 
nela permanecer, tendo o direito de a habitar. Razão por que não colhe o argumento da necessidade da 
aplicação da taxa reduzida prevista no citado n.º 2 do artigo 33.º como forma de conferir e proteger o 
direito da Recorrente à habitação.

Assim sendo, bem andou a Administração Tributária ao considerar o valor da totalidade do prédio 
para determinar a taxa aplicável nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do CIMSISSD e ao atender, depois, 
ao facto de a aquisição ter incidido sobre metade indivisa, para assim fazer incidir o imposto sobre o 
valor por que o bem foi transmitido.

Improcedem, assim, todas as conclusões das alegações do presente recurso.
4 — Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribu-

nal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida com a presente 
fundamentação.

Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Brandão de Pinho — Valente Tor-
rão.

(1) In “Direito Fiscal”, 5.ª edição, pág. 201. 

 Acórdão de 20 de Outubro de 2010.

Assunto:

Notificação da liquidação. Contribuição Autárquica e Imposto Municipal sobre imó-
veis.

Sumário:

 I — Em processo de oposição apenas pode ser discutida a falta de notificação ou a falta 
de notificação tempestiva (no prazo de caducidade) da liquidação dos tributos que 
constituem a dívida exequenda, na medida em que essas situações são susceptí-
veis de retirar eficácia ao acto notificado e impedir, desse modo, a exigibilidade 
da correspondente dívida. Já a discussão da caducidade do direito à liquidação 
em si, na medida em que constitui matéria que contende com a legalidade desse 
concreto acto de liquidação, não é permitida em sede de oposição por força do 
disposto no artigo 204.º, n.º 1, alínea h), do CPPT.

 II — O acto de liquidação de Contribuição Autárquica e de Imposto Municipal sobre 
Imóveis efectuado dentro do prazo normal não carece de notificação ao sujeito 
passivo, bastando o envio do documento de cobrança aludido nos artigos 22.º e 
23.º do CCA e nos artigos 119.º e 120.º do CIMI para tornar a dívida exigível.

 III — A ilegalidade do acto de liquidação resultante da desconsideração do direito a 
eventual isenção de tributação envolve a discussão sobre a legalidade concreta 
desse acto, e essa discussão só pode ser válida e eficazmente efectuada em processo 
de oposição nos casos em que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou 
recurso contra o acto da liquidação — artigo 204.º, n.º 1, alínea g), do CPPT.

Processo n.º: 1089/09 -30.
Recorrente: Luís Silva & Costa, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
LUÍS SILVA & COSTA, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribu-

nal Administrativo da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga na parte em que julgou 
improcedente a oposição que deduzira à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívidas 
referentes a Contribuição Autárquica e a Imposto Municipal sobre Imóveis.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
— Na contribuição autárquica e no IMI, só a notificação ao contribuinte da liquidação efectuada 

dentro do prazo de caducidade impede a preclusão do direito de liquidar o imposto.
— O art.º 10.º/6 do CCA e 9º/5 do CIMI, ao preverem como cominação para a não comunicação 

que o imposto seja devido, mesmo que materialmente a empresa esteja em condições de beneficiar da 
não tributação, são inconstitucionais, por violação do princípio da boa fé, do princípio da segurança 
jurídica e do princípio da proporcionalidade.

— O incumprimento das obrigações declarativas não pode ter como consequência a tributação 
de situações de facto que a lei expressamente prevê que não sejam isentas de tributação, caso o contri-
buinte prove, através de um meio de prova qualificado (os seus registos contabilísticos) que estava em 
condições de beneficiar da isenção;

— Concorre no incumprimento do contribuinte, tornando o esquecimento deste desculpável, a 
Administração Tributária que não proceda à notificação das liquidações de CA e IMI em tempo útil.

1.2 — A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3 — O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provi-

mento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«A questão objecto do presente recurso prende -se com a exigibilidade em processo de execução 

fiscal das liquidações de contribuição autárquica e IMI nomeadamente saber se a lei impõe, ou não, a 
notificação dessas liquidações ao contribuinte.

Alega a recorrente que na contribuição autárquica e no IMI, só a notificação ao contribuinte da 
liquidação efectuada dentro do prazo de caducidade impede a preclusão do direito de liquidar o im-
posto.

E que o artigo 10.º, 6, do Código da Contribuição Autárquica e o artigo 9.º, 5 do CIMI, ao preve-
rem como cominação para a não comunicação que o imposto seja devido, mesmo que materialmente 
a empresa esteja em condições de beneficiar da não tributação, são inconstitucionais, por violação do 
princípio da boa fé, do princípio da segurança jurídica e do princípio da proporcionalidade.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 18.09.2008, recurso 300/08, 

citado na decisão recorrida, «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».

Ora a CA e o IMI são impostos periódicos que devem ser pagos durante o mês de Abril do ano 
seguinte àquele a que respeitam. Daí que só haja lugar a notificação da liquidação quando esta é feita 
fora do prazo legal ou é adicional.

Nos demais casos, ocorrendo a liquidação no prazo normal, a dívida é exigível sem necessidade 
da respectiva notificação.

Mas a recorrente invoca ainda a inconstitucionalidade material dos artsº 10.º, 6, do Código da 
Contribuição Autárquica e o 9.º, 5 do CIMI, por violação do princípio da boa fé, do princípio da segu-
rança jurídica e do princípio da proporcionalidade.

Também aqui não deverão proceder os argumentos da recorrente.
Na verdade face ao disposto no artigo 10.º alínea do CCA a lei contempla uma não sujeição tem-

poral daquele imposto desde que a empresa tenha como objecto social quer a construção de edifícios 
quer a comercialização dos mesmos, e a respectiva contabilidade reflicta, de modo claro e inequívoco, 
a realidade dos novos prédios edificados, ou destinados a venda.

Não está pois em causa, como se salienta no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
23.02.2000, recurso 24184, in www.dgsi.pt, o regime dos direitos liberdades e garantias na acepção 
do principio constitucional da proibição do excesso, nas sim um requisito legal do funcionamento do 
regime de não sujeição à Contribuição Autárquica.

Acresce que não é sequer demonstrado pela recorrente, que, diga -se de passagem, se fica pelo 
plano da remissão genérica para as normas constitucionais, em que termos é que os referidos normativos 
contendem com os princípios da boa fé, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

Pese embora nas conclusões sejam invocados os referidos princípios constitucionais, o certo é 
que nas alegações não é desenvolvida qualquer argumentação de onde se possa inferir essa inconsti-
tucionalidade.

Em face do exposto, somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo 
ser confirmado o julgado recorrido.»
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1.4 — Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em confe-
rência.

2 — Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
1 — Em 21.Set.2006, foi proferido mandado de penhora dos bens pertencentes a “Luís Silva & 

Costa, L.da”, necessários para pagamento da quantia exequenda no valor de € 23.542,01 (vinte e três 
mil, quinhentos e quarenta e dois euros e um cêntimo), relativa a dívidas de contribuição autárquica 
(CA) e imposto municipal sobre imóveis (IMI).

2 — No mesmo dia, para pagamento daquela quantia, foram penhoradas várias fracções dos 
prédios 1181 e 1182, sitos na freguesia da Costa, concelho de Guimarães

3 — Em 20.Nov.2006, após várias tentativas de citação frustradas, o oponente foi citado por 
edital.

4 — Em 05.Fev.2007 deu entrada oposição judicial à execução.
5 — Relativamente às quantias em execução nos processos executivos n.º 3476200201029630, 

347620001012100, 3476200201029142, 3476200201043714, 3476200201057740, 3476200201062301 
e 3476200201007696, não foi notificada qualquer liquidação à oponente.

6 — De igual modo, não foi solicitada pela oponente qualquer 2.ª via, nem foi devolvido ao 
Serviço de Finanças da área da localização dos prédios em causa nenhuma nota de cobrança ou aviso 
de pagamento.

7 — A oponente nunca comunicou ao Serviço de Finanças que os prédios em causa nos autos se 
destinavam a ser vendidos nem apresentou qualquer requerimento de não sujeição.

8 — Na declaração para inscrição ou alteração de inscrição de prédios urbanos na matriz não foi 
assinalado que o prédio se destinava a venda.

9 — As certidões de dívida em causa no Processo de Execução Fiscal n.º 3476200201007696, 
respeitam a contribuição autárquica relativa, entre outras, às fracções H do artigo 1181 e às fracções I 
e L do artigo 1182, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

10 — Todavia, a certidão n.º 5005908 refere -se ao ano de 1999 e a certidão n.º 5035608 a 2000.
11 — Por seu lado, a certidão de dívida n.º 29773608, título executivo do Processo de Execução 

Fiscal n.º 3476200201043714, refere -se a contribuição autárquica que, entre outras, incidiu sobre as 
fracções acima mencionadas e reporta -se ao ano de 2000.

12 — A fracção H do artigo 1181 e as fracções I e L do artigo 1182 foram transmitidas, em 27 de 
Janeiro de 2000, a Abílio da Costa Lopes.

13 — Por despacho datado de 27 -03 -2007, foi considerado não ser da responsabilidade da oponente 
a contribuição autárquica de 2000 que incidiu sobre as fracções H do artigo 1181 e sobre as fracções 
I e L do artigo 1182, freguesia da Costa, concelho de Guimarães, pelo que foram revogada a certidão 
de dívida n.º 5035608, título executivo dos autos de execução n.º 3476200201007696, e a certidão de 
dívida n.º 29773608, único título executivo do Processo de Execução Fiscal n.º 3476200201043714.

14 — A Oponente é uma sociedade que tem no seu objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rios.

15 — Em 1999 constavam das existências da sociedade as fracções A, B, C e D do artigo 638/
Mascotelos.

16 — As fracções A, B, C, D e G integradas no artigo 1181, e as fracções A, B, C, D e M corres-
pondentes ao artigo 1182, freguesia de Costa, constam das existências da Requerente desde 2000.

17 — Das existências da Oponente consta em 2001 o prédio 4548T, Braga (S. Victor).
18 — O artigo 1203, freguesia de Costa, foi inscrito nas existências da empresa em 2003.
19 — O artigo 1203/Costa e 4548/Braga, fracção T, em 2003 figuravam no activo circulante da 

empresa.
3 — Como é sabido, e constitui hoje entendimento pacífico (1), sem embargo das questões de que o 

tribunal ad quem possa conhecer ex officio, é pelas conclusões da alegação de recurso que se determina 
o âmbito de intervenção do tribunal, podendo nelas ser restringido, expressa ou tacitamente, o objecto do 
recurso (artigo 684.º, n.os 2 e 3, do CPC), restrição que pode resultar do facto de o recorrente impugnar 
apenas a solução dada a uma determinada questão, ficando, assim, definitivamente decididas todas as 
questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença e que não sejam abordadas nas 
conclusões da alegação de recurso.

Neste enquadramento e visto que, no caso sub judice, emerge das conclusões da alegação que 
a decisão proferida em 1.ª instância somente é atacada na parte relativa à improcedência da oposição 
no que toca às dívidas de Contribuição Autárquica (CA) e Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), as 
questões que se colocam são as de saber se essa decisão padece de erro por ter julgado:

— que nesse tipo de tributos, quando liquidados dentro do prazo normal, não é necessário pro-
ceder à notificação do acto de liquidação dentro do prazo de caducidade, bastando o envio de nota de 
cobrança ao contribuinte;

— que a falta de oportuna comunicação à Administração Fiscal de os prédios se destinarem a 
revenda impede a oponente de beneficiar da isenção que invoca nesta oposição.
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3.1 — Quanto à primeira questão, importa desde já salientar que o tribunal “a quo” configurou, e 
bem, a situação explanada pela oponente como sendo de falta de notificação da liquidação da CA e do 
IMI no prazo de caducidade, e não como caducidade do direito de liquidar esses tributos, integrando -a 
no fundamento de oposição previsto da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Efectivamente, no processo de oposição apenas pode ser discutida a falta de notificação ou a falta 
de notificação tempestiva (no prazo de caducidade) da liquidação dos tributos que constituem a dívida 
exequenda, na medida em que essas situações são susceptíveis de retirar eficácia ao acto notificado e 
impedir, desse modo, a exigibilidade da correspondente dívida. Já a discussão da caducidade do direito 
à liquidação em si, na medida em que constitui matéria que contende com a legalidade desse concreto 
acto de liquidação, não é permitida em sede de oposição à execução fiscal por força do disposto no 
artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que a lei 
concede a possibilidade de reacção contra a liquidação de impostos através dos meios contenciosos 
próprios — cf. artigo 95.º da lei geral tributária e artigos 97.º e 102.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

Feito este breve enquadramento, resta -nos dizer que aderimos, sem reservas, à doutrina professada 
no acórdão proferido por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em 18/09/2008, no processo 
n.º 0300/08, segundo a qual a liquidação de CA e de IMI, efectuada dentro do prazo normal, não carece 
de notificação ao sujeito passivo, bastando o envio do documento de cobrança aludido nos artigos 22.º 
e 23.º do CCA e nos artigos 119.º e 120.º do CIMI para tornar a dívida exigível. Essa notificação do 
acto de liquidação apenas se impõe quando está em causa uma liquidação “fora do prazo normal” ou 
quando se trata de uma “liquidação adicional”.

Como se deixou ali explicitado, justifica -se «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 se-
rem notificados dos actos externos que lhes digam respeito. [...] 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 [...].

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 
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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 vertente, a oponente, ora recorrente, nunca invocou a falta de liquidação e ou a falta de 
recebimento das notas de cobrança aludidas nos citados preceitos do CCA e do CIMI (as quais nunca 
foram, aliás, devolvidas ao Serviço de Finanças — cf. ponto 6.º do probatório) ou que as dívidas 
exequendas resultassem de liquidações efectuadas fora do prazo normal ou de liquidações adicionais, 
limitando -se a insistir que não foi notificado dos actos de liquidação desses tributos.

Por conseguinte, não sendo legalmente devida a notificação de tais actos de liquidação ao sujeito 
passivo, bastando o envio das notas de cobrança para acautelar a exigibilidade da respectiva obrigação 
tributária, não pode deixar de improceder a concernente conclusão do recurso.

3.2 — Quanto à segunda questão, importa recordar que tendo a oponente invocado que os tributos 
em questão não eram devidos, porquanto os prédios a que se referem se destinavam a revenda, estando, 
assim, sujeitos a isenção de imposto, julgou -se na sentença que essa argumentação não podia proceder 
em face do teor do artigos 10.º do CCA e 9.º do CIMI, pois que «resulta dos autos que a oponente não 
fez as comunicações a que aludem o n.º 5 do referido artigo 10.º do CCA e o n.º 4 do referido artigo 9.º 
do CIMI, pelo que não poderá beneficiar da isenção que reclama.».

A oponente insiste no direito à referida isenção, com o argumento de que fez prova nestes autos da 
existência da situação material objectiva que permite a concessão da isenção, isto é, de que destinava 
os prédios a revenda, e que o incumprimento das obrigações declarativas perante o Fisco não pode ter 
como consequência a tributação de empresas que estão em condições de beneficiar de isenção, sob 
pena de inconstitucionalidade dos preceitos por violação do princípio da boa fé, da segurança jurídica 
e da proporcionalidade.

Também aqui carece de razão.
Desde logo porque a ilegalidade da liquidação resultante da desconsideração do direito a eventual 

isenção de tributação implica, necessariamente, a discussão sobre a legalidade concreta do acto de liqui-
dação de onde provém a dívida exequenda, e essa discussão só pode ser válida e eficazmente efectuada 
em processo de oposição nos casos em que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto da liquidação, isto é, nos casos em que o ordenamento jurídico não faculte ao executado 
meio de impugnar ou recorrer contenciosamente do acto tributário de liquidação — artigo 204.º, n.º 1, 
alínea g), do CPPT.

O que bem se compreende, já que os fundamentos da oposição são como que residuais e visam 
proteger (excepcionalmente) o administrado por motivos que sejam sobrantes. Dito de outra maneira, 
o processo de declaração, que tem o seu equivalente no processo de impugnação, serve para definir 
e declarar o direito, e o processo de execução serve para tornar eficaz e coercivo o direito declarado. 
Permitir que na execução se pudesse voltar a discutir a legalidade da liquidação seria abrir a porta à 
discussão continuada e infindável do direito.

Daí que não seja possível apreciar a invocada ilegalidade da liquidação da dívida exequenda 
neste processo de oposição, pois a lei assegura meio judicial de impugnação contra esse acto tributá-
rio (artigo 95.º da lei geral tributária e artigos 97.º e 102.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário), assim se mostrando cumprida a garantia constitucional de acesso à Justiça consignada no 
artigo 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa.

Em suma, a ilegalidade concreta do acto de liquidação do IMI e da CA — designadamente por 
virtude da alegada inconstitucionalidade dos artigos 10.º, n.º 6 do CCA e 9.º, n.º 5 do CIMI ao preverem 
a desconsideração da isenção como cominação para o incumprimento de obrigações declarativas quando 
a empresa reúne as condições materiais para gozar desse benefício — não pode servir de fundamento 
a oposição de executado em processo de execução fiscal.

Termos em que improcedem todas as conclusões do recurso.
3 — Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 20 de Setembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Jorge Lino — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cfr., na doutrina, ALBERTO DOS REIS in “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, págs. 362 e 363, e, na 
jurisprudência, entre outros, os Acórdãos do STJ de 13/3/1991 (in Actualidade Jurídica, n.º 17, p. 3), de 12/12/1995 (in BMJ 
n.º 452, p. 385) e de 14/4/1999 (in BMJ n.º 486, p. 279). 
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 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Comprovativo de pagamento. Taxa de Justiça Inicial. Notificação. Rejeição da petição 
inicial.

Sumário:

Não contendo o comprovativo de pagamento da taxa de justiça inicial a indicação do 
respectivo NIP, deve ordenar-se a notificação da parte para indicar esse elemento 
em falta e, caso a mesma não proceda a tal indicação, rejeitar-se a PI.

Processo n.º: 176/10-30.
Recorrente: Guennadi Victorovitch Agipa.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1 — Guennadi Victorovitch Agipa, com os demais sinais dos autos, interpôs recurso, nos termos 

do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão do TCA Sul, proferido em 21/4/2009 (fls. 173 e segs.), 
que lhe indeferiu o seu pedido de rectificação do acórdão do mesmo tribunal, que tinha sido proferido 
em 9/9/2008 (fls. 122 e segs.), que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso interposto do 
despacho do Mmo. Juiz do TAF de Lisboa, no qual se havia ordenado o desentranhamento e devolução 
ao impugnante, da Petição Inicial e demais documentação anexa, por falta de prova do pagamento da 
taxa de justiça inicial.

1.2 — Por acórdão de 16/6/2010 (fls. 356 e sgts.), este STA admitiu o recurso de revista, nos 
termos do mencionado artigo 150.º do CPTA.

1.3 — Tendo alegado o recurso, o recorrente formulou as Conclusões seguintes:
I. O que está em causa neste momento nos presentes autos é o facto de o Tribunal ter considerado 

que apesar da taxa de justiça por ter sido paga não se pode aceitar tal pagamento em virtude de no 
documento comprovativo do mesmo junto a fls. 36 não ter a indicação do NIP.

II. Ora do referido documento bancário resulta que o mesmo é o pagamento de uma taxa de 
justiça.

III. Tal conclusão resulta da Entidade aí identificada — 20666 IGFPJ, bem assim como da refe-
rência 666.666.666.

IV. Logo a tal respeito não pode ser colocada qualquer dúvida de que a taxa de justiça foi paga e 
teve como destino os cofres do Estado — IGFPJ com a natureza de custas judiciais.

V. A questão em apreço, falta de indicação do NIP tem a sua origem num lapso bancário relativa-
mente ao documento comprovativo do pagamento o qual devia indicar obrigatoriamente o NIP.

VI. Tal lapso é um mero lapso de escrita por omissão do banco e como tal devia e deve ser con-
siderado.

VII. Já que quando foi pedido a rectificação de tal lapso ainda não se tinha verificado o trânsito 
em julgado.

VIII. Na verdade, tal elemento NIP é essencial à tramitação financeira do processo, mas não à 
sua tramitação jurídica.

IX. A única explicação para tal lapso em nossa opinião fica -se a dever ao facto de em 2006, tal 
tipo de pagamento (taxa de justiça — via Internet) se encontrar numa fase embrionária.

X. Aliás com a nova tramitação informática dos processos judiciais, tais e outros lapsos vão ocorrer, 
(aliás no dia 07 -05 -2009 diversos Tribunais ficaram parados devido a problemas do Citius) mas que 
vão ser resolvidos atento o princípio da cooperação de todas as partes envolvidas.

XI. Face ao exposto como os lapsos de escrita nomeadamente por omissão podem ser corrigidos 
a todo o tempo, o recorrente veio indicar o NIP — 218169574, juntou aos autos o documento compro-
vativo e pediu que o lapso fosse relevado.

XII. Requereu assim com a devida vénia e o maior respeito aos Senhores Juízes Desembargadores 
que fosse corrigir tal lapso, todavia sem sucesso.

XIII. É de elementar Justiça que tal lapso não pode ser imputado nem ao Tribunal nem ao cida-
dão que pagou a taxa de justiça, mas ao sistema bancário que nos seus comprovativos devia indicar 
tal NIP.
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XIV. Aliás, em bom rigor a questão controvertida não tem dignidade para ocupar Vossas Exce-
lências.

XV. Uma vez que se trata de uma mera questão administrativa.
XVI. A qual devia ter sido resolvida inicialmente de forma simples e célere e com bom senso, 

através de um contacto telefónico, por Email, por fax ou por outra forma da secção para a parte a so-
licitar a indicação do NIP.

XVII. A qual de imediato solicitava tal informação ao Advogado e a prestava nos autos de acordo 
com o estipulado no artigo 8.º do CPTA “Princípio da Cooperação e boa -fé processual”

XVIII. E o lapso tinha sido corrigido de imediato.
XIX. E desse modo se tinha evitado toda a tramitação posterior e os custos daí decorrentes.
XX. Concluindo e em síntese a questão em apreço nos presentes autos, a que V.Exas são alheios 

é no mínimo estranha.
XXI. Foi paga a Taxa de justiça, mas porque falta um número então não foi paga.
XXII. Não se entende já que a mesma como afirmam as duas instâncias, foi paga e atempada-

mente.
XXIII. Então se foi paga atempadamente não se compreende a Douta Decisão aqui recorrida.
XXIV. Face ao exposto devem em nossa opinião ser revogadas as decisões recorridas e substituída 

por outra que releve o lapso e considere paga a taxa de justiça e o NIP indicado e provado documen-
talmente devendo os autos prosseguir a sua tramitação normal.

XXV. As decisões recorridas violam os artigos 20.º e 203º da CRP, o artigo 8.º do CPTA “Princí-
pio da Cooperação e boa -fé processual”, a parte final do artigo 667.º do CPC e o artigo 266.º n.º 2 do 
mesmo Código, o artigo 2.º do ETAF, os artigos 476.º e 467º n.º 3 e 5 ambos do CPC, artigo 14.º n.º 3 
do Decreto -Lei n.º 329 -A/95 de 12 de Dezembro e artigo 23.º n.º 1, 24º n.º 2 e 28.º do CCJ e 125º do 
CPPT — nulidade da decisão.

1.4 — Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5 — O MP emite Parecer no qual se pronuncia pelo provimento do recurso, dado que, mostrando-

-se paga a taxa de justiça e verificando -se que não se encontra ali mencionado o NIP, o juiz deveria 
notificar a parte para indicar esse elemento em falta e, caso tal indicação não fosse feita, rejeitar, então, 
a Petição Inicial.

Trata -se de solução que se impõe no caso, até por aplicação do princípio da adequação formal 
(artigo 265.º -A do CPC).

1.6 — Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2 — No acórdão recorrido julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O ora recorrente veio apresentar a sua petição inicial de impugnação judicial de fls. 5 e segs. 

dos autos, tendo, a final, indicado como valor da causa o de € 67.195,11;
B) Em 30.11.2006, foi efectuado um pagamento de serviços multibanco, operação 15379552, para 

a conta 0000000158844873 — EUR — Conta à Ordem, entidade — 20666 — I.G.F.P.J., utilizador 
BGJN 7899, referência 666.666.666, montante: 311,50 EUR — conforme doc. de fls. 36 dos autos;

C) A fls. 49 dos autos veio o M. Juiz do Tribunal “a quo” a proferir o seguinte despacho:
«O documento de fls. 36 não com o n.º de identificação do processo (NIP).
Por falta de NIP não, se pode associar ao processo.
Tem de se considerar como uma situação em que não foi paga a taxa de justiça inicial.
O pagamento da taxa de justiça inicial autoliquidada é condição de promoção da acção (art. 23º 

n.º 1 CCJ), atento o disposto nos artigos 28.º CCJ e 467º, n.º 3 a 5 CPC, determino o desentranhamento 
e devolução ao impugnante da p.i. e demais documentação anexa, ficando cópia nos autos».

D) Com a data de entrada no TAF de Lisboa em 11.12.2006 foi remetida ao mesmo Tribunal a 
petição inicial de impugnação de fls. 5 e segs — cf. doc. de fls. 3 e 4 dos autos.

3.1 — O aresto recorrido considerou, em síntese:
Para o prosseguimento da acção é devido o pagamento da taxa de justiça inicial, nos termos do 

artigo 23.º do CCJ.
De acordo com o artigo 28.º do mesmo CCJ, a omissão do pagamento das taxas de justiça inicial 

e subsequente dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo.
De acordo com o regime próprio, para o caso do envio da petição inicial para tribunal por qual-

quer meio electrónico, como no caso aconteceu, o documento comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça inicial deve ser remetido ao tribunal no prazo de 5 dias, sob a cominação expressa do seu 
desentranhamento, nos termos do n.º 3 do artigo 150.º -A, conjugado com o n.º 2 desse mesmo artigo e 
com as als. d) e e) e n.º 3 do artigo 150.º todos do CPC (na redacção do Decreto -Lei n.º 324/2003, 
de 27/12), não valendo as cominações previstas nos arts. 486.º -A, 512.º -B e 690.º -B, que apenas são 
aplicáveis aos actos processuais nelas referidos, não colhendo a alegação do recorrente no sentido de 
que a aplicação de tal regime legal viola o princípio da cooperação.
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E no respectivo documento comprovativo do pagamento de tal taxa inicial tem de ser indicado o 
número de identificação do pagamento (NIP) que não o número de identificação do processo, sob pena 
de não se poder associar o pagamento à conta corrente deste ou de qualquer outro processo.

Ora, como no caso aquele número não foi indicado, não pode tal depósito assim efectuado servir 
para ser utilizado como taxa de justiça inicial paga pela interposição da presente impugnação judicial, 
nem pode, pela sua falta, deixar de lhe ser aplicada a cominação legal para a falta de pagamento da taxa 
de justiça inicial — desentranhamento da petição apresentada por via electrónica.

3.2 — É do assim decidido que o recorrente discorda alegando que, uma vez que do próprio 
documento bancário em questão resulta que se trata de pagamento de uma taxa de justiça e dado que 
a falta de indicação do NIP tem a sua origem num lapso bancário (mero lapso de escrita por omissão 
do banco e como tal devia e deve ser considerado), quando foi pedida a respectiva rectificação ainda 
não se tinha verificado o trânsito em julgado, sendo que tal elemento (NIP) é essencial à tramitação 
financeira do processo, mas não à sua tramitação jurídica.

Por isso, no entender do recorrente, a decisão recorrida viola os arts. 20º e 203º da CRP, o art. 8º 
do CPTA “Princípio da Cooperação e boa -fé processual”, o n.º 2 do artigo 266.º, os arts. 476.º e 467.º, 
n.os 3 e 5 e a parte final do art. 667º do CPC, o art. 2º do ETAF, o artigo 14.º n.º 3 do Decreto -Lei 
n.º 329 -A/95, de 12/12, os arts. 23º n.º 1, 24º n.º 2 e 28.º do CCJ e o art. 125º do CPPT.

3.3 — A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se a falta de indicação do 
número de identificação de pagamento (NIP), num pagamento alegadamente relativo a taxa de justiça 
inicial, efectuado através de Multibanco, deve ser ordenado o imediato desentranhamento da respectiva 
petição inicial e demais documentos.

Vejamos.
4.1 — Diga -se desde já, que, ao invés do que sustentado nas Conclusões do recurso, não se vê que 

estejamos perante mero lapso de escrita ou lapso bancário relativamente ao documento em causa, e que, 
por isso, também não é aplicável o regime da rectificação prevista no invocado artigo 667.º do CPC.

Na verdade, o erro de escrita é revelado no próprio contexto da declaração ou através das cir-
cunstâncias em que a declaração é feita (cf. artigo 249.º do CCivil) e, por isso, apenas dá direito à 
rectificação desta. Ora, no caso, o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça, omite, 
pura e simplesmente, o questionado NIP, sendo que, como escreve Castro Mendes (Teoria Geral do 
Direito Civil, Vol. II, ed. AAFDL, Lisboa, 1979, p. 135), o erro na declaração erro -obstáculo ou erro 
obstativo se verifica nos casos em que inintencionalmente a vontade declarada não corresponde a uma 
vontade real do autor, existente mas de sentido diverso.

4.2 — Todavia, por força até do princípio da adequação formal constante do artigo 265.º -A do 
CPC, que temos por implicitamente aceite também no supra citado acórdão que admitiu a revista, 
há que apreciar a questão dos autos dado que, como nesse aresto se diz, «…muito embora o predito 
requerimento não prime pela perfeição, da análise do mesmo parece resultar que o recorrente interpôs 
também recurso da decisão rectificanda, como o atestam o item n.º 23 (“deste modo, dúvidas não 
existem de que as decisões proferidas das quais se formula o presente recurso (Ac. de 09 -09 -2008 e 
Ac. de 21 -04 -2009) são com o devido respeito formal e materialmente injustas face ao alegado e com-
provado pagamento da taxa de justiça) e conclusão XXIV (“Face ao exposto devem em nossa opinião 
ser revogadas as decisões recorridas e substituída por outra que releve o lapso e considere paga a taxa 
de justiça e o NIP indicado e provado documentalmente devendo os autos prosseguir a sua tramitação 
normal”) da sua motivação do recurso.»

Daí que, como se referiu, a questão a decidir se prenda, portanto, com a de saber se a falta de 
indicação do número de identificação de pagamento (NIP), num pagamento alegadamente relativo a 
taxa de justiça inicial, efectuado através de Multibanco, deve ser ordenado o imediato desentranhamento 
da respectiva petição inicial e demais documentos.

Apreciando, pois.
5.1 — Os arts. 23.º e sgts. do CCJ (que é o diploma aqui aplicável) dispõem, no que aqui interessa, 

o seguinte:
Artigo 23.º -Taxa de justiça inicial
«1 — Para promoção de acções e recursos, bem como nas situações previstas no artigo 14.º, é 

devido o pagamento da taxa de justiça inicial autoliquidada nos termos da tabela do Anexo I.
2 — …»
Artigo 24.º -Pagamento prévio da taxa de justiça inicial
«1 — O documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça referida no artigo anterior é 

entregue ou remetido ao tribunal com a apresentação:
a) Da petição ou requerimento do autor, exequente ou requerente;
b) Da oposição do réu ou requerido;
c) Das alegações e contra -alegações de recurso e, nos casos de subida diferida, das alegações no 

recurso que motivou a subida ou da declaração no interesse da subida.
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2 — O documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial perde a sua validade 
no prazo de 90 dias a contar da data da respectiva emissão se não tiver sido, entretanto, apresentado 
em juízo.

[...]»
Artigo 28.º -Omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente
«A omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente dá lugar à aplicação das 

cominações previstas na lei de processo.»
Por sua vez, os arts. 150.º, 150.º -A, 467.º, n.º 3 e 474.º e sgts. do CPC, na redacção aplicável — 

Decreto -Lei n.º 303/07, de 24/8 — dispõem:
Artigo 150.º -Entrega ou remessa a juízo das peças processuais:
«3 — A parte que proceda à apresentação de acto processual através dos meios previstos nas 

alíneas d) e e) do n.º 1 remete a tribunal, no prazo de cinco dias, todos os documentos que devam 
acompanhar a peça processual.»

Artigo 150.º -A — Pagamento de taxa de justiça
«1 — Quando a prática de um acto processual exija o pagamento de taxa de justiça, nos termos 

fixados pelo Regulamento das Custas Processuais, deve ser junto o documento comprovativo do seu 
prévio pagamento ou da concessão do benefício do apoio judiciário, salvo se neste último caso aquele 
documento já se encontrar junto aos autos.

2 — A junção de documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça de valor inferior 
ao devido nos termos do Regulamento das Custas Processuais, equivale à falta de junção, devendo o 
mesmo ser devolvido ao apresentante.

3 — Sem prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de junção do documento 
referido no n.º 1 não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua junção nos 
10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das cominações previstas nos 
artigos 486.º -A, 512.º -B e 685.º -D.

[...]»
Artigo 467.º -Requisitos da petição inicial
«3 — O autor deve juntar à petição inicial o documento comprovativo do prévio pagamento da 

taxa de justiça inicial ou da concessão do benefício de apoio judiciário, na modalidade de dispensa 
total ou parcial do mesmo.»

Artigo 474.º -Recusa da Petição pela secretaria
«A secretaria recusa o recebimento da petição inicial indicando por escrito o fundamento da 

rejeição, quando ocorrer algum dos seguintes factos:
[...]
f) Não tenha sido comprovado o prévio pagamento da taxa de justiça devida ou a concessão de 

apoio judiciário, excepto no caso previsto no n.º 5 do artigo 467.º;
[...]»
Artigo 476.º -Benefício concedido ao autor
«O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a que se refere a primeira parte do 

disposto na alínea f) do artigo 474.º, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou de 
distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, considerando -se a 
acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo.»

5.2 — Da conjugação do disposto nestes normativos resulta, pois, o seguinte regime:
— o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial é entregue ou remetido ao 

tribunal com a apresentação da petição (art. 24º, n.º 1, alínea a), do CCJ) e a omissão do pagamento 
dessa taxa de justiça inicial dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo (art. 28º 
do CCJ);

— a secretaria deve recusar o recebimento da PI, indicando por escrito o fundamento da rejeição, 
quando não tenha sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial 
(artigo 474.º, alínea f) do CPC), mas o autor pode apresentar outra petição nos 10 dias subsequen-
tes à recusa de recebimento da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, 
considerando -se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo (art. 476º 
do CPC);

— sem prejuízo das disposições relativas à PI, a falta de junção do documento comprovativo do 
prévio pagamento da taxa de justiça inicial não implica a recusa da peça processual, devendo a parte 
proceder à sua junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das 
cominações previstas nos arts. 486º -A, 512º -B e 690º -B, todos do CPC (art. 150º -A do mesmo CPC).

— quando a PI seja enviada através de correio electrónico ou outro meio de transmissão electró-
nica de dados, o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial deve ser remetido 
a tribunal no prazo referido no n.º 3 do artigo 150.º (5 dias), sob pena de desentranhamento da petição 
apresentada.
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Note -se que a alínea f) do artigo 474.º do CPC (que veio a ser alterada pelo Decreto -Lei n.º 34/2008, 
de 26/2) tinha, na redacção anterior (a do Decreto -Lei n.º 183/2000, de 10/8), a formulação seguinte: 
«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»

Operou -se, pois, por via desta alteração, uma adequação da letra da lei ao processualismo imposto 
pelo programa informático CITIUS, sendo que a principal diferença entre ambos os regimes resulta 
sobretudo da obrigatoriedade da indicação imediata do NIP nos campos electrónicos do programa, 
acompanhando a peça processual, pois que anteriormente era possível juntar o comprovativo apenas 
na data de entrega da peça processual em papel (segundo o n.º 2 da Portaria n.º 42/2004 de 14/1, os 
documentos comprovativos de pagamentos antecipados previstos no CCJ, efectuados directamente na 
CGD ou através do sistema electrónico a favor do IGFPJ, deviam já conter obrigatoriamente o número 
de identificação de pagamento (NIP), o montante pago e a data do pagamento).

Assim, o que actualmente se exige é a comprovação do pagamento prévio da taxa de justiça, e 
esta prova só documentalmente pode ser feita.

No caso dos autos, não tendo embora a petição sido objecto de recusa pela secretaria, veio a ser 
ordenado o desentranhamento da petição inicial da impugnação judicial, no entendimento de que a 
falta de indicação do NIP na liquidação efectuada da taxa de justiça consubstancia situação idêntica à 
falta de pagamento daquela mesma taxa.

Mas, como alega o recorrente, a indicação do NIP (número de identificação do pagamento) sendo 
essencial à tramitação financeira do processo, parece não o ser para sua tramitação jurídica (veja -se, 
por exemplo, que nos casos em que o requerente goze de apoio judiciário, não havendo então lugar 
a pagamento da taxa de justiça, não se vê que possa ser indicado aquele número — neste sentido cf. 
Nuno da Costa Nata, Verbo Jurídico, Agosto de 2008, Da recusa da Petição Inicial pela Secretaria — o 
artigo 474.º alínea f) do CPC), pelo que não parece que, em caso de falta de indicação de tal NIP no 
documento comprovativo de pagamento da respectiva taxa de justiça, decorra da lei, nomeadamente 
do artigo 150.º -A do CPC, o imediato desentranhamento da Petição Inicial. Até porque, como se diz 
no acórdão recorrido, o n.º 3 do artigo 150.º estatui que a parte que proceda à apresentação de acto 
processual através dos meios previstos nas alíneas d) e e) do n.º 1 deve remeter a tribunal, no prazo de 
cinco dias, os documentos que devam acompanhar a peça processual.

É certo que o recorrente afirma reiteradamente que já indicou o NIP (cf., nomeadamente, as Con-
clusões VII, XI, XIII e XXIV) considerando a respectiva falta como lapso de escrita. Todavia, uma 
vez que (ao contrário do que parece suceder no âmbito do actual Regulamento das Custas Judiciais, 
em que a taxa é única), no domínio do CCJ (como é o caso) e da citada Portaria n.º 42/2004 de 14/1, 
ficam autonomizados os montantes da taxa de justiça que vão sendo pagos, também o respectivo NIP 
é diferente para cada um desses pagamentos. E, por isso, o facto de no documento comprovativo do 
pagamento, em 7/5/2007, da taxa de justiça devida pela interposição do recurso, estar já indicado o 
NIP 220.044.210 (cf. fls. 83) não significa que seja esse o NIP correspondente também ao pagamento 
da taxa de justiça inicial aqui em questão e que tenha sido suprida a falta de tal elemento.

Acresce, por outro lado, que se tem entendido que, mesmo a falta de pagamento de parte da taxa 
de justiça inicial não figura entre os fundamentos de rejeição liminar (artigo 209.º do CPPT) e que, 
nessa situação, não tendo a PI sido recusada pela secretaria, sempre se imporia que fosse dada ao opo-
nente a oportunidade de, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do eventual remanescente da taxa 
de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante, sob cominação de recusa de recebimento da 
petição inicial (cf., entre outros, os acs. deste STA, de 9/4/08, rec. n.º 90/08; de 30/9/09, rec. n.º 833/09; 
de 4/11/09, rec. n.º 564/09; e de 27/1/10, rec. n.º 01025/09).

Ou seja, mesmo que se fizesse equivaler a falta de indicação do NIP à falta de pagamento da taxa 
de justiça, sempre se imporia aquela notificação.

Assim, no caso dos autos, estando provado que o recorrente efectuou, em 30/11/2006, através do Mul-
tibanco, o pagamento de serviços (operação 15379552, para a conta 0000000158844873 — EUR — Conta 
à Ordem, entidade — 20666 — I.G.F.P.J., utilizador BGJN 7899, referência 666.666.666), da quantia 
de 311,50 Euros (cf. fls. 36 e alínea B) do Probatório) e tendo em conta até os princípios “pro actione” 
e da tutela judicial efectiva, deveria o mesmo recorrente ter sido notificado para esclarecer a falta do 
NIP no documento comprovativo daquele pagamento, tanto mais que entre a data da entrada da peti-
ção (11/12/2006) e aquela em que veio a ser proferido o despacho inicialmente recorrido (18/2/2007), 
decorreu o prazo constante do n.º 2 (acima transcrito) do artigo 24.º do CCJ.

Ou seja, encontrando -se efectivamente paga a dita quantia e verificando -se que o respectivo 
comprovativo de pagamento não continha o referido NIP, o juiz, em aplicação do já citado princípio 
da adequação formal, consignado no artigo 265.º -A do CPC, deveria ordenar a notificação da parte 
para indicar esse elemento em falta (deste modo se poderia, então, associar, ou não, o pagamento à 
conta corrente deste processo de impugnação judicial) e, caso a mesma não procedesse a tal indicação, 
deveria, então, rejeitar -se a PI.

A decisão recorrida, que assim não entendeu, deve, portanto, ser revogada.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar o acórdão e o despacho re-

corridos e ordenar a baixa dos autos, para que, se a tal nada mais obstar, seja ordenada a notificação 
do recorrente para proceder à indicação do NIP associado ao depósito efectuado em 30/11/2006, na 
quantia de 311,50 Euros, identificado no Probatório, sob cominação de recusa de recebimento da pe-
tição inicial.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Despacho de reversão. Impugnação. Erro na forma de 
processo.

Sumário:

É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclama-
ção prevista no artigo 276.º do CPPT o meio processual adequado para o revertido 
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, com fundamento na 
falta de fundamentação legal que sustente esse despacho de reversão da execução 
fiscal e na inobservância do benefício de excussão prévia dos bens da devedora 
originária, fundamento este que se enquadra na alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Processo n.º: 328/10 -30.
Recorrente: M…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — M…, melhor identificado nos autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria que lhe indeferiu liminarmente a impugnação judicial que deduzira contra 
o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Santarém que, contra si, mandou reverter as execuções 
originariamente instauradas contra a sociedade comercial por quotas “Abel da Silva — Equipamentos 
de Escritório, L.da”, para cobrança de IRC, relativo aos anos de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 e 
respectivos juros, no valor de global de € 6.389,71, dele veio interpor o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

I — Constitui objecto do presente recurso a sentença proferida, nos autos em referência, na qual foi 
rejeitada liminarmente a impugnação por “tendo a Impugnante incorrido em erro na forma de processo, 
não podendo, todavia, os presentes autos ser aproveitados para prosseguirem sob a forma de processo 
determinada na lei, concretamente, como oposição, é o mesmo nulo, nulidade que ora se declara (cf. 
artigo 98.º do C.P.P.T. e artigo 206.º, n.º 2 do C.P.C.)” (O sublinhado é nosso).

II — Pela douta sentença recusou o Douto Tribunal recorrido admitir a impugnação judicial, 
oportunamente apresentada, como meio de defesa da impugnante, ora Recorrente.

III — Em 24/08/2009 a Recorrente foi citada das reversões operada pelo Órgão de Execução 
Fiscal — Serviço de Finanças de Santarém, relativo a dívidas provindas das liquidações de IRC, dos 
anos 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007. Recorrente

IV — A Recorrente, por entender que tais reversões são manifestamente ilegais, apresentou, 
oportunamente, a correspondente impugnação judicial, a qual foi apresentada nos termos e com os 
fundamentos do disposto no art. 22º n.º 4, da L.G.T. e do art. 99º e ss do C.P.P.T.

V — Quer a “Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida”, quer a “Preterição de 
outras formalidades legais”, expressamente suscitadas na impugnação judicial em causa, são funda-
mentos da apresentação deste meio de defesa (cf. art. 99, als. c) e d) do C.P.P.T.), podendo a mesma, 
ser apresentada no prazo de 120 dias contados a partir da “Citação dos responsáveis subsidiários em 
processo de execução fiscal”, como resulta, do disposto no art. 102, n.º 1, alínea c) do C.P.P.T.
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VI — Sendo exactamente estas as circunstâncias em causa, foi precisamente este o meio a que a 
Recorrente entendeu recorrer no exercício do seu direito de defesa, pelo que dúvidas não podem sub-
sistir quanto à legalidade e oportunidade deste meio de defesa, conforme entendimento acolhido pela 
melhor Doutrina: a este respeito, vd. Comentário ao art. 9º, n.º 3º do C.P.P.T.

— in C.P.P.T., anotado e comentado, Jorge Lopes de Sousa, Colecção Direito, Vol. I, 2006, p. 115. 
“17 - Requisitos da reversão da execução fiscal contra responsáveis subsidiários [...]

[...] Na sequência da citação, que deve incluir os elementos essenciais da liquidação da dívida 
cuja responsabilidade é exigida ao responsável subsidiário, designadamente a sua fundamentação, 
para além dos demais requisitos previstos no art. 190º do CPPT, este tem legitimidade para reclamar 
ou impugnar aquela, para deduzir oposição à execução, para requerer o pagamento em prestações ou 
requerer a dação em pagamento (artos 224º, n.º 4, da LGT e 196º, 201º e 203º do CPPT)”. — (Os 
sublinhados são nossos).

VII — Assim, terá que se concluir que à ora recorrente, sempre seria permitido lançar mão da 
Impugnação Judicial, como meio de defesa adequado, nos termos supra expandidos, até porque, a ora 
recorrente, mais não fez que, exercer um direito que lhe foi expressamente conferido pelo próprio 
Órgão de Execução Fiscal.

VIII — Porquanto, consta expressamente da Citação para a reversão sob o título “objecto e função 
do mandado de citação” que “... informa -se ainda que, nos termos do n.º 4 do art. 22º da LGT, a contar 
da data da citação, poderá apresentar reclamação graciosa, ou deduzir impugnação judicial, com base 
nos fundamentos previstos no art. 99º, do C.P.P.T, e os prazos estabelecidos nos artos 70º e 102º do 
C.P.P.T,” (Os sublinhados são nossos).

IX — Ainda que a Impugnação Judicial apresentada não fosse o meio de defesa próprio, sempre 
teria que ser admitida face à anterior posição assumida pelo Órgão de Execução Fiscal, porquanto, a 
Recorrente confiou na informação prestada aquando das Citações das Reversões em causa, criando a 
legítima expectativa de que a Impugnação Judicial era um dos meios de defesa ao seu dispor.

X — Acresce que, as citações das reversões em causa mencionam entre outras, as várias dis-
posições de carácter normativo acima referidas, ou seja, “…nos termos do n.º 4 do art. 22º da LGT, 
a contar da data da citação, poderá apresentar reclamação graciosa, ou deduzir impugnação judicial, 
com base nos fundamentos previstos no art. 99º, do C.P.P.T., e os prazos estabelecidos nos artos 70º e 
102º do C.P.P.T”.

XI — Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 14º do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, “quando 
nas comunicações dirigidas aos cidadãos se faça referência a disposições de carácter normativo ou a 
circulares internas da Administração, é obrigatório transcrever a parte que é relevante para o andamento 
ou resolução do processo ou anexar -se fotocópia do documento que a consubstancia”.

XII — É pois manifesto que não obstante serem mencionadas nas citações em causa diversas 
disposições normativas, designadamente as anteriormente referidas e, de as mesmas constituírem 
fundamento jurídico para o regular andamento do processo, não foi cumprido o disposto no art. 14º, 
n.º 4, do citado Decreto -Lei n.º 135/99, de 22/04, sendo certo que o citado diploma “prevalece sobre 
quaisquer disposições gerais ou especiais relativas aos diversos serviços e organismos da Administração 
Pública” — (cf. dispõe o seu art. 50º, n.º 1).

XIII — Ora, o Douto Tribunal recorrido, negou um direito anteriormente, expressamente conferido 
pelo Órgão de Execução Fiscal à Recorrente em clara violação dos princípios da boa fé, da confiança 
e da previsibilidade!

XIV — Isto mesmo nos diz o Professor Doutor, Diogo de Leite Campos: “O procedimento admi-
nistrativo tributário, enquanto actividade da AF dirigida a liquidar tributos, a fiscalizar a sua liquidação 
e cumprimento e a exigir o seu cumprimento, está sujeito ao princípio da boa fé. [...]

[...] Por aplicação, por ex. do princípio da confiança, se a AF prestou ao contribuinte uma infor-
mação errada num certo sentido, mesmo que ilegal, não poderá comportar -se de modo diverso, se o 
contribuinte tiver confiado.

[...] E deverá indemnizar o contribuinte de todos os danos sofridos, se a indicação era ilegal e o 
contribuinte sofreu danos [...]

[...] Note -se que, tanto a boa fé como os princípios indicadores, têm assento, tanto na Constituição 
em sentido formal, como na constituição em sentido material, decorrendo directamente da noção de 
Estado de Direito como Estado de Justiça (logo, da boa fé. [...] — Prof. Doutor Diogo de Leite Campos 
“Boa Fé e Segurança Jurídica em Direito Tributário”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 68, 
Janeiro 2008, págs. 132 e seguintes — Os sublinhados são nossos.

A Fazenda Pública contra -alegou nos termos que constam de fls. 174 e seguintes, que se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir pela improcedência do 
recurso e pela manutenção do acórdão recorrido.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento ao 
presente recurso, sufragando -se para o efeito na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 — A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
a) Foram instauradas as execuções fiscais n.os 2089200200401032160 e apensos e 

2089200701071653 e apensos contra a sociedade Abel da Silva Equipamentos de Escritório, L.da, 
(fls. 18 a 37 e 39 a 53);

b) Por despachos, de 18/08/2009, proferidos pelo Chefe de Finanças de Santarém, foi ordenada 
a reversão contra a impugnante (cf. fls. 37 e 57);

c) Em 24/08/2009 foi a impugnante citada dos despachos de reversão referidos na alínea anterior 
(cf. fls. 18 e 39);

d) A presente impugnação foi apresentada em 23/11/2009 (cf. fls. 1 dos autos).
3 — A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber qual o meio processual 

adequado para reagir contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças que ordenou a reversão da exe-
cução fiscal contra a gerente da sociedade executada, na sua qualidade de responsável subsidiário.

Entendeu o Tribunal recorrido, em suma, que era a oposição à execução fiscal e não o processo 
de impugnação judicial, atendendo a que “da leitura da petição inicial resulta claro que a impugnante 
pretende ver expurgado da ordem jurídica os despachos que contra ela ordenaram a reversão das 
execuções fiscais supra identificadas, por considerar haver falta de fundamentação legal que sustente 
aqueles despachos e por não ter sido observado o benefício da excussão prévia dos bens da devedora 
originária.

De facto, toda a alegação da Impugnante assenta na ilegalidade dos despachos postos em crise, 
nunca esta colocou em causa, a liquidação que subjaz aos referidos processos executivos, pelo que é 
manifesto ter a impugnante incorrido no erro da forma de processo”.

Por sua vez, alega, em suma, a recorrente que, ao contrário do entendimento sustentado pela de-
cisão recorrida, tais reversões são manifestamente ilegais, uma vez que “quer a “Ausência ou vício da 
fundamentação legalmente exigida”, quer a “Preterição de outras formalidades legais”, expressamente 
suscitadas na impugnação judicial em causa, são fundamentos da apresentação deste meio de defesa 
(cf. art. 99, als. c) e d) do C.P.T.T.)”.

E ainda que assim se não entendesse sempre teria que ser admitida “face à anterior posição assu-
mida pelo Órgão de Execução Fiscal, porquanto, a Recorrente confiou na informação prestada aquando 
das Citações das Reversões em causa, criando a legítima expectativa de que a Impugnação Judicial era 
um dos meios de defesa ao seu dispor”.

Além disso, havia que ter em conta o que dispõe o Decreto -Lei n.º 135/99 de 22/4, nomeadamente, 
nos seus artºs 14.º, n.º 4 e 50.º, n.º 1.

Mas não lhe assiste razão.
4 — Em relação à primeira questão assim suscitada, esta Secção do STA já se debruçou em diversos 

arestos, nomeadamente no Acórdão de 25/6/08, in rec. n.º 123/08, onde se decidiu, citando o Acórdão 
de 13/7/05, in rec. n.º 504/05, que “o artigo 22.º, n.º 4, da L.G.T. estabelece que «as pessoas solidária 
ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes 
for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação 
conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais».

Para além disso, os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos 
termos dos arts. 203.º e 204.º do C.P.P.T..

O processo de impugnação judicial e a oposição à execução fiscal têm campos de aplicação 
distintos.

O artigo 97.º do C.P.P.T. indica os meios processuais judiciais tributários. Nele se indicam vários 
tipos de processo de impugnação, designadamente:

a) A impugnação da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais e os actos de autoliquidação, 
retenção na fonte e pagamento por conta;

b) A impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê origem à liquidação de qualquer 
tributo;

c) A impugnação do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributá-
rios;

d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da 
legalidade do acto de liquidação;

e) A impugnação do agravamento à colecta aplicado, nos casos previstos na lei, em virtude da 
apresentação de reclamação ou recurso sem qualquer fundamento razoável;

f) A impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais;
g) A impugnação das providências cautelares adoptadas pela administração.
Desta indicação pormenorizada dos tipos de processos de impugnação, conclui -se que a impug-

nação judicial é o meio processual adequado para impugnar actos do tipo dos aqui indicados.
O despacho que decide a reversão em processo de execução fiscal não se engloba em nenhuma 

destas alíneas, pelo que é de concluir que o processo de impugnação judicial não é o meio processual 
adequado para ser discutida contenciosamente a sua legalidade.
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Por outro lado, sendo o despacho que decide a reversão proferido no âmbito de um processo 
de execução fiscal, o meio processual a utilizar para o impugnar será um dos que a lei prevê para os 
interessados defenderem os seus interesses neste meio processual.

Entre os meios processuais previstos no C.P.P.T. para os revertidos defenderem o seus interesses 
no processo de execução fiscal, há dois que seriam potencialmente aplicáveis: a reclamação prevista no 
artigo 276.º do C.P.P.T., uma vez que se trata de uma decisão proferida pelo órgão da execução fiscal que 
afecta os direitos do revertido, e a oposição à execução fiscal, na medida em que, nos termos da alínea i) 
do n.º 1 do artigo 204.º, pode basear -se em «quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, 
a provar apenas por documento, desde que não envolvam apreciação da legalidade da liquidação da 
dívida exequenda, nem representem interferência em matéria de exclusiva competência da entidade 
que houver extraído o título», o que é manifestamente o caso quando está em causa apreciar se o acto 
que decide a reversão (não o de liquidação) é legal.

Destes dois meios processuais, a oposição à execução fiscal é o único que assegura, em todos 
os casos, a defesa dos direitos do revertido, designadamente por não ter o regime -regra de subida 
diferida que está previsto para a reclamação, no artigo 278.º do C.P.P.T., e possibilitar a suspensão do 
processo de execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia (arts. 212.º e 169.º, n.os 1, 2, 3 e 
5 do mesmo Código).

Por isso, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para os revertidos impugnarem 
a legalidade do despacho que ordena a reversão.

(Neste sentido podem ver -se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo: — de 
24 -1 -2001, proferido no recurso n.º 25701; — de 8 -2 -2001, proferido no recurso n.º 25758, e — de 
24 -3 -2004, proferido no recurso n.º 1844/03.)

Se, eventualmente, os revertidos pretenderem também discutir a legalidade de um acto de liqui-
dação ou outro acto de um dos tipos indicados no artigo 97.º como podendo ser objecto de processo de 
impugnação, poderão também deduzir impugnação.

Mas, cada um destes meios processuais terá de ser utilizado no âmbito do campo de aplicabilidade 
previsto na lei.

…Examinando as questões colocadas pelo Impugnante constata -se que nenhuma delas pode ser 
objecto de processo de impugnação judicial, por os actos a que elas se reportam não estarem incluídos 
na lista de processos de impugnação que consta do artigo 97.º, n.º 1, do C.P.P.T.”.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver -se os Acórdãos desta Secção do STA de 29/6/05, 
in rec. n.º 501/05; de 15/2/06, in rec. n.º 1.255/05; de 8/3/06, in rec. n.º 1.294/05; de 5/7/06, in rec. 
n.º 440/06; de 12/12/06, in rec. n.º 483/06; de 7/2/07, in rec. n.º 436/06; de 19/11/08, in rec. n.º 711/08 
e de 26/5/10, in rec. n.º 332/10.

Assim, olhando para a petição inicial, logo vemos que a recorrente centra a sua pretensão na sua 
não responsabilização subsidiária por falta de fundamentação legal que sustente aqueles despachos e 
por não ter sido observado o benefício da excussão prévia dos bens da devedora originária, em suma, 
na sua ilegitimidade.

O que, reconheça -se sem dificuldade, são fundamentos de oposição à execução, como decorre ine-
quivocamente do artigo 204.º, n.º 1, alínea b) do CPPT, com referência ao artigo 24.º, n.º 1 da LGT.

Conclui -se, assim, que houve erro na forma de processo, uma vez que a impugnação judicial não 
é o meio processual adequado para apreciar a questão suscitada pela impugnante na petição inicial.

5 — Alega ainda a recorrente que “Ainda que a Impugnação Judicial apresentada não fosse o 
meio de defesa próprio, sempre teria que ser admitida face à anterior posição assumida pelo Órgão de 
Execução Fiscal, porquanto, a Recorrente confiou na informação prestada aquando das Citações das 
Reversões em causa, criando a legítima expectativa de que a Impugnação Judicial era um dos meios 
de defesa ao seu dispor” (vide conclusão IX).

E isto porque — alega -o expressamente — “…as citações das reversões em causa mencionam 
entre outras, as várias disposições de carácter normativo acima referidas, ou seja, “…nos termos do 
n.º 4 do art. 22º da LGT, a contar da data da citação, poderá apresentar reclamação graciosa, ou deduzir 
impugnação judicial, com base nos fundamentos previstos no art. 99º, do C.P.P.T., e os prazos estabe-
lecidos nos artos 70º e 102º do C.P.P.T”.

E, na verdade, esta argumentação assume algum relevo, na medida em que, a ser verdade o que 
diz e se na citação nada se disser sobre a oposição e seu prazo, tal situação poderá levar à procedência 
do recurso.

Por isso que, então, a recorrente apresentaria a sua pretensão de acordo com os termos da citação 
e usando um dos meios que lhe foi expressamente reconhecido.

Porém, esta alegação está em oposição expressa ao probatório.
Aí se diz que “em 24/08/2009 foi a impugnante citada dos despachos de reversão referidos na 

alínea anterior (cf. fls. 18 e 39)”.
E nessas citações diz -se expressamente que a impugnante foi citada, na qualidade de responsável 

subsidiária para, no prazo de trinta dias efectuar o pagamento da quantia em dívida ou, no mesmo prazo, 
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requerer o pagamento em prestações ou “deduzir OPOSIÇÃO JUDICIAL com base nos fundamentos 
prescritos no artigo 204.º do CPPT”.

“Informa -se ainda que, nos termos do n. 4 do artigo 22.º da lei geral tributária a contar da data da 
citação poderá apresentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial com base nos funda-
mentos previstos no artigo 99.º e prazos estabelecidos nos artºs 70.º e 102.º do CPPT”.

Quer isto dizer que a citação foi correctamente efectuada.
A AF deu a conhecer à recorrente os vários procedimentos de que podia lançar mão, indicando 

os textos legais respectivos.
Incumbia -lhe, assim, escolher, de entre esses vários procedimentos, aquele que se coadunava 

com o seu caso, sendo que, como é óbvio, a recorrente é que sabia quais os procedimentos a adoptar, 
ou seja, qual a defesa adequada.

Já vimos que os fundamentos usados pela recorrente são os próprios de oposição à execução.
A impugnação tem a ver com qualquer ilegalidade do acto de liquidação (artigo 99.º do CPPT).
Ora, como vimos, a defesa da recorrente assenta em factos que tipificam a sua ilegitimidade 

substantiva, revertido nos autos — artigo 204.º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
Em suma: a citação foi feita, no aspecto que ora nos interessa, de acordo com o formalismo 

legal.
A recorrente é que se equivocou no meio utilizado.
Sibi imputet.
É certo que o recorrente podia ter reclamado graciosamente ou impugnado a liquidação, com 

fundamentos próprios.
Porém, já vimos que os fundamentos por si invocados são próprios de oposição à execução.
Isto é, a recorrente, apesar de denominar a sua acção como impugnação judicial, não fez outra 

coisa senão opor -se à execução, invocando um fundamento privativo deste tipo de processo.
Pelo que, neste segmento, o recurso não pode proceder.
6 — Finalmente e no tocante à aplicação do artigo 14.º, n.º 4 do Decreto -Lei n.º 135/99 de 22/4, 

como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, trata -se de uma norma “cujo campo 
de aplicação útil são as circulares internas da Administração e quaisquer disposições normativas que não 
constem de diplomas legislativos publicados no Diário da República, acessíveis a qualquer cidadão”, 
sendo certo que “a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem 
isenta as pessoas das sanções nelas estabelecidas (artigo 6.º CCivil)”.

Por outro lado, “a citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal obedece 
a formalidades específicas (arts. 22.º n.º 4 e 23.º n.º 4 LGT; artigo 190.º n.os CPPT”.

E a não se entender assim sempre se acrescentará que, “a eventual nulidade da citação por ino-
bservância das formalidades legalmente prescritas deveria ter sido arguida no prazo para dedução de 
oposição, equivalente à contestação no processo de execução comum (artigo 198.º n.º 1 CPC)”.

Aliás e como resulta da transcrição supra referida, nas notas de citação estão transcritas as partes 
relevantes para o “andamento ou resolução do processo”.

Pelo que e neste segmento, o recurso também não pode proceder.
7 — E na sequência daquilo que vem sendo dito, não vemos em que medida podem ser violados 

os princípios constitucionais da boa -fé, da confiança e da previsibilidade, pois a recorrente dispunha 
de um meio para fazer valer o seu direito (o processo de oposição à execução).

Ponto é que o tivesse feito no prazo legal. E não o fez.
Também por aqui o recorrente não verá reconhecida a sua pretensão.
8 — Importa, ainda, referir que não há que apreciar a questão da convolação do processo de 

impugnação judicial em processo de oposição à execução fiscal, uma vez que, tendo sido já decidida 
pelo tribunal recorrido e não tendo essa decisão sido posta em causa com o presente recurso, a mesma 
transitou, assim, em julgado, fixando -se na ordem jurídica.

9 — Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Execução fiscal. Embargos de terceiro. Promitente -comprador. Posse.
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Sumário:

 I — O contrato -promessa, só por si, não é susceptível de transferir a posse ao promi-
tente comprador.

 II — Há situações, no entanto, em que a posição jurídica do promitente -comprador 
preenche os requisitos de uma verdadeira posse.

 III — Por exemplo, quando, havendo sido paga já a totalidade do preço da coisa, o 
promitente -comprador pratica sobre ela diversos actos materiais correspondentes 
ao exercício do direito de propriedade.

 IV — A posse correspondente ao exercício do direito de propriedade, reunidos os demais 
requisitos, fundamenta a procedência de embargos de terceiro à penhora realizada 
em execução fiscal.

Processo n.º 453/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: J… e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.

1.1 A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
que decidiu «julgar procedentes os presentes embargos», em que são embargantes J… e T…, sendo 
executados na respectiva execução fiscal M… e MF….

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. Fazenda Pública não se conforma com a referida decisão por entender no essencial que nem a 

posse dos embargantes, nem o direito de retenção que estes detêm, integram o conceito de “(...) posse 
ou qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência de que seja titular 
um terceiro (...)” previsto no n.º 1 do art. 237º do CPPT.

II. A questão ora em apreço reconduz -se de saber, que espécie de posse tem o embargante; se 
tem posse digna de tutela jurídica, possuindo com «animus possidendi” o imóvel ou se é um mero 
possuidor precário, possuindo o bem penhorado não em nome próprio, mas em nome do proprietário 
do imóvel.

III. Posse, na noção que nos é dada pelo art. 1251º do CC, “é o poder que se manifesta quando 
alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito 
real”;

IV. Para que os embargos procedam o embargante tem que alegar e provar que detém sobre o bem 
atingido pela diligência e anteriormente a esta, posse ou outro direito incompatível com a realização 
ou o âmbito daquela, que estava no exercício desse direito, e que foi afectado pela mesma diligência.

V. A doutrina e a jurisprudência vêm ensinando que daquele artigo decorre que a posse integra um 
elemento objectivo ou “corpus” (poder de facto sobre a coisa no sentido da sua submissão a à vontade 
do sujeito com a continuada possibilidade de actuação material sobre ela), e um elemento subjectivo 
ou “animus” (a intenção de agir como titular do direito a que se refere o exercício do poder de facto 
sobre a coisa).

VI. Entende a FP não restarem dúvidas que o embargante apenas frui um direito de gozo, decorrente 
de uma “traditio” operada no âmbito de um contrato -promessa, autorizado pelo promitente -vendedor e 
por tolerância deste  - sendo, nesta perspectiva, os ora embargantes meros detentores precários  - art. 1253º 
do Código Civil  - já que não age com “animus possidendi”, mas apenas com o “corpus possessório” 
(relação material).

VII. O entendimento de que a tradição do imóvel ao promitente comprador não lhe atribui posse 
legítima da coisa, mas apenas posse precária  - uma vez que os poderes que ele exerce sobre a coisa, 
sabendo que ela ainda não foi comprada, não são os correspondente ao direito do proprietário adqui-
rente, mas ao direito de crédito  - atribuindo a tradição ao promitente -comprador um direito pessoal de 
gozo sobre a coisa, tem sido aliás, o dominante na jurisprudência.

VIII. Não sendo os actos materiais praticados pelos embargantes reveladores de “animus possi-
dendi” nem se verificando a lesão de qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito 
da diligência ordenada, os embargantes não têm uma posse real e efectiva só assim digna de tutela jurí-
dica, mantendo -se a posse nos promitentes -vendedores/executados, estando -lhe vedada a possibilidade 
de recurso aos Embargos de Terceiro, nos termos dos nºs 1 e 3 do art.º 237º do CPPT.

IX. Ao decidir de forma diversa, é entendimento da Fazenda Pública que se fez na douta sentença 
recorrida errónea subsunção dos factos ao ordenamento jurídico aplicável, maxime dos arts. 237º do 
CPPT e 1251º do CC.

X. Razão pela qual deverá ser revogada e substituída por acórdão que declare a improcedência 
dos embargos. Sem prescindir,
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XI. Ainda que não se acolha o entendimento acima defendido  - o que apenas se concebe a bene-
fício de raciocínio  - sempre se teria que concluir que na douta sentença ao ter -se condenado a Fazenda 
Pública em custas se fez errada interpretação e aplicação da lei. Porquanto,

XII. Como resulta do preceituado no art. 446º do CPC deverá ser condenada em custas a “parte 
que a elas houver dado causa”.

XIII. Ora, salvo o devido respeito por opinião contrária, entende a Fazenda Pública que, mesmo 
na hipótese de improceder a primeira parte deste recurso, não poderá ser condenada no pagamento das 
custas processuais dos presentes autos, porquanto não deu causa ao mesmo.

XIV. Pois que a diligência de apreensão do bem levada a cabo pelo órgão da execução fiscal 
foi  - de forma exclusiva  - influenciada pelo registo de propriedade relativos ao imóvel referido, não 
podendo, nem sendo lícito, àquele órgão uma actuação distinta daquela em que o fez; sendo que a 
realização da dita apreensão se ficou a dever a actuação/omissão dos ora embargantes e, bem assim, 
dos executados.

XV. Ao decidir de forma diversa, é entendimento da Fazenda Pública que se fez na douta sentença 
recorrida errónea subsunção dos factos ao ordenamento jurídico aplicável, maxime dos art. 446º do 
CPC.

XVI. Razão pela qual deverá ser revogada e substituída por acórdão que declare determine que a 
responsabilidade pelas custas não incumbe à Fazenda Pública.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A) São duas as questões em análise no presente recurso:
I - Saber se a posse dos embargantes, resultante de um contrato promessa de compra e venda, 

com tradição do imóvel, é incompatível com a penhora realizada pela Fazenda Pública no âmbito do 
processo de execução fiscal:

II - Saber se a Fazenda Pública é responsável pelas custas por a elas ter dado causa – art. 446º do 
Código de Processo Civil.

B) A nosso ver, e quanto à primeira questão, o recurso não merece provimento.
Alega a entidade recorrente que não restam dúvidas que o embargante apenas frui um direito 

de gozo, decorrente de uma “traditio” operada no âmbito de um contrato -promessa, autorizado pelo 
promitente -vendedor e por tolerância deste  - sendo, nesta perspectiva, os ora embargantes meros deten-
tores precários  - art. 1253º do Código Civil  - já que não agem com “animus possidendi”, mas apenas 
com o “corpus possessório”.

Conclui assim que os embargantes não têm uma posse real e efectiva, digna de tutela jurídica, 
estando -lhes vedada a possibilidade de recurso aos embargos de terceiro.

Afigura -se -nos que carece de razão.
Como é sabido a procedência dos embargos depende de o direito do embargante ser incompatível 

com a realização ou o âmbito da diligência e de ele dever prevalecer sobre o direito do exequente.
«Haverá incompatibilidade entre o direito do embargante sobre uma coisa e a realização de dili-

gência que a tenha por objecto sempre que aquele seja afectado por qualquer diligência que tenha por 
objecto essa coisa, independentemente do direito sobre esta que tenha sido penhorado.» Jorge Lopes 
de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 4ª edição, pag. 762.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que o promitente-
-comprador, uma vez obtida a traditio do bem, apenas frui, em regra, um de gozo, autorizado pelo 
promitente -vendedor e mediante tolerância deste, daí resultando que, nessa perspectiva, seja um mero 
detentor precário (artigo 1253.º, n.º 3 do Código Civil), posto que não age como com animus possi-
dendi, praticando apenas meros actos materiais dessa posse (corpus) – cf., neste sentido os Acórdãos 
de 10.02.2010, recurso 1117/09, de 15.01.2003, recurso 26479, e de 17.11.2001, recurso 25713.

Mas isto não exclui que, mostrando -se estabelecido no probatório que ao promitentes -compradores 
agiram convictos de lhes assistir o pertinente direito de propriedade, os mesmos tenham o direito de 
embargar a penhora efectuada na execução  - ver neste sentido o Acórdão de 10.02.2010, acima citado, 
e o Acórdão 10.04.202, recurso 26295, ambos in www.dgsi.pt.

Como refere o Professor Antunes Varela, em estudo publicado na Revista de Legislação e Juris-
prudência, Ano 124, n.º 3812, pág. 347 e ss., e citado neste último aresto, «São concebíveis todavia 
(...) situações em que a posição jurídica do promitente -comprador preenche excepcionalmente todos os 
requisitos de uma verdadeira posse. Suponha -se, por exemplo, que havendo sido paga já a totalidade 
do preço ou que, não tendo as partes o propósito de realizar o contrato definitivo (a fim v.g., evitar o 
pagamento da sisa ou precludir um direito de preferência), a coisa é entregue ao promitente -comprador 
como se sua fosse já e que, neste estado de espírito, ele pratica sobre ela diversos actos materiais 
correspondentes ao exercício do direito de propriedade. Tais actos não são realizados em nome do 
promitente -vendedor, mas sim em nome próprio, com intenção de exercer sobre a coisa um verdadeiro 
direito real. O promitente comprador actua aqui, uti dominus, não havendo, por conseguinte, qualquer 
razão para lhe negar o acesso aos meios de tutela da posse”.
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Parece -nos ser precisamente essa a hipótese do caso em apreço.
Com efeito, no caso subjudice resultam do probatório factos que permitem concluir que os embar-

gantes agiram convictos de lhes assistir o direito de propriedade da fracção que veio a ser penhorada.
É o que se constata dos pontos 5 a 18 do probatório, de onde se constata que os embargantes 

entraram na posse do imóvel prometido vender no dia 25 de Julho 2000, e desde esta data até hoje, de 
forma contínua e reiterada, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem oposição de quem quer 
que seja, na convicção de que sobre o mesmo estavam a exercer um direito próprio de donos e legítimos 
possuidores derivado do referido contrato de promessa.

E também que os mesmos já pagaram a totalidade do preço do imóvel, pelas formas e meios pre-
vistos no contrato promessa, e que fizeram múltiplas diligências com vista a obter a declaração de venda 
prometida, recorrendo inclusive à execução específica através de acção interposta no TJ de Barcelos.

Do exposto se conclui que os embargantes tinham uma posse real e efectiva, digna de tutela 
jurídica, não lhes estando vedada a possibilidade de recurso aos embargos de terceiro, pelo que, nesta 
parte, a decisão recorrida não merece censura.

C) Alega ainda a recorrente que, mesmo a procederem os embargos, não poderá ser condenada 
no pagamento das custas processuais porquanto a elas não deu causa.

E isto porque «a diligência de apreensão do bem levada a cabo pelo órgão da execução fiscal foi 
 - de forma exclusiva  - influenciada pelo registo de propriedade relativos ao imóvel referido, não podendo, 
nem sendo lícito, àquele órgão uma actuação distinta daquela em que o fez; sendo que a realização da 
dita apreensão se ficou a dever a actuação/omissão dos embargantes e, bem assim, dos executados»

Mas também aqui não lhe assiste razão.
Com efeito resulta do art. 446º, n.º 2 do Código de Processo Civil que se entende que dá causa às 

custas do processo a parte vencida, na proporção em que o for.
Como sublinham José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto Lebre, no seu Código de Pro-

cesso Civil anotado, vol. II pág. 177, «O critério para determinar quem dá causa à acção, incidente ou 
recurso prescinde, em princípio, de qualquer indagação autónoma: dá -lhe causa quem perde.»

No caso a sucumbência deriva, não da actuação Fazenda Pública antes da instauração dos embar-
gos, mas sim da oposição que a Fazenda Pública deduziu aos mesmos e em que decaiu.

Improcederá, pois, também nesta parte, a argumentação da recorrente.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-

-se o julgado recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, as ques-

tões que aqui se colocam são as de saber se o caso é, ou não, de procedência dos presentes embargos 
de terceiro, e de condenação da Fazenda Pública em custas processuais.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. No dia 19 de Julho de 2000, embargante marido e executados celebraram um contrato -promessa 

de compra e venda de uma fracção autónoma designada pela letra “C”, destinada a comércio ou ac-
tividades económicas, correspondente ao r/c do bloco 1, loja 2, sita no Campo 25 de Abril, na cidade 
de Barcelos e inscrita na respectiva matriz urbana sob o artigo 1478 - C, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Barcelos sob o n.º 411/19910325  - C.

2. Nos termos desse mesmo contrato, os executados, proprietários da fracção acima referida, 
prometeram vendê -la ao embargante marido e este prometeu comprá -la, pelo preço de 20.000.000$00 
(99.789,58 euros).

3. No acto da celebração do contrato -promessa, o embargante marido entregou /aos executados a 
quantia de 10.000.000$00, (49.879.79 euros), como sinal e início de pagamento.

4. O restante preço do contrato foi pago do seguinte modo:
a) A quantia de 3.346.200$00 (16.690.78euros) paga pelo embargante marido a Jestma  - Máquinas 

de Costura, Lda., quantia esta que constituía o preço de uma máquina de costura, modelo Mitsubishi 
P.L.K  - B1006, que era devido pelos segundos embargados àquela sociedade;

b) a quantia de 142.372$00 (710.15 euros), que correspondia a um débito de igual montante relativo 
a despesas bancárias que o embargante marido havia suportado pelo embargado marido;

c) a quantia de 142.000$00 (708.29 euros), que correspondia a um crédito do embargante marido 
sobre o Réu marido/executado;

d) O restante preço foi pago em 24 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira de 275.000.$00 
(1.371.69 euros) e as restantes 23 de 265.000$00.

5. Os embargantes entraram na posse do imóvel prometido vender no dia 25 de Julho 2000, e 
desde esta data até hoje, de forma contínua e reiterada, à vista e com conhecimento de toda a gente, 
sem oposição de quem quer que seja, na convicção de que sobre o mesmo estavam a exercer um direito 
próprio de donos e legítimos possuidores derivado do referido contrato de promessa, dela, têm tirado 
todos os rendimentos possíveis, utilizando -a como estabelecimento comercial e armazém para venda 
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ao público e guarda de máquinas de costura uso industrial e doméstico, bem como, de outros utensílios 
para os mesmos usos.

6. São os aqui embargantes, que em virtude disso, os únicos que têm as chave da referida fracção, 
quem nela, exclusivamente, por sua conta e risco fazem funcionar um armazém deste seu comércio, 
sendo aí descarregados e guardados, até posterior venda, aquelas máquinas e utensílios.

7. Os embargantes desde que receberam o imóvel referido passaram a pagar as respectivas contas 
de condomínio.

8. A escritura definitiva do contrato seria celebrada até ao dia 30 de Setembro de 2000, devendo 
o embargante marido, avisar os segundos embargados, por meio de carta com aviso de recepção, do 
local e data para a outorga da mesma.

9. As assinaturas dos pactuantes nesse contrato foram efectuadas, com reconhecimento, na pre-
sença do notário e, nesse acto, foi exibido o alvará da licença de habitabilidade da fracção prometida 
vender.

10. Os embargantes já pagaram a totalidade do preço do imóvel, pelas formas e meios previstos 
no contrato.

11. Até 30 de Setembro de 2000, os executados não haviam registado na Conservatória do Registo 
Predial a seu favor a aquisição e posse da fracção que haviam prometido vender ao embargante marido, 
como era sua obrigação, já o haverem feito, o que impossibilitou a celebração da escritura definitiva 
de compra e venda até essa data.

12. O embargante marido, por cartas registadas com aviso de recepção, recebidas pelos executados 
em 11 de Julho de 2005, notificou -os para procederem a tal registo até 20 de Agosto de 2005.

13. Por essa mesma carta, o embargante marido notificou -os também para comparecerem na 
Secretaria do Primeiro Cartório Notarial de Barcelos pelas 10 horas do dia 6 de Setembro de 2005 
para outorgarem a escritura pública relativa à fracção autónoma designada pela letra «C», destinada 
a comércio ou actividades económicas, correspondente ao r/ch do bloco 1, loja 2, sita no Campo 25 
de Abril na cidade de Barcelos e inscrita na matriz urbana sob o artigo 1.478 -C, ou seja, a fracção 
prometida vender.

14. Apesar dessa notificação, os executados não compareceram, na data marcada, na secretaria do 
primeiro Cartório Notarial de Barcelos para a outorga da escritura, nem, até essa data, haviam registado 
a seu favor a referida fracção na Conservatória Predial, o que tomou impossível a outorga da mesma, 
que, por isso não foi celebrada, nessa data por culpa exclusiva dos executados.

15. Os executados/Réus só viriam a registar a seu favor a aquisição da referida fracção na Con-
servatória do Registo Predial de Barcelos em 21 de Junho de 2007.

16. Os executados/Réus, apesar de, várias vezes, instados pelos embargantes/ Autores para o 
efeito, também, nunca se prontificaram para a outorga da escritura notarial, sem qualquer motivo 
justificado.

17. No contrato promessa de compra e venda, prevê -se, expressamente, a sua execução especí-
fica.

18. Os aqui embargantes intentaram contra os aqui executados, acção no Tribunal Judicial de 
Barcelos, cuja petição inicial se junta como documento 37, na qual é pedida a condenação dos execu-
tados/Réus, nomeadamente, alíneas b) e c):

a. “A reconhecerem que os Autores têm, em conformidade com a alínea f) do art. 755º. do Código 
Civil, direito de retenção sobre a Fracção autónoma designada pela letra «C», destinada a comércio ou 
actividades económicas, correspondente ao r/ch do Bloco Um, loja Dois, sita no Campo 25 de Abril, 
na cidade de Barcelos, e inscrita na respectiva matriz urbana no art. 1478  - C. e descrita na conser-
vatória do Registo Predial de Barcelos sob o n.º 411/19910325 -C, pelo crédito de 20.000.000$00, o 
seja, € 99.789.58 (noventa e nove mil setecentos e oitenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), 
resultante do não cumprimento do contrato promessa de compra e venda constante do documento n.º 1 
e referido nesta petição, por culpa, exclusivamente, imputável aos Réus, nos termos do art. 442º. do 
Código Civil.

b. A que seja proferida sentença contra eles e a favor dos Autores que, nos termos do art. 830º. do 
Código Civil, produza os efeitos da declaração negocial desses mesmos Réus, ou seja, sentença que 
substitua as declarações de venda que deviam ter sido prestadas pelos Réus em escritura pública perante 
o notário do Primeiro Cartório Notarial de Barcelos a favor dos Autores, e relativamente, à fracção 
autónoma que haviam prometido vender aos Autores e identificada no n.º 1 desta petição, por terem 
faltado ao contrato prometido por sua exclusiva culpa, tal como estava estipulado, aliás no referido 
contrato promessa de compra e venda”.

19. Nos processos de execução fiscal supra -mencionados, instaurado pelos Serviços de Finanças 
de Barcelos contra os executados, foi a referida fracção autónoma penhorada.

20. Por despacho do Exmo. Chefe foi ordenada a venda da referida fracção autónoma no referido 
processo de execução fiscal, venda essa na modalidade proposta carta fechada e com data marcada 
para o dia 16 -02 -2009.
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21. Os executados não foram citados pessoalmente da instauração do processo executivo, nem 
de qualquer procedimento ou acto posterior a essa instauração, ou sequer, alguma vez, por qualquer 
modo intervieram nesse processo.

22. Os aqui embargantes só tomaram conhecimento da existência desse processo executivo e da 
penhora da referida fracção autónoma no passado dia 14 de Janeiro do corrente ano de 2009, quando 
se aprestavam para proceder ao registo da acção judicial acima referida.

2.2 Os embargos de terceiro mantiveram durante longo tempo a caracterização de um meio mera-
mente possessório. A restrição dos embargos de terceiro à posse ficou a dever -se ao facto de se entender 
que não seria aconselhável que alguém pudesse ser despojado num procedimento sumário das vantagens 
inerentes à sua posição privilegiada como possuidor e às correspondentes facilidades de prova – pelo 
que a questão da propriedade só num procedimento ordinário poderia ser apreciada.

O Decreto -Lei n.º 329 -A/95 de 12 -12, porém, veio deslocar os embargos de terceiro para os 
incidentes de intervenção de terceiros (artigos 351.º a 359.º do Código de Processo Civil), e alargou 
os fundamentos invocáveis pelo embargante, embora não lhes tenha retirado o possível carácter pos-
sessório. Com efeito, dispõe o artigo 351.º do Código de Processo Civil (na redacção actual) que, se 
qualquer acto, judicialmente ordenado, de apreensão ou entrega de bens ofender a posse ou qualquer 
direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular quem não é parte 
na causa, pode o lesado fazê -lo valer, deduzindo embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro fundamentam -se, portanto, numa posse ou num direito que é incompatível 
com a realização ou o âmbito da penhora.

Assim, em termos analíticos, esses embargos podem ser deduzidos com um dos seguintes fun-
damentos:

 - a posse de um terceiro sobre os bens penhorados, ainda que ela não exclua a propriedade do 
executado sobre eles;

 - o direito de um terceiro sobre os bens penhorados que é incompatível com o direito do executado 
em que se baseia a penhora.

O problema reside em determinar qual o critério pelo qual se deve aferir a incompatibilidade 
daquela posse ou daquele direito com a penhora. Os direitos reais de garantia que terceiros possuam 
sobre os bens penhorados não são incompatíveis com a penhora, porque aqueles justificam a reclama-
ção dos créditos garantidos na execução pendente – cf. o n.º 1 do artigo 865.º do Código de Processo 
Civil. Quanto aos outros direitos de terceiro sobre os bens penhorados, a incompatibilidade com a pe-
nhora é, aparentemente, fácil de definir: são direitos incompatíveis aqueles que impedem que os bens 
penhorados possam ser incluídos naqueles que, por pertencerem ao património do executado, devem 
responder pela dívida exequenda – cf. a este respeito Miguel Teixeira de Sousa, Processo Executivo, 
Lisboa, 1998, pp. 376 e ss..

Por outro lado, a posse é, como se sabe, um poder de facto manifestado numa actuação correspon-
dente ao exercício do direito de propriedade ou de outros direitos reais – cf. os termos do artigo 1251.
º do Código Civil.

A posse de um bem há -de inferir -se do exercício real e efectivo, em relação a esse bem, das fa-
culdades ou poderes inscritos no direito de propriedade ou outros direitos reais.

A posse é, assim, para o fim que aqui nos interessa, um poder de facto manifestado através de acto 
ou de actos concretos em relação a um bem (o bem penhorado), em termos de um direito juridicamente 
provido de protecção possessória. Para efeitos de tutela possessória, a posse é uma realidade autocéfala 
e autónoma em relação ao direito de propriedade. O possuidor, ou possuidor em nome próprio, pode 
agir por força do direito real de que é titular, caso em que a sua posse é uma projecção ou expressão de 
um jus in re existente. Tal posse não é então uma posse autónoma, pois constitui uma faculdade jurídica 
secundária do direito subjectivo. Chama -se, a essa posse, posse causal, porque tem causa no direito. 
Mas o possuidor pode também agir sem direito real nenhum (ou porque nunca intentou adquiri -lo, ou 
o intentou adquirir por acto inválido ou inexistente), posto aja, mesmo assim, como se o tivesse. Tem 
então uma posse sem fundamento, sem causa, num direito dado, uma posse autónoma a que se chama 
posse formal. É esta posse formal ou autónoma que constitui um fenómeno jurídico sui generis, fonte 
de consequências de direito que não logram imputar -se senão a ela e só a ela. É esta posse autónoma 
que aqui nos interessa – cf. o que acaba de dizer -se em Orlando de Carvalho, Introdução à Posse, na 
Revista de Legislação e de Jurisprudência n.º 3781, p. 105.

A relação possessória há -de conter um elemento que estabeleça uma ligação material da pessoa 
com a coisa (corpus) e tem de estar impregnada de um elemento incorpóreo (animus) que signifique 
a intenção de exercer um direito no próprio interesse – cf. Manuel Rodrigues, A Posse, 3.ª edição, 
n.º 36.

A lei não se contenta com a mera possibilidade física de agir directamente sobre a coisa, exigindo 
antes a prática efectiva de actos capazes de exprimirem o exercício do direito – cf. Pires de Lima e 
Antunes Varela, Código Civil Anotado III, p. 22.
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A tutela da posse é, todavia, uma tutela provisória. O possuidor só será mantido na posse enquanto 
não for convencido na questão da titularidade do direito – cf. os termos do n.º 1 do artigo 1278.º do Có-
digo Civil. Na verdade, a decisão fundada na posse não impede uma posterior (e, por vezes, divergente) 
decisão baseada no próprio direito (petitorium absorvet possessorium). Há casos, no entanto, em que 
o reconhecimento do direito de propriedade não importa a improcedência do pedido formulado pelo 
embargante. É o que acontece sempre que a um simples possuidor precário é facultado, mesmo contra 
o proprietário, o exercício das acções possessórias, como acontece com o locador, o parceiro pensador, 
o comodatário, e o depositário, de acordo, respectivamente, com os n.ºs 2 dos artigos 1037.º, 1125.º, 
1133.º, e 1188.º do Código Civil – cf. a este respeito Pires de Lima, e Antunes Varela, no Código Civil 
Anotado, III, 1972, em nota 3. ao artigo 1278.º.

Atentemos ainda especificamente na doutrina que vem expendida (na senda de outros) no recente 
acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 10 -02 -2010, proferido no recurso 
n.º 117/09:

«
Por norma, o promitente -comprador, uma vez obtida a traditio do bem, apenas frui um direito 

de gozo, autorizado pelo promitente -vendedor e mediante tolerância deste, daí resultando que, nessa 
perspectiva, seja um mero detentor precário (artigo 1253.º do Código Civil), posto que não age com 
animus possidendi, praticando apenas meros actos materiais dessa posse (corpus).

De facto, como sustentam Pires de Lima e Antunes Varela, in “Código Civil Anotado”, vol. III, 
2.ª edição pag. 6 e Antunes Varela, na RLJ, Ano 124, pag. 124:

“O contrato -promessa, só por si, não é susceptível de transferir a posse ao promitente -comprador. 
Se este obtém a entrega da coisa antes da celebração do negócio translativo, adquire o corpus posses-
sório, mas não adquire o animus possidendi, ficando, pois, na situação de mero detentor ou possuidor 
precário.

São concebíveis, todavia, situações em que a posição jurídica do promitente -comprador preenche 
excepcionalmente todos os requisitos de uma verdadeira posse. Suponha -se, por exemplo, que havendo 
sido paga já a totalidade do preço ou que, não tendo as partes o propósito de realizar o contrato defi-
nitivo, (a fim de v.g., evitar o pagamento da sisa ou precludir o exercício de um direito de preferência), 
a coisa é entregue ao promitente -comprador como se sua fosse já e que, neste estado de espírito, ele 
pratica sobre ela diversos actos materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade.

Tais actos não são realizados em nome do promitente -vendedor, mas sim em nome próprio, com 
a intenção de exercer sobre a coisa um verdadeiro direito real. O promitente -comprador actua, aqui, 
uti dominus, não havendo, por conseguinte, qualquer razão para lhe negar o acesso aos meios de 
tutela da posse”.

Questão que aquele último autor retoma na RLJ, a fls. 128, nos seguintes termos:
“...O promitente -comprador investido prematuramente no gozo da coisa, que lhe é concedido na 

pura expectativa da futura celebração do contrato prometido, não é possuidor dela, precisamente porque, 
sabendo ele, como ninguém, que a coisa pertence ainda ao promitente -vendedor e só lhe pertencerá 
a ele depois de realizado o contrato translativo prometido, não pode agir seriamente com a intenção 
de um titular da propriedade ou de qualquer outro direito real sobre a coisa”.

Significa isto que a posse conferida pela traditio da coisa para o promitente -comprador será, em 
regra, meramente precária, sem excluir, contudo, que face ao probatório se possa concluir ter actuado 
de forma correspondente ao exercício do direito de propriedade e, dessa forma, configurada uma ver-
dadeira situação possessória.

».
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida, para julgar procedentes os presentes embargos, con-

sidera que «Dos factos dados como provados e não provados [que inexistem] resulta que os embargantes 
adquiriram a posse do imóvel penhorado (tal como é definida pelo artigo 1250º do CC), do anterior 
proprietário e possuidor, quando celebraram o respectivo contrato -promessa, passando daí em diante a 
comportar -se e a ser reconhecidos por todos como proprietários daquele imóvel. Ora, é inquestionável 
que a posse assim adquirida é ofendida pela penhora embargada, que é com ela incompatível, pelo que 
devem os embargos proceder e aquela ser levantada».

Julgamos que decidiu bem a sentença recorrida.
Com efeito – e tal como acentua o Ministério Público neste Tribunal –, «resultam do probatório 

factos que permitem concluir que os embargantes agiram convictos de lhes assistir o direito de pro-
priedade da fracção que veio a ser penhorada. É o que se constata dos pontos 5 a 18 do probatório, de 
onde se constata que os embargantes entraram na posse do imóvel prometido vender no dia 25 de Julho 
2000, e desde esta data até hoje, de forma contínua e reiterada, à vista e com conhecimento de toda a 
gente, sem oposição de quem quer que seja, na convicção de que sobre o mesmo estavam a exercer um 
direito próprio de donos e legítimos possuidores derivado do referido contrato de promessa. E também 
que os mesmos já pagaram a totalidade do preço do imóvel, pelas formas e meios previstos no contrato 
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promessa, e que fizeram múltiplas diligências com vista a obter a declaração de venda prometida, 
recorrendo inclusive à execução específica através de acção interposta no TJ de Barcelos».

Assim, é legítimo concluir que os embargantes, ora recorridos, à data da penhora realizada na 
execução fiscal, tinham uma posse real e efectiva sobre a fracção penhorada – de molde a justificar a 
procedência dos presentes embargos de terceiro.

E também não há dúvidas sobre a condenação em custas da Fazenda Pública nos presentes autos 
de embargos de terceiro. Com efeito, e como dá nota o Ministério Público neste Tribunal, a condenação 
em custas neste caso, decorre «não da actuação Fazenda Pública antes da instauração dos embargos, 
mas sim da oposição que a Fazenda Pública deduziu aos mesmos e em que decaiu».

Estamos deste modo a concluir, e em resposta ao thema decidendum, que o caso é de procedência 
dos presentes embargos de terceiro, e de condenação da Fazenda Pública nas custas processuais – pelo 
que deve ser confirmada a sentença recorrida que assim o decidiu.

E, então, havemos de convir, em síntese, que o contrato -promessa, só por si, não é susceptível de 
transferir a posse ao promitente -comprador.

Há situações, no entanto, em que a posição jurídica do promitente -comprador preenche os requi-
sitos de uma verdadeira posse.

Por exemplo, quando, havendo sido paga já a totalidade do preço da coisa, o promitente -comprador 
pratica sobre ela diversos actos materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade.

A posse correspondente ao exercício do direito de propriedade, reunidos os demais requisitos, 
fundamenta a procedência de embargos de terceiro à penhora realizada em execução fiscal.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em um oitavo.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Despacho de reversão. Impugnação. Erro na forma de 
processo.

Sumário:

É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclama-
ção prevista no artigo 276.º do CPPT o meio processual adequado para o revertido 
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, com fundamento 
no não exercício da gerência da executada durante o período a que se reporta o 
imposto em causa, fundamento este que se enquadra na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT.

Processo n.º 459/10-30.
Recorrente: Carlos Manuel de Oliveira e Silva.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Carlos Manuel de Oliveira e Silva, melhor identificado nos autos, não se conformando com 
o despacho do Tribunal Tributário de Lisboa que indeferiu liminarmente a impugnação judicial que 
deduzira contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 5 que, contra si, mandou reverter 
a execução originariamente instaurada contra a sociedade “Longragest SGPS, S.A.”, para cobrança de 
dívida de IVA, relativo ao ano de 2000, no valor de € 1.496,60, dele veio interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

ao
1. Iniciaram-se os presentes autos com a dedução de impugnação judicial por parte do ora Recor-

rente no âmbito de um processo de execução fiscal nº …, no qual é devedor originário a «Longragest 
SGPS SA».
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2. No âmbito da impugnação judicial deduzida pelo ora Recorrente, o mesmo veio impugnar a sua 
responsabilidade relativamente ao processo de execução fiscal supra mencionado, na medida em que o 
mesmo diz respeito a dívidas contraídas pela sociedade «Longragest SGPS SA», pelo não pagamento 
de IVA referente ao ano de 2000, data em que o ora Recorrente não ocupava o cargo de administrador 
da supra mencionada sociedade.

3. A impugnação judicial deduzida pelo Recorrente foi indeferida liminarmente, decidindo a 
Meritíssima Juiz «a quo» que o meio processual é impróprio, assim como a convolação dos autos em 
oposição à execução fiscal é impossível.

4. Perante tal decisão e por com a mesma não se conformar, entendeu o ora Recorrente interpor 
o presente recurso de Agravo.

5. O processo de reversão fiscal efectiva-se contra o responsável subsidiário, dependendo de 
fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários.

6. Nos termos do art. 24° da Lei Geral Tributária, os administradores, directores e gerentes e ou-
tras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas 
colectivas são subsidiariamente responsáveis em relação a estes e solidariamente entre si, pelas dívidas 
tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo 
prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos casos, 
tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou 
insuficiente para a sua satisfação.

7. São ainda responsáveis pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não provem que não lhe foi imputável 
a falta de pagamento.

8. Em qualquer das circunstâncias legalmente previstas conclui-se que há responsabilidade dos 
devedores subsidiários em duas circunstâncias distintas: quando de se prove que a dívida fiscal se 
constituiu no decurso do seu mandato ou durante o exercício de funções, ou, diversamente, quando haja 
ausência de bens da devedora principal e se determine que a falta de património foi uma consequência 
da má conduta ou má gerência dos administradores.

9. O Recorrente foi nomeado administrador da sociedade em causa pelo período de dois anos 
consecutivos, compreendidos entre os anos de 1993 e 1994.

10. No entanto, todas as dívidas respeitantes à presente execução fiscal dizem respeito aos anos 
de 2000, 2001 e 2002, pelo que resta concluir que o Recorrente foi ilegalmente objecto de um processo 
de reversão, tendo em consideração que nos anos melhor descritos o mesmo já não exercia funções na 
sociedade em causa.

11. O administrador, ora Recorrente, foi apenas nomeado pelo período de dois anos, não corres-
pondentes ao período em que as dívidas fiscais foram efectivamente contraídas, assim como a devedora 
principal foi declarada falida para todos os legais efeitos, restará concluir que o processo de execução 
fiscal, no qual foi aplicada a reversão deverá ser revisto e anulado para os legais efeitos.

12. Dispõe o artigo 99° do CPPT, que a impugnação judicial se destina à apreciação da legalidade 
de actos tributários, designadamente, actos de liquidação de tributos.

13. O Recorrente no âmbito da impugnação judicial requereu, apenas, de forma indirecta e lógica 
que fosse decretada a sua ilegitimidade, em virtude de não se encontrarem preenchidos os requisitos 
legais da reversão da execução fiscal contra si.

14. No entanto, a pretensão principal do Recorrente, bem como, o objecto da impugnação judicial 
consiste na apreciação da legalidade do acto de liquidação de tributos, na medida em que foi exigido, 
indevidamente, ao Recorrente o pagamento do IVA referente aos anos de 2000, 2001 e 2002.

15. Ora, tendo sido ao Recorrente exigido a liquidação de um tributo, designadamente do IVA, 
sobre o qual o Recorrente não tem qualquer responsabilidade, o mesmo, apenas, alegou e pretendeu 
demonstrar um facto – a sua ilegitimidade – no processo de execução fiscal que atestava tal desres-
ponsabilização.

16. Resta concluir que o objecto da impugnação judicial não consiste na legitimidade ou ilegi-
timidade do ora Recorrente, mas sim, no pagamento do IVA, referente ao ano de 2000, 2001 e 2002, 
sendo tal circunstância indissociável do mesmo, ou seja, a impugnação judicial é o meio processual 
próprio, pois encontra-se em causa a apreciação da legalidade de um acto tributário, nos termos do 
art. 99º CPPT.

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

presente recurso, sufragando-se para o efeito na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber qual o meio processual 

adequado para reagir contra o despacho do Chefe dos Serviços de Finanças de Lisboa 5 que ordenou 
a reversão da execução fiscal contra o agora impugnante, gerente da sociedade executada, na sua qua-
lidade de responsável subsidiário.
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Sobre esta questão, esta Secção do STA já se debruçou em diversos arestos, nomeadamente no 
Acórdão de 25/6/08, in rec. nº 123/08, na decorrência do que se escreveu no Acórdão de 13/7/05, in 
rec. nº 504/05, decidindo-se que “o art. 22.º, n.º 4, da L.G.T. estabelece que «as pessoas solidária ou 
subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for 
atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação 
conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais».

Para além disso, os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos 
termos dos arts. 203.º e 204.º do C.P.P.T..

O processo de impugnação judicial e a oposição à execução fiscal têm campos de aplicação 
distintos.

O art. 97.º do C.P.P.T. indica os meios processuais judiciais tributários.  Nele se indicam vários 
tipos de processo de impugnação, designadamente:

a) A impugnação da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais e os actos de autoliquidação, 
retenção na fonte e pagamento por conta;

b) A impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê origem à liquidação de qualquer 
tributo; 

c) A impugnação do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributários; 
d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da 

legalidade do acto de liquidação;
e) A impugnação do agravamento à colecta aplicado, nos casos previstos na lei, em virtude da 

apresentação de reclamação ou recurso sem qualquer fundamento razoável;
f) A impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais; 
g) A impugnação das providências cautelares adoptadas pela administração.
Desta indicação pormenorizada dos tipos de processos de impugnação, conclui-se que a impug-

nação judicial é o meio processual adequado para impugnar actos do tipo dos aqui indicados.
O despacho que decide a reversão em processo de execução fiscal não se engloba em nenhuma 

destas alíneas, pelo que é de concluir que o processo de impugnação judicial não é o meio processual 
adequado para ser discutida contenciosamente a sua legalidade.

Por outro lado, sendo o despacho que decide a reversão proferido no âmbito de um processo 
de execução fiscal, o meio processual a utilizar para o impugnar será um dos que a lei prevê para os 
interessados defenderem os seus interesses neste meio processual.

Entre os meios processuais previstos no C.P.P.T. para os revertidos defenderem o seus interesses 
no processo de execução fiscal, há dois que seriam potencialmente aplicáveis: a reclamação prevista no 
art. 276.º do C.P.P.T., uma vez que se trata de uma decisão proferida pelo órgão da execução fiscal que 
afecta os direitos do revertido, e a oposição à execução fiscal, na medida em que, nos termos da alínea i) 
do n.º 1 do art. 204.º, pode basear-se em «quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, 
a provar apenas por documento, desde que não envolvam apreciação da legalidade da liquidação da 
dívida exequenda, nem representem interferência em matéria de exclusiva competência da entidade 
que houver extraído o título», o que é manifestamente o caso quando está em causa apreciar se o acto 
que decide a reversão (não o de liquidação) é legal.

Destes dois meios processuais, a oposição à execução fiscal é o único que assegura, em todos os 
casos, a defesa dos direitos do revertido, designadamente por não ter o regime-regra de subida diferida 
que está previsto para a reclamação, no art. 278.º do C.P.P.T., e possibilitar a suspensão do processo de 
execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia (arts. 212.º e 169.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 do mesmo 
Código).

Por isso, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para os revertidos impugnarem 
a legalidade do despacho que ordena a reversão. 

(Neste sentido podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo: - de 
24-1-2001, proferido no recurso n.º 25701; - de 8-2-2001, proferido no recurso n.º 25758, e - de 24-3-
2004, proferido no recurso n.º 1844/03.)

Se, eventualmente, os revertidos pretenderem também discutir a legalidade de um acto de liqui-
dação ou outro acto de um dos tipos indicados no art. 97.º como podendo ser objecto de processo de 
impugnação, poderão também deduzir impugnação.

Mas, cada um destes meios processuais terá de ser utilizado no âmbito do campo de aplicabilidade 
previsto na lei.

…Examinando as questões colocadas pelo Impugnante constata-se que nenhuma delas pode ser 
objecto de processo de impugnação judicial, por os actos a que elas se reportam não estarem incluídos 
na lista de processos de impugnação que consta do art. 97.º, n.º 1, do C.P.P.T.”.

No mesmo sentido e entre outros, pode ver-se os Acórdãos desta Secção do STA de 29/6/05, in rec. 
nº 501/05; de 15/2/06, in rec. nº 1.255/05; de 8/3/06, in rec. nº 1.294/05; de 5/7/06, in rec. nº 440/06; 
de 12/12/06, in rec. nº 483/06; de 7/2/07, in rec. nº 436/06; de 19/11/08, in rec. nº 711/08 e de 26/5/10, 
in rec. nº 332/10 e Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed., vol. II, pág. 650).
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Assim, olhando para a petição inicial, logo vemos que a recorrente centra a sua pretensão na sua 
não responsabilização subsidiária por não ter exercido a gerência da executada durante o período a que 
se reporta o imposto em causa, em suma, na sua ilegitimidade.

O que, reconheça-se sem dificuldade, é fundamento de oposição à execução, como decorre ine-
quivocamente do artº 204º, nº 1, al. b) do CPPT, com referência ao artº 24º, nº 1 da LGT.

Conclui-se, assim, tal como no despacho recorrido, que houve erro na forma de processo, uma 
vez que a impugnação judicial não é o meio processual adequado para apreciar a questão suscitada 
pela impugnante na petição inicial.

3 – Por último, importa, ainda, referir que não há que apreciar a questão da convolação do pro-
cesso de impugnação judicial em processo de oposição à execução fiscal, uma vez que, tendo sido já 
decidida pelo tribunal recorrido e não tendo essa decisão sido posta em causa com o presente recurso, 
a mesma transitou, assim, em julgado, fixando-se na ordem jurídica. 

4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e manter o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Dupla tributação. Rendimentos do trabalho. Convenção para evitar a dupla tributação.

Sumário:

 I — Embora a Convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal e a 
República da Alemanha remeta a definição do conceito convencional de residência 
para a legislação interna dos Estados contratantes, essa remissão pressupõe que 
a análise da questão da residência seja feita individualmente, pessoa a pessoa, 
abstraindo da situação familiar do sujeito em causa, pois a qualidade de residente 
para efeitos convencionais tem de ser aferida por critérios que exprimam uma 
ligação efectiva ao território do Estado, não sendo atendível um mero critério 
de «residência por dependência» como o constante do artigo 16.º, n.º 2 do CIRS.

 II — Assim, o conceito de «residência por dependência», acolhido no artigo 16.º, n.º 2 
do CIRS, não pode sobrepor -se ao conceito convencional de residência constante 
do artigo 4.º da Convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal 
e a República da Alemanha, dada a supremacia do direito internacional sobre o 
direito interno ordinário consagrada no artigo 8.º da CRP.

 III — Estando demonstrado que durante todo o ano de 1998 o Impugnante residiu e 
trabalhou na Alemanha, onde foi tributado pelos únicos rendimentos auferidos 
nesse ano e por aí ter residência habitual, torna -se irrelevante, para efeitos de 
determinação da residência convencional, o facto de em Portugal manter domicílio 
fiscal e aí conservar casa destinada à sua habitação, do seu cônjuge e restante 
agregado familiar.

Processo n.º 462/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: M… e outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por M… 
e esposa MM… contra o acto de liquidação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) do ano de 1998 e dos respectivos juros compensatórios.
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Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. Discute -se nos autos a liquidação do IRS do ano de 1998, na parte em que se encontra afectada 

pelos rendimentos (da categoria A) obtidos pelo impugnante como trabalhador emigrante na Alemanha.
2. Nesse período, o impugnante esteve ausente de Portugal durante mais de 183 dias, mas man-

teve em território português a habitação sua, do seu cônjuge e agregado familiar em condições de a 
habitar;

3. Os rendimentos obtidos na Alemanha não foram espontaneamente declarados na 1ª declaração 
familiar;

4. O art. 4.º da Convenção para evitar a dupla tributação internacional entre Portugal e a Alemanha 
remete a definição de “residente” para a lei interna dos Estados contratantes;

5. A lei portuguesa, nomeadamente o art. 84.º CC e os artigos 14.º, 15.º e 16.º CIRS, com a re-
dacção então em vigor, consideravam que os contribuintes, mesmo os emigrantes, eram “residentes 
em território português” se aqui mantivessem habitação em condições que fizessem supor a intenção 
de a habitar ou aqui mantivesse a residência do outro cônjuge;

6. Ao optar por não comunicar a sua ausência do território português, a impugnante manteve o 
seu domicílio electivo e fiscal em Portugal, que é o primeiro dos critérios referidos no n.º 1 do art. 4.º 
da Convenção;

7. Além disso, o n.º 2 do mesmo art. 4.º da CDT configura diversas conexões decisivas em caso de 
competência cumulativa de ambos os Estados contratantes, entre as quais a localização de habitações 
permanentes à disposição do trabalhador, a localização do centro de interesses pessoais e económicos, 
a nacionalidade, todos favoráveis à competência tributária de Portugal;

8. Muito respeitosamente, parece que esta norma nega apoio à interpretação que serve de base à 
recente jurisprudência que, por sua vez, fundamenta a decisão recorrida;

9. Por tudo isso, a AT, através do seu ofício -circulado n.º 20.032, de 31/1/2001, a jurisprudência, 
nomeadamente, no Ac. STA 01211/05, de 15 -3 -2006, e a doutrina têm entendido que “basta a residência 
em Portugal, de um dos chefes do agregado familiar, aferido aos critérios do art. 16º do CIRS, para 
que esta arraste, por um principio da atracção da unidade familiar, a residência dos demais (residência 
por dependência). Assim, por exemplo, o emigrante português que reside efectivamente na Alemanha, 
mas cuja mulher permanece em Portugal, é aqui sujeito a tributação numa base universal, incluindo 
portanto os rendimentos obtidos na Alemanha”  - Alberto Xavier, Direito Tributário Internacional, 
Tributação das Operações Internacionais, p. 245 e ss;

10. A conexão ao direito português, resultante do impugnante fazer parte do agregado familiar 
que tem residência em Portugal, é perfeitamente legítima e compreensível já que, de acordo com o 
CIRS, o verdadeiro sujeito passivo do imposto é o agregado familiar, representado, em comum e sem 
distinção de quotas, pelas pessoas a quem incumbe a sua direcção e, objectivamente, pelo conjunto 
dos seus rendimentos.

11. Na normalidade das situações de emigração, os rendimentos obtidos no estrangeiro justificam-
-se, como é presumível no presente caso, pelas necessidades do agregado familiar sedeado no território 
português, a que o impugnante os destina maioritariamente.

12. Isto é, o sacrifício da deslocação para o estrangeiro, mais ou menos prolongada, visa obter lá 
os meios que permitam ter uma vida melhor cá. Só não seria exactamente assim se todo o agregado, 
ou pelo menos as pessoas a quem incumbe a sua direcção, tivesse emigrado.

13. Donde resulta a respeitosa discordância com o doutamente decidido na sentença recorrida, 
nomeadamente no que se refere à interpretação a fazer do artigo 15.º da CDT e à decisão de anulação 
das liquidações, mesmo na parte impugnada.

Nestes termos e com o douto suprimento de V.ªs. Exas., deve a sentença recorrida ser revogada 
e substituída por douto acórdão que julgue improcedente a presente impugnação, assim se fazendo a 
habitual JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de 

que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«O impugnante M… é residente na Alemanha (probatório nº2);
É igualmente residente em Portugal, face à legislação portuguesa, porque o seu agregado familiar 

tem residência em Portugal (probatório n.º 6; art.1671º n.º 2 C.Civil; arts.15º nº1 e 16º n.º 2 CIRS; 
art.4º nº1 Convenção sobre Dupla Tributação entre a República Portuguesa e República Federal da 
Alemanha (CDT) aprovada pela Lei n.º 12/82, 3 Junho).

Em termos convencionais deve ser considerado residente na Alemanha em 1998, onde teve ha-
bitação permanente e exerceu a sua única actividade profissional, com excepção de um período de 
férias de três semanas, em que residiu em Portugal (art.4º nº2 alínea a) CDT).

A remuneração do trabalho dependente auferida na Alemanha apenas aí pode ser tributada 
(art. 15º nº1 CDT).
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As citadas normas da CDT prevalecem sobre as normas de direito interno nacional abstracta-
mente aplicáveis na determinação da categoria de residente, dos rendimentos tributáveis e do Estado 
com competência para a tributação, de onde resulta a recusa de adopção do critério de residência por 
dependência (art. 8º nº2 CRP; arts. 15º nº1 e 16º nº2 CIRS).

A fundamentação enunciada alinha com jurisprudência do STA SCT que merece a nossa adesão 
(acórdãos 25.03.2009 processo n.º 68/09 e de 8.07.2009 processo n.º 382/09).».

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. O impugnante trabalhou durante 365 dias do ano de 1998 (com excepção do período de férias 

anual de 3 semanas) para a empresa …, com escritórios em …, n.º …, … andar, em Frankfurt, Alema-
nha e em …, Stuttgart.

2. No período em que prestou trabalho para a empresa, id. em 1. o impugnante residiu na Alema-
nha, provavelmente em …, … Leonberg.

3. Ao abrigo do contrato de trabalho celebrado com a empresa, id. em 1., o impugnante auferiu, na 
qualidade de trabalhador por conta de outrem, em 1998, a importância de 46.650.59 marcos alemães, 
a que correspondem Esc. 4.776.881$00.

4. Tendo -lhe sido retido na fonte, o valor global de 3.586,31 marcos, a que correspondem Esc. 
367.227$00, que pagou ao Estado Alemão como imposto sobre o rendimento por si auferido.

5. Na declaração Modelo 3, referente ao ano de 1998, apresentada em Portugal pelo casal, cons-
tituído pelos ora impugnantes, foram declarados como únicos rendimentos de ambos os rendimentos 
auferidos na Alemanha, pelo ora impugnante (tendo sido igualmente declaradas as retenções na fonte 
por este efectuadas, de acordo com o descrito no ponto 4.).

6. Os ora impugnantes possuem uma residência em Portugal.
7. Na sequência da apresentação da declaração, id. em 4., vieram os impugnantes a ser notificados 

para proceder ao pagamento voluntário do imposto sobre o IRS, relativo ao ano de 1998, no montante 
de € 3.790,07 ou Esc. 759.841$00, cujo prazo legal de pagamento terminava em 02/08/1999.

8. Na liquidação, mencionada em 7., não foi deduzido o imposto retido na fonte ao ora impugnante 
na Alemanha, no valor de Esc. 367.227$00.

9. Não se conformando com tal liquidação, os ora impugnantes deduziram tempestivamente 
reclamação graciosa, que foi indeferida e, na sequência desse indeferimento, a presente impugnação, 
que deu entrada em tribunal em 20/11/2001.

3. A questão colocada no presente recurso é a de saber se os rendimentos de trabalho que o Im-
pugnante marido auferiu na Alemanha durante o ano de 1998 (único elemento do agregado familiar 
a auferir rendimentos nesse ano) devem ou não ser tributados em Portugal, tendo em conta que as 
autoridades fiscais alemãs já o tributaram como residente em território alemão face à sua residência 
nesse país durante o ano de 1998 (com excepção do período de férias de 3 semanas em Portugal), 
enquanto as autoridades fiscais portuguesas o tributam igualmente como residente em Portugal face à 
permanência, em território português, de uma habitação para sua residência e do seu cônjuge e restante 
agregado familiar.

Pelo que a questão em discussão se centra em saber se o Impugnante deve ser considerado re-
sidente em território português ou em território alemão para efeitos de aplicação da Convenção para 
evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal e a República da Alemanha em matéria de Impostos 
sobre o Rendimento e sobre o Capital (doravante CDT Portugal/Alemanha), aprovada para ratificação 
pela Lei n.º 12/82, de 3 de Junho.

A decisão recorrida julgou procedente a impugnação, louvando -se, essencialmente, na doutrina 
que emana dos acórdãos desta Secção do STA de 25/03/2009 e de 8/07/2009, proferidos nos processos 
nºs 68/09 e 382/09, respectivamente. Considerou, em síntese, que tendo o Impugnante marido sido su-
jeito a imposto sobre o rendimento de trabalho dependente na Alemanha, por aí ter residido e trabalhado 
durante o ano de 1998, onde auferiu esse único rendimento, deve considerar -se residente nesse país 
para efeitos de aplicação da Convenção, independentemente de manter casa de habitação em Portugal 
e de o seu cônjuge e demais membros do agregado familiar se encontrarem nela a residir, por força da 
aplicação do artigo 4.º, n.º 1 da CDT Portugal/Alemanha, assim ficando afastada a regra contida no 
artigo 16.º, n.º 2, do CIRS em relação a este cidadão português.

Recorre dessa decisão a Fazenda Pública, insistindo na tese de que o artigo 4.º da CDT Portugal/
Alemanha remete a definição de “residente” para a lei interna dos Estados contratantes, havendo, assim, 
que aplicar a disciplina constante dos artigos 14.º, 15.º e 16.º do CIRS, em face da qual os contribuintes, 
mesmo os emigrantes, são “residentes em território português” se aqui mantiverem habitação em con-
dições que façam supor a intenção de a habitar ou aqui mantiverem a residência do seu cônjuge. Pelo 
que o Recorrido teria de ser considerado residente em Portugal, por ter casa de habitação neste país 
e o seu cônjuge aqui residir. Por outro lado, o n.º 2 do art. 4.º da CDT configuraria diversas conexões 
decisivas em caso de competência cumulativa de ambos os Estados contratantes, entre as quais a loca-
lização de habitações permanentes à disposição do trabalhador, a localização do centro de interesses 
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pessoais e económicos, a nacionalidade, todos favoráveis à competência tributária de Portugal, pelo 
que esta norma nunca poderia suportar a tese sufragada na decisão recorrida.

Vejamos.
Apesar de a jurisprudência dos tribunais superiores se ter vindo a dividir no tratamento jurídico 

da questão em análise (1), afigura -se -nos que a melhor interpretação da lei é a que vem exposta da 
decisão recorrida e que sufraga, como vimos, a mais recente orientação jurisprudencial deste Supremo 
Tribunal, erigida com o acórdão de 25/03/2009 e prosseguida nos acórdãos de 8/07/2009 e de 8/09/2010, 
prolatados nos processos nºs 68/09, 382/09 e 461/10, respectivamente.

Com efeito, a convincência da motivação jurídica daquele aresto, particularmente no que toca 
à supremacia das normas constantes de convenções internacionais por força da norma contida no ar-
tigo 8.º da Constituição da República Portuguesa, convence -nos da bondade e consistência da tese nele 
sufragada, no sentido de que deve ser dada prioridade ao artigo 4.º, n.º 1 da CDT Portugal/Alemanha 
na determinação do conceito de residência (fiscal) para efeitos de aplicação dessa Convenção, e que a 
remissão para a legislação fiscal interna dos Estados contratantes constante desse artigo 4.º, n.º 1 não 
deve ser vista como uma remissão incondicional, antes obrigando a que a análise da questão da resi-
dência seja feita individualmente, abstraindo da situação familiar do sujeito em causa, estabelecendo 
limites à natureza das conexões adoptadas pelas leis dos estados contratantes.

O que nos leva a rever e reponderar toda a argumentação que alicerçava a posição jurispruden-
cial anteriormente dominante e a aderir à posição sufragada nesse acórdão, adoptando -se, aqui, a sua 
proficiente fundamentação, que se transcreve:

«6.1 Residência do impugnante A… à luz do artigo 4.º, n.º 1 da Convenção entre a República 
Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla Tributação em matéria de Impostos 
sobre o Rendimento e sobre o Capital (CDT Portugal/Alemanha).

Importa interpretar o conceito de residência (fiscal) para efeitos de aplicação da Convenção, 
conceito que não se confunde necessariamente com o conceito de residência (fiscal) para efeitos de 
direito interno. O conceito de residência (fiscal) para efeitos de direito interno será plenamente apli-
cável nas situações que apenas apresentem conexão com a ordem jurídica nacional ou nas situações 
em que, havendo embora conexão com outra ordem jurídica, não há vinculação por via convencional 
do Estado Português com o Estado com o qual essa conexão se verifica.

Não é esse o caso da Alemanha, como se sabe, que celebrou com Portugal Convenção contra a 
Dupla Tributação (cfr. o ponto 2 do probatório). Assim, nas relações entre Portugal e a Alemanha em 
matéria de impostos sobre o rendimento e sobre o capital é o conceito convencional de residência que 
deve prevalecer, por via da supremacia do direito internacional sobre o direito interno ordinário (art. 
8.º da Constituição da República Portuguesa; Cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 5.ª ed., 
Coimbra, Almedina, 2009, p. 104).

Dispõe a primeira parte do artigo 4.º, n.º 1 da CDT Portugal/Alemanha, sob a epígrafe “Resi-
dente” que: “Para efeitos desta Convenção, a expressão «residente de um Estado contratante» significa 
qualquer pessoa que, por virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu 
domicílio, à sua residência, ao local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar”.

Embora os conceitos de residência (fiscal) para efeitos convencionais e para efeitos fiscais inter-
nos não se confundam, a CDT Portugal/Alemanha, seguindo o Modelo de Convenção da OCDE (art. 
4.º, n.º 1 do MCOCDE), remete a definição do conceito convencional de residência para a legislação 
interna dos Estados contratantes.

Esta remissão, não significa contudo, como esclarece a melhor doutrina (cfr. ALBERTO XAVIER, 
Direito Tributário Internacional, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2007, p. 291), uma remissão incondi-
cional.

Desde logo, pressupõe que a análise da questão da residência seja feita individualmente, pessoa a 
pessoa, abstraindo da situação familiar do sujeito em causa. Escreve a propósito ALBERTO XAVIER, 
op. cit., nota 61 a pp. 291, que «A análise da residência deve ser feita pessoa por pessoa, ainda que 
casadas, pelo que é frequente a existência de «casais mistos», sendo um dos membros considerado 
residente num país e o outro, noutro. (…). As Convenções sobrepõem -se portanto aos regimes inter-
nos que eventualmente consagrem, por ficção, a «residência» por «dependência» de uma pessoa no 
país de residência de qualquer dos outros membros do agregado familiar». Expressamente no mesmo 
sentido, na doutrina portuguesa, RUI DUARTE MORAIS, «Dupla tributação internacional em IRS: 
Notas de uma leitura em jurisprudência», Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano I, n.º 1 
(Primavera), 2008, pp. 116/117 e MARIA MARGARIDA CORDEIRO MESQUITA, As Convenções 
sobre Dupla Tributação, Lisboa, 1998, p. 85, onde se lê: «Relativamente às pessoas singulares, o teste 
da residência é efectuado contribuinte a contribuinte, independentemente da sua situação conjugal. 
O conceito convencional de residência sobrepõe -se aos regimes internos que, como o português, con-
sagram a “residência por dependência” de uma pessoa no país da residência de outro membro do seu 
agregado familiar – cfr. Código do IRS, artigo 16.º, n.º 2».
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Estabelece, por outro lado, limites quanto à natureza da conexão adoptada pela lei interna dos 
Estados contratantes, que deve ser, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da CDT Portugal/Alemanha «o 
domicílio, a residência, o local da direcção, ou qualquer outro critério de natureza similar» [cfr. 
ALBERTO XAVIER, op. cit., p. 291; MANUEL PIRES, «Artigo 16.º, n.º 2 do CIRS e as Convenções 
destinadas a Evitar a Dupla Tributação», in Estudos em Memória do Professor Doutor António Mar-
ques do Santos, vol. II, Coimbra, Almedina, 2005, p. 595; GUSTAVO LOPES COURINHA, «Ainda 
a propósito da tributação dos trabalhadores portugueses na Alemanha  - Algumas notas», Revista de 
Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano I, n.º 1 (Primavera), 2008, pp. 292/293 e doutrina estrangeira 
citada a nota 6 da p. 292).

Ora, ficou demonstrado que o impugnante A... (...)], sendo a qualidade de residente em Portugal 
que a Administração fiscal portuguesa lhe imputa (...) fruto da residência da impugnante esposa em 
território nacional no decurso do ano de (...).

Considerando -se, porém, que a análise da qualidade de residente tem de ser feita individualmente, 
a residência em Portugal da esposa é indiferente para efeitos de determinação da residência fiscal 
convencional de A....

Acresce que também os critérios atendíveis para efeitos da CDT Portugal–Alemanha para deter-
minar a qualidade de residente convencional do Impugnante A… têm de ser similares aos elencados 
no n.º 1 do artigo 4.º da CDT Portugal–Alemanha (domicílio, residência, local de direcção), ou seja, 
têm de ser critérios que exprimam uma ligação efectiva ao território do Estado, não sendo atendível 
para efeitos convencionais um mero critério de “residência por dependência” como o constante do 
artigo 16.º, n.º 2 do CIRS, por não exprimir por si mesmo qualquer conexão efectiva e real da maior 
parte das suas actividades económicas ao território português.

Resulta dos autos, que o impugnante é tributado na Alemanha pelos seus rendimentos do trabalho, 
únicos de que dispõe, não apenas porque na Alemanha obtém rendimentos do trabalho dependente 
(competência do Estado da fonte), mas porque aí tem residência habitual (competência do Estado da 
residência), (...) sendo tributado pelo seu rendimento universal (world -wide income)» (...).

Pode, pois, concluir -se com segurança que as autoridades fiscais alemãs tributam o impugnante 
como residente em território alemão, atendendo à residência “real e efectiva” de A… naquele territó-
rio, enquanto as autoridades fiscais portuguesas fundam a sua pretensão de o tributar como residente 
atendendo à residência da família em Portugal no ano a que respeitam os rendimentos.

Deve, pois, concluir -se que, para efeitos de aplicação da CDT Portugal–Alemanha, o impugnante 
A… deve considerar -se residente apenas na Alemanha, sendo ilegal, por violação do artigo 4.º, n.º 1 da 
CDT Portugal–Alemanha, a sua qualificação como residente (fiscal) em Portugal que a Administração 
fiscal portuguesa lhe atribui.

6.2 Desnecessidade de recurso aos critérios de “desempate” constantes do artigo 4.º, n.º 2 da 
Convenção entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla 
Tributação em matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital (CDT Portugal/Alemanha).

Resolvida a questão da residência do Impugnante A… por aplicação do n.º 1 do artigo 4.º da CDT 
Portugal–Alemanha, concluindo -se no sentido da prevalência da sua qualificação como residente na 
Alemanha, desnecessário se torna recorrer aos “critérios de desempate” previstos no n.º 2 do artigo 4.º 
da mencionada Convenção, aplicáveis apenas nos casos em que se esteja perante uma situação de 
“dupla residência fiscal” lícita em face ao direito convencional que importará então “desempatar”, 
pois para efeitos convencionais o sujeito passivo apenas pode ser considerado residente num dos 
Estados contratantes, razão pela qual apenas uma das residências fiscais pode acabar por prevalecer 
 - princípio da unicidade da residência (cfr. ALBERTO XAVIER, op. cit., pp. 292 -293).

Nestes termos, fica prejudicado o conhecimento da questão da interpretação do critério do “centro 
de interesses vitais”, adoptado pelo artigo 4.º, n.º 2 da CDT Portugal–Alemanha, cujo conhecimento 
se impunha apenas no caso de se ter concluído no sentido da “dupla residência” convencional do 
impugnante.».

Nos presentes autos ficou demonstrado que no ano de 1998 o Impugnante marido trabalhou e 
residiu na Alemanha no decurso de quase todo o ano civil, em virtude de aí exercer diariamente a sua 
actividade como trabalhador por conta de outrem (cfr. pontos 1 e 2 do probatório). E a qualidade de 
residente em Portugal que a Fazenda Pública lhe imputa assenta, exclusivamente, no facto de conser-
var em Portugal o seu domicílio fiscal, mantendo aí casa de habitação para si, seu cônjuge e restante 
agregado familiar (sendo certo que não se apurou se estes residiam com ele na Alemanha ou se per-
maneceram em Portugal).

Ora, tendo em conta que as citadas normas da CDT Portugal/Alemanha prevalecem sobre as normas 
de direito interno nacional abstractamente aplicáveis na determinação da categoria de residente, e que 
delas resulta a recusa de adopção do critério de «residência por dependência» estabelecidas no Código 
do IRS, tendo a qualidade de residente de ser feita individualmente, não podemos deixar de concluir 
que é irrelevante, para efeitos de determinação da residência convencional do Impugnante (único a 
auferir rendimentos sujeitos a tributação no ano em questão), a manutenção do seu domicílio fiscal em 
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Portugal e o facto de aí conservar casa destinada à habitação ou de nesta residir, eventualmente, o seu 
cônjuge e elementos do seu agregado familiar.

Deste modo, e em suma, o Impugnante marido é, para efeitos de aplicação da mencionada 
Convenção, residente na Alemanha e não em Portugal, pelo que não têm de aplicar -se os critérios de 
“desempate” constantes do artigo 4.º, n.º 2 da Convenção, nem de aplicar -se as regras de competência 
cumulativas previstas no artigo 15.º, n.º1, parte final da Convenção, conforme pretende a Fazenda Pú-
blica, porquanto essas disposições só são aplicáveis nos casos em que se esteja perante uma situação 
de “dupla residência fiscal” que importe solucionar.

A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura, improcedendo todas as conclusões do 
recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Sem custas (por delas estar isenta a Fazenda Pública).

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho (com 
declaração infra) — António Calhau. (Votei a decisão com o fundamento de que, sendo o contribuinte 
(cônjuge marido) residente simultaneamente em Portugal e na Alemanha, todavia nesta se radicou o seu 
centro de interesses vitais — cf. n.os 1 e 2 do probatório —, nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da referida 
Convenção para evitar a dupla tributação).

(1) No sentido defendido na decisão recorrida, para além dos acórdãos nela referidos, veja -se, por mais recente, o acórdão 
do STA de 8/09/2010, no processo n.º 461/2010; em sentido contrário, isto é, no sentido defendido pela Recorrente, e a título 
exemplificativo, os acórdãos do STA de 6/06/2001 e 15/03/2006, nos processos nsº 25985 e 1211/05, respectivamente. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Reclamação de créditos. Verificação e graduação de créditos. Privilégio imobiliário 
geral.

Sumário:

O artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser 
interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam 
de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.

Processo n.º 481/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: BPP — Banco Popular Portugal, S. A., e Azefer — Construção Civil e Obras Públicas, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho (relator por vencimento).

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença de verificação e graduação de créditos 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, na parte em que decidiu não reconhecer os 
créditos, por si reclamados, respeitantes a IRS, relativo ao ano de 2005, e de IRC, relativo ao ano de 
2006, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A  - Os créditos de IRS e de IRC relativos aos três últimos anos, gozam de privilégio mobiliário 
geral e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da 
penhora, nos termos do estatuído no artigo 111.º do CIRS e no artigo 108.º do CIRC;

B  - Para aqueles normativos relevam os anos a que respeitam os rendimentos que justificaram a 
liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança;

C  - Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a cer-
tos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art. 733.º do 
Código Civil);

D  - A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não 
implica o afastamento do crédito da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;
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E  - Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas 
meras preferências de pagamento, o seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a 
intervenção no concurso de credores.” (cf. Salvador da Costa, O Concurso de Credores”, 3. Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);

F  - Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente majoritário do 
STA “O artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os 
credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.”

(cf. A título de exemplo o Acórdão do STA de 18 -05 -2005, recurso n.º 0612/04);
G  - Ao não admitir os créditos de IRS e IRC, reclamados pela Fazenda Pública, a douta sentença 

ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes nos 
art.ºs 240º, n.º 1 e 246º, ambos do CPPT, art. 111.º do CIRS e art. 108.º do CIRC.

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, revogando a douta sentença 
recorrida, substituindo -a por sentença que admita e gradue os créditos de IRS e IRC reclamados no 
lugar que lhes competir, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Subscrevemos o entendimento da Recorrente, relativamente às questões suscitadas no recurso.
Com efeito, tendo por base o teor dos artigos 111.º do CIRS e 108.º do CIRC e presumindo -se 

que o Legislador soube exprimir correctamente o seu pensamento, não é possível outra interpretação 
que não seja a de que aqueles privilégios creditórios não abrangem o imposto relativo ao mesmo ano 
a que respeita a penhora, apenas deles beneficiando os impostos relativos aos três anos anteriores.

Tendo a penhora sido efectuada em 2008, beneficiam daquele privilégio os créditos relativos ao 
IRS de 2005 e ao IRC de 2006, porque relevam para o efeito os anos a que respeitam os rendimentos 
que justificaram a liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança.

No que respeita à segunda questão, o objecto do recurso passa, essencialmente, pela interpre-
tação a dar ao artigo 240º, n.º 1 do CPPT. Trata -se de uma querela antiga a que a jurisprudência, 
largamente maioritária, deste STA, já deu resposta, entendendo dever ser feita uma interpretação em 
sentido amplo, de modo a terem -se por abrangidos na letra da lei não apenas os credores que gozam 
de garantia real, mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, 
designadamente os privilégios creditórios. Entre outros argumentos, fundamenta este entendimento, a 
unidade do sistema jurídico, porque não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma priori-
dade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência, impedindo o 
credor privilegiado de acorrer ao concurso de credores.

Deste modo, no caso sub judicio, nada obsta à reclamação e graduação dos créditos reclama-
dos pela Fazenda Pública, apesar dos privilégios àqueles associados não constituírem uma garantia 
real.

A jurisprudência contrária — acórdãos do STA de 16/06/2004, recurso n.º 442/04 e de 07/07/2004, 
recurso n.º 612/04, acabou por ser contrariada por acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso 
Tributário, ao julgar recursos por oposição de acórdãos (acórdãos de 13/04/2005 e de 18/05/2005, 
respectivamente). Pese embora a brilhante argumentação desenvolvida naqueles arestos e o notável 
discurso jurídico do seu Relator, em anotação ao artigo 240.º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, anotado e comentado, II volume, 5.ª edição, fls. 496 e seguintes, a corrente jurisprudencial 
deste Supremo Tribunal jamais inflectiu.

CONCLUSÃO
É nosso parecer merecer provimento o recurso.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A Fazenda Pública instaurou em 19/11/2001, contra o executado Azuifer — Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda., o processo de execução fiscal n.º 2208 -01/102430.2 do Serviço de Finanças de 
Palmela tendo por objecto dívidas de Contribuição Autárquica de 2000, no montante de € 71746 e de 
que os presentes autos de verificação e graduação de créditos constituem apenso (cfr, cópia certificada 
do processo de execução fiscal junto aos autos);

2. Ao processo de execução fiscal identificado no ponto anterior foram apensos os processos de 
execução fiscal n.ºs 2205200301529390, 2208200301007467, 2208200201080679, 2208200401049585, 
2205200401066595, 2208200501024396 e 2208200601015664 referentes a Contribuição Autárquica 
de 2002, 1999, 2001, 2000, e Contribuição Especial ficando a dívida a valer por € 27.840,44 (cfr. doc. 
junto a fls. 55 dos auto e cópia do processo executivo junto aos autos);

3. Em 17/04/2006, foi celebrado entre a executada e o BPP  - Banco Popular Portugal, SA, um 
contrato Mútuo no montante de € 187.500,00, com hipoteca incidindo esta sobre a fracção autónoma 
designada pela letra A, correspondente, ao rés -do -chão esquerdo destinada exclusivamente à habitação, 
do prédio urbano construído em propriedade horizontal, designado por lote 54, sito na Urbanização 
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Colinas da Arrábida, freguesia da Quinta do Anjo, concelho de Palmela, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Palmela sob o número 3439 da referida freguesia e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 7881, com valor patrimonial de € 71.290,00 (cfr. doc. juntos a fls. 9 a 20 dos autos):

4. Em 17/05/2006, foi registada hipoteca a favor do BPP Popular Portugal, SA., incidente sobre 
o imóvel melhor identificado em 3), penhorado no processo de execução de que os autos constituem 
apenso, com vista à garantia da quantia de € 187.500,00, referente a capital, à taxa de juro anual de 
5,50%, acrescido em 4% em caso de mora, despesas no montante de € 7500,00 e com montante máximo 
de € 248.437,50 (cfr. fls. 25 dos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido):

5. Em 26/05/2008, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas 
nele refendas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “A”, correspondente, 
ao rés -do -chão esquerdo destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano construído em pro-
priedade horizontal, designado por lote 54, sito na Urbanização Colinas da Arrábida, freguesia da 
Quinta do Anjo, concelho de Palmela, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob 
o número 3439 da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7881, com valor 
patrimonial de € 71.290,00, a qual foi registada a favor da Fazenda Nacional em 12/06/2008, para 
garantia da quantia de € 27.840,44 (cfr. fls. 25 e 56 a 59 dos autos, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido);

6. Em 2005 foi inscrito para cobrança o IRS referente ao exercício de 2005 (cfr. doc. junto a fls, 
não numeradas da cópia do processo executivo junto aos autos);

7. Em 2007 foi inscrito para cobrança o IMI referente à fracção penhorada do exercício de 2006, 
no montante de € 334,73 (cfr. doc. junto a fls. 35 dos autos);

8. Em 2008 foi inscrito para cobrança o IRC referente ao exercício de 2006 no montante de 
€ 1.494,84 (cfr. doc. junto a fls. não numeradas da cópia do processo executivo junto aos autos);

9. A executada é devedora à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
10. A executada é devedora ao BPP  - Banco Popular Portugal, SA. da quantia reclamada;
3 – A única questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se os créditos 

de IRS e IRC reclamados pela FP, relativos aos anos de 2005 e 2006, respectivamente, devem ou não 
ser reconhecidos e graduados.

A sentença recorrida não reconheceu e graduou os referidos créditos, por ter entendido que os 
privilégios imobiliários gerais previsto nos arts. 111º do CIRS e 108.º do CIRC não constituem garan-
tias reais.

Por sua vez, a recorrente, apoiando -se na jurisprudência deste STA, entende que o art. 240º, n.º 1 
do CPPT deve ser “interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam 
de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legítimas de 
preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.”

Esta questão foi já amplamente apreciada e decidida por este STA no sentido defendido pela re-
corrente FP, jurisprudência essa que vamos aqui seguir, já que não vemos motivo para a alterar e para, 
assim, obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).

A propósito, escreve -se no recente Acórdão desta Secção do STA de 13/5/09, in rec. n.º 169/09, 
que “o legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património do executado 
para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores que gozem de garantia real 
sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta do disposto 
no artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o 
artigo 865.º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum.

Mas, para alguma doutrina, direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, 
o penhor, a hipoteca, o direito de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios 
creditórios, que o artigo 733.º do Código Civil define como «a faculdade que a lei, em atenção à causa 
do crédito, concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência 
a outros», não há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, 
mas qualidades do crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o enten-
dimento quanto aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis como direitos reais de garantia. Em 
todo o caso, há, na doutrina, como na jurisprudência, concordância quanto a que os privilégios creditó-
rios conferem preferência sobre os credores comuns. Nos termos dos artigos 111.º (antes artigo 104.º) 
do Código do IRS e 116.º do CIRC (antes art. 108.º), para o pagamento de IRS e IRC relativo aos três 
últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégios mobiliários gerais e imobiliários gerais sobre os 
bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente. Gozando os 
créditos reclamados de privilégios imobiliários, não preferindo embora aos credores com garantia real, 
não deixam, por isso, de poder ser reclamados e graduados no lugar que lhe competir. Neste sentido 
se têm pronunciado quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal de Justiça, em 
inúmeros acórdãos. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei 
substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concre-
tização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a esse credor que, para fazer 



1662

valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil o privilégio, pois nesse 
caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo -lhe inútil o privilégio legal. Assim, afigura -se 
dever o artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário ser interpretado no 
sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto sensu, mas também 
aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios 
creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tri-
bunal Administrativo, de 18 -5 -2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez, seguiu o acórdão do 
Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13 -4 -2005, no recurso n.º 442/04, 
a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 2 -7 -2003, 
e de 4 -2 -2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03, e n.º 2078/03”.

No mesmo sentido pode ver -se, ainda e entre muitos outros, os recentes Acórdãos desta Secção 
do STA de 12/11/09, in rec. n.º 919/09 e de 18/11/09, in rec. n.º 920/09.

Assim e pelo que fica exposto, resulta que os créditos em causa devem ser reconhecidos e gra-
duados no lugar que lhe couber.

4 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida e, julgando reconhecidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública referentes ao IRS do 
ano de 2005 e IRC do ano de 2006, proceder à respectiva graduação pela seguinte forma, saindo as 
custas precípuas do produto do bem penhorado:

1º  - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos IMI de 2006;
2.º Os créditos reclamados pelo BPP – Banco Popular Portugal, S.A., garantidos por hipoteca 

registada em 17/05/2006 e juros até ao limite de três anos;
2º  - Os créditos reclamados de IRS relativo ao ano de 2005 e IRC relativo ao ano de 2006 e 

respectivos juros, que gozam dos privilégios imobiliários dos arts. 111º e do CIRS e 116.º do CIRC 
(anterior art. 108.º);

3º  - Os créditos exequendos e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Brandão de Pinho (relator por vencimento) — Pimenta do 
Vale — Jorge de Sousa (vencido conforme declaração junta).

1 – À face do preceituado no art. 157.º do CPPT, tem de considerar -se assente, no direito e con-
tencioso tributário, que os privilégios imobiliários gerais não são direitos reais de garantia, por não 
atribuírem ao seu titular direito de sequela, que é a característica que distingue os direitos reais de 
garantia das outras garantias.

Assim, a questão a apreciar reconduz -se a saber se, apesar o privilégio imobiliário geral não ser 
qualificável como direito real de garantia, os titulares de créditos que não gozem de outra garantia 
podem reclamá -los ao abrigo do art. 240.º, n.º 1, do CPPT que estabelece que «podem reclamar os 
seus créditos no prazo de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem 
de garantia real sobre os bens penhorados».

Fazendo equivaler a expressão «garantia real» a «direito real de garantia», como vem enten-
dendo este Supremo Tribunal Administrativo, a uma questão equacionada nestes termos, é sugerida de 
imediato uma resposta negativa.

Na verdade, sendo de presumir que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil), se aquele art. 240.º, n.º 1, apenas admite a reclamação por 
parte dos credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados e os privilégios gerais não 
são garantias reais, não se vê como poderá encontrar -se nesta norma suporte textual para adopção da 
interpretação adoptada nos citados arestos deste Supremo Tribunal Administrativo. De facto, aquela 
referência aos «credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados» tem um evidente alcance 
restritivo, impedindo que se englobem na possibilidade de reclamação os créditos que não gozem de 
qualquer garantia e os que gozem de garantia que não seja qualificável como garantia real.

Assim, não podendo ser considerado, na reconstituição do pensamento legislativo, aquele que não 
tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso (art. 9.º, 
n.º 2, do Código Civil), o dever de obediência à lei a que os tribunais estão vinculados (arts. 203.º da 
CRP e 3.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro) impedirá que se dê uma resposta positiva àquela questão 
da possibilidade de reclamação.

A questão da existência ou não de suporte textual naquele art. 240.º, n.º1, do CPPT não se esgota, 
porém, nos termos em que tem vindo a ser colocada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo que admite a possibilidade de reclamação de créditos que apenas gozem de privilégio geral, 
pois a expressão «garantia real», que tem sido interpretada como tendo significado a «direito real de 
garantia», designadamente como implicando a atribuição de direito de sequela ao respectivo titular, 
não tem necessariamente esse alcance.

Com efeito, o conceito de «garantia real» contrapõe -se ao de «garantia pessoal» e poderá 
interpretar -se como reportando -se a todas as garantias que reconduzem ao poder de o credor aproveitar 
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o valor de coisas para a cobrança do seu crédito, enquanto as garantias pessoais (como a fiança e o aval) 
assentam na extensão do dever de pagamento da dívida, além do devedor, a outras pessoas.

Uma interpretação deste tipo, no sentido de que no conceito de «garantia real» se poderia abranger, 
para além dos direitos reais de garantia (aqueles que atribuem ao respectivo credor o direito de sequela 
imprescindível para a qualificação de um direito como real, por ser a característica de todos os direitos 
reais, de qualquer tipo) também os direitos de garantia que recaem sobre coisas mas não conferem ao seu 
titular o poder de fazer valer o seu direito perante terceiros, forneceria o imprescindível suporte textual 
para a adopção da tese adoptada pela citada jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
embora, naturalmente, a adoptar -se esta interpretação, fosse necessário rever a interpretação que tem 
vindo a ser dada ao conceito de «garantia real», como sinónimo de «direito real de garantia».

Por isso, é necessário aprofundar a apreciação da questão, para apurar se, ao usar a referência 
a garantia real, naquele art. 240.º, n.º 1, se pretendeu apenas aludir aos direitos reais de garantia ou a 
todos aqueles direitos que não constituem garantias pessoais, com o alcance referido.

2 – Analisando o uso que em diplomas legislativos se faz das expressões «garantias reais» e 
«direitos reais de garantia», constata -se que no Código Civil nunca se emprega esta última.

Por outro lado, nesse Código usa -se aquela expressão em situações em que é manifesto que se 
pretende aludir aos direitos reais de garantia (com o sentido acima definido):

– é o caso do art. 639.º, n.ºs 1 e 3, em que se alude a «garantia real constituída por terceiro» 
(Os privilégios creditórios só podem constituir -se por lei, e não pelos próprios titulares do crédito ou 
por terceiros, como resulta do disposto no art. 733.º do Código Civil, em que se estabelece que «pri-
vilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores, 
independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros».);

– do art. 674.º, n.º 3, em 1 que se refere que «o autor do penhor tem a faculdade de impedir a 
venda antecipada da coisa, oferecendo outra garantia real idónea» (Também aqui, o facto de não se 
tratar de garantia constituída por lei, leva a concluir que, com a expressão «garantia real», se está a 
aludir a outro direito real de garantia.);

– do art. 1146.º, n.ºs 1 e 2, em que se faz variar o conceito de mútuo usurário da taxa do contrato 
de mútuo, conforme e «conforme exista ou não garantia real».

Emprega -se a expressão garantia real noutras normas do Código Civil, mas em situações em que 
não há elementos que permitam excluir forçosamente do seu âmbito as garantias que não englobam 
direito de sequela:

– é o caso do art. 822.º, n.º 1, e que se refere que «salvo nos casos especialmente previstos na lei, 
o exequente adquire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer outro credor que não 
tenha garantia real anterior»; – do art. 2070.º, n.º 3, em que se refere que «as preferências mantêm -se 
nos cinco anos subsequentes à abertura da sucessão ou à constituição da dívida,

– se esta é posterior, ainda que a herança tenha sido partilhada; e prevalecem mesmo quando 
algum credor preterido tenha adquirido garantia real sobre os bens hereditários»;

– e do art. 2272.º, n.º 2, em que se refere que «havendo foros ou outras prestações atrasadas, serão 
pagas por conta da herança; e por conta dela serão pagas ainda as dívidas asseguradas por hipotecas 
ou outra garantia real constituída sobre coisa legada».

No CPC, emprega -se também a expressão «garantia real» com o alcance de referenciar os direitos 
reais de garantia, com o sentido acima referido: – é o que sucede com os n.ºs 2 e 3 do art. 56.º e com o 
n.º 2 do art. 94.º, em que se prevê a possibilidade de a execução ser dirigida, ab initio, contra terceiro, 
nos casos de execução por dívida provida de garantia real; uma vez que os bens sobre que recai o 
privilégio mobiliário geral só são determinados no momento da penhora, como resulta do disposto no 
art. 735.º, n.º 2, do Código Civil, a possibilidade de serem executados inicialmente bens de terceiro 
supõe a existência de uma garantia que confira ao seu titular direito de sequela;

– com o art. 823.º, n.º 1, em que se estabelece isenção de penhora de bens afectados à realização 
de fins de utilidade pública, «salvo tratando -se de execução para pagamento de dívida com garantia 
real»; também aqui, trata -se de uma garantia real existente antes da penhora, pelo que aquela expressão 
não pode reportar -se aos privilégios mobiliários gerais;

– com o art. 835.º, n.º 1, em que se estabelece que «executando -se dívida com garantia real que 
onere bens pertencentes ao devedor, a penhora inicia -se pelos bens sobre que incida a garantia e só 
pode recair noutros quando se reconheça a insuficiência deles para conseguir o fim da execução», pois 
está subjacente a esta norma que a garantia abranja determinados bens do devedor;

– com o art. 864.º, n.º 1, alínea b), na redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, 
em que se referia a citação dos «credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados», que 
na redacção dada por aquele diploma passou a referir os «credores que sejam titulares de direito real 
de garantia, registado ou conhecido»;

– com o art. 864.º -A, na redacção anterior àquele Decreto -Lei n.º 38/2003, que estabelecia que 
previa a possibilidade de «o credor com garantia real» reclamar espontaneamente o seu crédito na 
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execução, até à transmissão dos bens penhorados, norma esta que, na nova redacção, incluída no n.º 3 
do art. 865.º, passou a referir os «titulares de direitos reais de garantia»;

– com o art. 866.º, n.º 3, que estabelece que «Dentro do prazo concedido ao exequente, podem 
os restantes credores impugnar os créditos garantidos por bens sobre os quais tenham invocado tam-
bém qualquer direito real de garantia, incluindo o crédito exequendo, bem como as garantias reais 
invocadas, quer pelo exequente, quer pelos outros credores», norma esta em que os termos direito real 
de garantia e garantias reais parecem ter significado idêntico;

– com o art. 866.º -B, em que se refere que «a requerimento do executado, a venda dos bens penho-
rados sustar -se -á logo que o produto dos bens já vendidos seja suficiente para pagamento das despesas da 
execução, do crédito do exequente e dos credores com garantia real sobre os bens já vendidos», norma 
esta que implicitamente afasta a possibilidade de os privilégios creditórios gerais serem considerados 
garantias reais, pois, incidindo eles sobre todos os bens (Esta norma não implica que os credores com 
privilégios creditórios gerais possam reclamar créditos, pois, para além do exequente e dos credores 
com direitos reais de garantia sobre os bens já vendidos, pode haver outros bens penhorados, sobre que 
existam também direitos reais de garantia, e que ainda não tenham sido vendidos.

O mesmo sucede com o art. 894.º, n.º 3, e o art. 901.º -A, n.º 1.
– com o artigo 901.º -A, em que se prevê «a venda de estabelecimento comercial de valor con-

sideravelmente elevado tem lugar mediante propostas em carta fechada, quando o juiz o determine, 
sob proposta do agente de execução, do exequente, do executado ou dum credor que sobre ele tenha 
garantia real».

– com o art. 920.º, n.º 3, em que se prevê a possibilidade de requerimento de prosseguimento 
da execução somente quanto aos bens sobre que incida a garantia real invocada pelo requerente, que 
assumirá a posição de exequente, norma esta que parece não ser aplicável aos privilégios creditórios 
gerais, pois incidindo eles sobre a generalidade dos bens, não poderia a execução prosseguir apenas em 
relação a uma parte deles, pelo menos no casos de créditos que gozam simultaneamente de privilégio 
imobiliário geral e privilégio mobiliário geral;

– com o art. 1013.º, relativo à venda antecipada de penhor, em que se refere que «enquanto a venda 
não for efectuada, o autor do penhor pode oferecer em substituição outra garantia real, cuja idoneidade 
será logo apreciada, suspendendo -se entretanto a venda.

É certo que com o Decreto -Lei n.º 38/2003, foram introduzidas no CPC normas que dão a en-
tender que os privilégios creditórios gerais seriam considerados não meramente garantias reais, com o 
sentido referido de garantias que não assentam em prestações, mas sim em coisas, e até seriam mesmo 
direitos reais de garantia.

É o que sucede com o art. 832.º, n.º 4, alínea a), na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 38/2003, 
em que se alude ao «exequente seja titular de um direito real de garantia sobre bem penhorado nesse 
processo, que não seja um privilégio creditório geral», o que parece ter ínsito que o legislador consi-
derou o privilégio creditório geral como um direito real de garantia. Porém, não poderia, sem grande 
confusão conceitual, dar -se valor apreciável à qualificação jurídica atribuída nesta norma aos privilé-
gios gerais, pois a sua aceitação, em face do regime que para eles prevê o art. 749.º do Código Civil e 
o referido art. 157.º, n.º 2, do CPPT, teria de implicar uma revisão do conceito de direito real naquilo 
que, precisamente, é o seu elemento distintivo dos direitos sem natureza real, que é o eles conferirem 
aos seus titulares direito de sequela, a possibilidade de fazerem valer o seu direito perante terceiros.

O art. 865.º, n.º 4, na mesma redacção, parece supor a possibilidade de reclamação de créditos com 
privilégios creditórios gerais, mobiliários ou imobiliários, ao abrigo do anterior n.º 3, que estabelece que 
os titulares de direitos reais de garantia que não tenham sido citados podem reclamar espontaneamente 
o seu crédito até à transmissão dos bens penhorados. Porém, também aqui, não pode dar -se relevo à 
designação de direitos reais de garantia que é atribuída, pela sua manifesta incorrecção. Por outro lado, 
se os privilégios creditórios gerais fossem direitos reais de garantia, extinguir -se -iam com a venda ou 
adjudicação dos bens (art. 824.º, n.º 2, do Código Civil), pelo que a previsão uma situação em que o 
desaparecimento jurídico do direito poderia ocorrer sem garantir a seu titular, através do chamamento 
ao processo, a possibilidade real de o fazer valer seria incompatível com o princípio constitucional 
da proibição da indefesa, ínsito no princípio do acesso aos tribunais consagrado no art. 20.º da CRP.

A interpretação que, sem estilhaçar o conceito de direito real de garantia, é possível fazer de tais 
normas é a de que, no primeiro caso, se pretendeu apenas, para a hipótese de haver dúvidas sobre a 
natureza dos privilégios creditórios gerais (que se colocam, com pertinência, relativamente aos pri-
vilégios imobiliários gerais, por o seu regime de oponibilidade a terceiros e a sua natureza jurídica 
não estarem expressamente previstos na lei) esclarecer que eles não tinham o regime previsto naquele 
art. 832.º, n.º 4, alínea a), para os casos em que o exequendo fosse titular de um direito real de garantia, 
o que até se justifica, precisamente, por os privilégios gerais não serem direitos reais de garantia. No 
segundo caso, embora se preveja a possibilidade de serem reclamados créditos garantidos com privilégio 
creditório geral, não é forçoso concluir que se prevê a possibilidade de serem reclamados créditos que 
não gozem cumulativamente de uma verdadeira garantia real. Na verdade, o titular de crédito com 
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privilégio creditório geral pode ser simultaneamente titular de outras garantias com natureza real, como 
hipoteca legal, pelo que aquele art. 865.º, n.º 4, ao não admitir a reclamação de crédito com privilégio 
creditório geral, nas situações aí indicadas, não pode ser interpretado como um afastamento absoluto 
daqueles credores, mas apenas como o não reconhecimento da preferência conferida pelos privilégios 
creditórios gerais; mas, haverá possibilidade de reclamação pelos credores com privilégios creditórios 
gerais se tiverem outra garantia, qualquer uma que tenha natureza real, sobre os bens penhorados. Isto 
é, esta norma não quer dizer que os créditos com privilégios creditórios gerais são direitos reais de 
garantia e que, por o serem podem ser reclamados fora dos casos indicados neste n.º 4 do art. 865.º, mas 
sim que as preferências por eles conferidas não são reconhecidas nos casos aí indicados, mas serão nos 
outros. Mas, não é decisiva quanto à possibilidade de reclamação de créditos com privilégios creditórios 
gerais, pois aquele n.º 3, ao referir a possibilidade de reclamação apenas por titulares de direitos reais 
de garantia está a afastar explicitamente e possibilidade de reclamação de créditos que não gozem de 
outra garantia que não seja o privilégio creditório geral, que, seguramente, não tem natureza real, pelo 
menos nos casos dos privilégios mobiliários.

De qualquer modo, a conclusão que se retira desta análise global das referências feitas na lei a 
garantias reais, revela que a expressão é na maior parte das vezes utilizada com o sentido de direito real 
de garantia, tal como a vem interpretando a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, que defende a possibilidade de reclamação de créditos que apenas gozem de privilégio geral.

Por outro lado, o facto de haver evidentes imprecisões na terminologia utilizada naqueles arts. 832.º, 
n.º 4, e 865.º, n.º 4, que vão ao ponto de se designarem os privilégios creditórios gerais como direitos 
reais de garantia, revela que não houve por parte do legislador do Decreto -Lei n.º 38/2003 uma ade-
quada ponderação dos conceitos a que se reportava a expressão «direito real de garantia», pretendendo 
apenas explicitar que o que estabelecia não se referia aos privilégios creditórios gerais, exclusão esta 
que se justifica, precisamente, por eles não serem direitos reais de garantia.

Os argumentos literais relativos à natureza jurídica de direitos, sem qualquer prova de que tenha 
havido uma ponderação da adequação dos conceitos utilizados e quando, pelo contrário, há indícios evi-
dentes de uma falta de cuidado na escolha das expressões utilizadas não podem, obviamente, considerar-
-se meios seguros para a determinação do verdadeiro alcance dessas expressões, designadamente as de 
direito real de garantia e de garantia real.

Assim, é pouco curial, com base nesta patente imprecisão terminológica, retirar do argumento 
literal conclusões seguras sobre o alcance da expressão «garantia real» utilizada no art. 240.º, n.º 1, 
do CPPT.

Porém, houve recentemente uma clarificação legislativa explícita do alcance destes conceitos 
no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 53/2004, de 
18 de Março.

Na verdade, como se refere no respectivo preâmbulo, «a categoria dos créditos garantidos abrange 
os créditos, e respectivos juros, que beneficiem de garantias reais – sendo como tal considerados tam-
bém os privilégios creditórios especiais – sobre bens integrantes da massa insolvente, até ao montante 
correspondente ao valor dos bens objecto das garantias» (ponto 23) e «os créditos privilegiados são 
os que gozam de privilégios creditórios gerais sobre bens integrados na massa insolvente, quando tais 
privilégios não se extingam por efeito da declaração de insolvência». (ponto 24)

Ao longo do texto daquele Código, concretiza -se a distinção entre as duas categorias de créditos, 
garantias reais e privilégios creditórios gerais, como pode ver -se, entre outros, pelos arts. art. 47.º, 48.º, 
97.º, 140.º, n.º 2, 196.º, n.º 2, 197.º, alínea a), 216.º, n.º 1, alínea b), e 252.º, n.º 1.

Não se trata, aqui, de uma utilização imponderada de conceitos, como aconteceu com o Decreto -Lei 
n.º 38/2003, mas sim de uma abordagem legislativa explícita e ponderada do conceito de garantia real e 
da natureza dos privilégios creditórios gerais. Por isso, depois desta posição explícita do legislador sobre 
a natureza que atribui aos privilégios creditórios gerais e sobre o conceito legislativo de garantia real, 
a questão que com alguma pertinência se poderá colocar sobre a interpretação do art. 240.º do CPPT 
não é já a de saber se aqueles privilégios são garantias reais, que o próprio legislador reconhece não 
serem, mas sim a de saber se, apesar de não o serem os respectivos credores podem ser considerados 
«credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados».

A esta questão, equacionada nestes termos, impõe -se dar uma resposta negativa, pois assente 
legislativamente que os privilégios creditórios gerais não cabem no conceito legal de garantia real, a 
restrição da possibilidade de reclamação apenas aos credores que gozem de garantia real que emana 
do n.º 1 do art. 240.º do CPPT terá de produzir os efeitos que lhe são próprios, num Estado de Direito, 
assente no primado da Lei (arts. 2.º e 203.º da CRP). Na verdade, uma afirmação com alcance restritivo 
em função de uma determinada característica não pode ter simultaneamente esse alcance restritivo que 
lhe é inerente e um alcance amplo que significaria a eliminação da característica usada para expressar os 
termos da restrição. Isto é, se se referiu no art. 240.º do CPPT que podem reclamar os seus créditos os 
credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados, e tendo esta referência a estes credores 
o evidente alcance de afastar da possibilidade de reclamação os credores que não gozem de garantia 
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real, não poderá, por falta de um mínimo de suporte no texto legal entender -se que se pretende aludir 
tanto aos que gozem como aos que não gozem de garantia real.

3 – Os argumentos em que se baseou este Supremo Tribunal Administrativo, nos arestos citados, 
para decidir sobre a possibilidade de reclamação de créditos que apenas gozem de privilégio geral, não 
abalam esta conclusão.

Nos acórdãos de 2 -7 -2003, proferido no recurso n.º 882/03, e de 22 -10 -2003, proferido no recurso 
n.º 946/03, a fundamentação consiste no seguinte: Segundo o n.º 1 do artigo 865º do Código de Processo 
Civil – diploma aplicável ex vi artigo 246º do CPPT – só o credor que goze de garantia real sobre os 
bens penhorados pode reclamar, pelo produto destes, o pagamento dos respectivos créditos.

Como realça Salvador Costa, Concurso de Credores, p.292, “os pressupostos essenciais da re-
clamação são a titularidade de um crédito com garantia real sobre os bens penhorados – pressuposto 
material – e a disponibilidade de um título executivo – pressuposto formal.”

Ora, “os direitos reais de garantia são o arresto, a penhora, o penhor, a hipoteca, os privilégios 
creditórios (Vide, ac. STJ de 18.XI.1997, B.M.J. 471 -325.) e o direito de retenção (...)” - op. cit., p. 243 
(aditado nosso).

Pois bem, de harmonia com os sobreditos artigos 10º e 11º, os créditos por contribuições patro-
nais para a Segurança Social gozam de privilégio mobiliário geral e de privilégio imobiliário sobre os 
bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração da execução do 
processo executivo.

Do que vem de referir -se decorre resposta afirmativa à questão de que nos ocupamos, sendo que 
mal se compreenderia que apontando a lei (sobreditos preceitos do DL n.º 103/80) o lugar preferente 
(cfr. artigo 733º do CC) reservado a tais créditos na graduação, se vedasse atinente reclamação visando, 
justamente, a sua consideração na fase derradeira da sentença de verificação e graduação de créditos.

Como se vê, não é dada qualquer explicação para o entendimento de que os privilégios creditó-
rios gerais sejam direitos reais de garantia, designadamente a nível da verificação em relação a eles da 
característica essencial dos direitos reais, que é conferir ao seu titular direito de sequela.

Por outro lado, o acórdão do S.T.J. citado, também não contém qualquer explicação da razão por 
que entende que os privilégios gerais são direitos reais de garantia. (O citado acórdão do S.T.J. limita-
-se a afirmar:

Na realidade, a lei confere ao crédito reclamado o privilégio creditório (Dec -Lei 103/80, de 09.05 
 - arts. 10 e 11).

Em ordem à sua satisfação, goza dessa garantia real. No que concerne à citação efectuada de 
SALVADOR COSTA, embora este Autor defenda que podem ser reclamados em execução créditos que 
apenas gozem de privilégios gerais, não afirma que os privilégios gerais tenham natureza de garantias 
reais, afirmando antes o seguinte: «No que concerne porém, aos privilégios mobiliários especiais e aos 
privilégios imobiliários especiais, porque envolvidos de sequela, assumem a natureza de garantia real 
de cumprimento de obrigações. Todavia, nos que respeita aos privilégios mobiliários e imobiliários 
gerais, como, em razão da sua indeterminibilidade, não são envolvidos de sequela, a qualificação 
que melhor lhes quadra é a de mera preferência de pagamento de determinados direitos de crédito». 
(O Concurso de Credores, 2.ª edição, páginas 164 -165.)

Quanto ao argumento de que não se compreenderia que, apontando a lei o lugar preferente dos 
créditos com privilégio creditório geral, se vedasse atinente reclamação visando, justamente, a sua 
consideração na fase derradeira da sentença de verificação e graduação de créditos, a própria lei prevê 
expressamente, no referido art. 865.º, n.º 4, casos em que apesar de existirem créditos com tal privilégio se 
afasta a possibilidade de eles serem reclamados e considerados em graduação, o que basta para invalidar 
este argumento. Por outro lado, para a tese que defende a inadmissibilidade de reclamação de créditos 
que apenas gozem de privilégio creditório geral, não se trata de proibição de reclamação, mas sim de 
ela ocorrer quando para seu titular não goza, cumulativamente de uma garantia real, inclusivamente 
penhora ou arresto, e, ocorrendo a possibilidade de reclamação apenas nestas condições, o privilégio 
creditório geral não deixará de ser relevante, designadamente por dar preferência ao respectivo credor 
sobre os titulares de créditos que gozem de penhora ou arresto anterior.

No referido acórdão proferido no recurso n.º 2078/03, o S.T.A., embora continue a entender que 
podem ser reclamados ao abrigo do art. 240.º, n.º 1, do CPPT créditos que apenas gozem de privilégios 
gerais reconheceu que eles não são direitos reais de garantia.

A fundamentação da posição assumida sobre a possibilidade de reclamação é, essencialmente a 
seguinte:

– faz -se um paralelo com o arresto, afirmando -se que embora «o arresto não seja mais do que uma 
medida cautelar, um meio de conservação da garantia patrimonial dos credores, cuidando de evitar a sua 
dissipação, visando prevenir a possibilidade de o crédito ficar insatisfeito por inexistência de bens do 
devedor, mas que não constitui, antes de convertido em penhora, uma garantia real, tem os efeitos que 
lhe atribuem os artigos 662º n.º 2 e 822º n.º 1 do Código Civil, sendo admitido a disputar o concurso 
de credores conjuntamente com créditos que gozam de garantia real.
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– afirma -se que o facto de a preferência atribuída pelo privilégio imobiliário geral ser anómala, 
ou seja, não resultar de uma garantia real, em sentido próprio, não significa que o credor que goza do 
privilégio não deva ser admitido a requerer a verificação e graduação do seu crédito, tendo em vista 
obter pagamento pelas forças do produto da venda do imóvel penhorado. De resto, o n.º 2 do artigo 604º 
do Código Civil aponta como «causas legítimas de preferência, além de outras admitidas na lei, a 
consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o direito de retenção». E «para não 
prejudicar as causas legitimas de preferência é que o Código de Processo Civil não obstante a natureza 
singular que a execução passou a revestir depois de 1961, manda citar para a execução, na altura pró-
pria, todos os credores que tenham garantia real, relativamente aos bens penhorados (art. 864º, n.º 1)» 
– FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, CÓDIGO 
CIVIL ANOTADO, nota ao artigo 604º;

– refere -se que não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento 
do crédito, como faz o artigo 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, e a lei adjectiva obstasse à concretização 
da preferência, impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso; e que

– exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar 
sem sentido útil o falado artigo 11º do Decreto -Lei n.º 103/80 pois, nesse caso, o seu crédito passaria a 
dispor de garantia real, sendo -lhe inútil o privilégio, que, acrescenta -se, só na execução singular pode 
ser frutuoso, não o sendo já na execução universal, por força do estatuído no artigo 152º do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência;

– concluir -se que, deste modo, o artigo 240º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente, de 
modo a terem -se por abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozam de garantia real, 
stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, 
designadamente, privilégios creditórios.

Porém, como sempre com o maior respeito, entendemos que nenhum destes argumentos é con-
vincente.

No que se refere ao paralelismo com o arresto, a posição do STA assenta no pressuposto errado de 
que ele não tem natureza de garantia real, antes de convertido em penhora, mas os arts. 622.º, n.º 1, e 
822.º que se citam, determinando a ineficácia dos actos de disposição dos bens em relação ao arrestante 
revelam, precisamente, que ele confere a este o direito de sequela imprescindível para tal qualificação, 
pois essa ineficácia significa que o direito de crédito pode ser exercido coercivamente sobre os bens 
arrestados, mesmo que eles tenham sido transferidos para a titularidade de terceiros, e é mesmo a par-
tir dele que se determina a anterioridade do direito do exequendo sobre os bens arrestados (art. 822.º, 
n.º 2). Aliás, sendo os efeitos do arresto os mesmos da penhora, a nível da oponibilidade a terceiros, 
remetendo -se mesmo expressamente para as regras da penhora (art. 622.º, n.ºs 1 e 2), não se vê como 
pode encontrar -se fundamento para uma diversidade de qualificação jurídica. Ora, o mesmo não sucede 
com os privilégios creditórios gerais, pois não existe qualquer norma que proíba que os bens sobre que 
eles incidem sejam transferidos nem norma que determine a ineficácia de actos de transferência em 
relação ao titular dos créditos privilegiados. (Neste sentido, pode ver -se também SALVADOR COSTA, 
O Concurso de Credores, 2.ª edição, página 185, que refere, porém, a possibilidade de impugnação 
pauliana.)

No entanto, a possibilidade de o titular do crédito que goza de privilégio geral poder impugnar o 
acto de transferência dos bens, se se verificarem os pressupostos previstos no art. 610.º do Código Civil 
para a impugnação pauliana, não é uma consequência da existência do privilégio, pois tal possibilidade 
existe relativamente a quaisquer créditos independentemente de gozarem de garantia ou privilégio.)

O facto de os privilégios gerais serem «causas legítimas de preferência» significa que eles atribuem 
essa preferência ao respectivo credor nos concursos de créditos a que a lei permita que sejam admitidos, 
desde que sejam reclamados nos termos legais, mas não significa, só por si, que esses créditos privile-
giados tenham de ser admitidos a todos os concursos de créditos. Uma prova evidente disso encontra -se 
no citado n.º 4 do art. 865.º do CPC (na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 38/2003), que, precisamente 
em relação aos privilégios gerais, vem estabelecer várias situações em que os créditos respectivos 
não podem ser reclamados, embora, obviamente, continuem a ser «causas legítimas de preferência».

No que concerne ao argumento de não fazer sentido que a lei substantiva estabeleça uma prioridade 
no pagamento do crédito, como faz o artigo 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, e a lei adjectiva obste à 
concretização da preferência, impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso, basta examinar 
o mesmo n.º 4 do art. 865.º para se concluir que, na perspectiva legislativa, isso faz sentido, pelo menos 
nas situações nele indicadas. Aliás, como se referi, quando se fala de inadmissibilidade de reclamação de 
créditos que apenas gozem de privilégios gerais nunca se trata de impedimento absoluto a que esses os 
créditos sejam reclamados, mas sim a que possam ser reclamados quando não disponham, cumulativa-
mente, de uma garantia real que, designadamente nos casos de imóveis e móveis sujeitos a registo, que 
são normalmente bens de maior valor e justificam maior preocupação garantística, possa proporcionar 
a terceiros adquirentes informação sobre os ónus que recaem sobre os bens que adquirem.
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Por outro lado, também não pode dizer -se que seria inútil a atribuição do privilégio geral se fosse 
exigível que, cumulativamente, o seu titular obtivesse arresto, penhora ou hipoteca, pois, obviamente, 
nos casos de arresto ou penhora, o privilégio conferir -lhe -á uma preferência que não disporia se ele 
não existisse (se não existir garantia real), designadamente perante o exequente com anterioridade de 
penhora. A sobreposição dos créditos com privilégio geral à penhora anterior é o efeito normal da atri-
buição do privilégio a um crédito, sendo precisamente a efectivação dessa sobreposição que justifica 
a atribuição de um privilégio; na verdade, embora o art. 822.º, n.º 1, do Código Civil se estabeleça a 
regra de que «o exequente adquire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer outro 
credor que não tenha garantia real anterior», na sua parte inicial ressalvam -se «os casos especialmente 
previstos na lei», um dos quais é o dos privilégios, que concedem aos respectivos credores o direito de 
serem pagos com preferência a outros (art. 733.º do Código Civil), segundo as regras respectivas, mas 
sempre com preferência em relação aos credores comuns (Sobre este ponto, pode ver -se MOTA PINTO, 
Direitos Reais, páginas 76 -77.); o crédito que apenas goze de penhora, encontra -se no escalão inferior 
dos créditos graduáveis, só prevalecendo sobre créditos que também gozem apenas de penhora e esta 
tenha sido efectuada posteriormente; com privilégio creditório geral, o crédito que goze também de 
penhora poderá sobrepor -se a crédito que apenas goze de penhora anterior.

Mesmo no caso de hipoteca, a existência cumulativa de privilégio geral não é inútil, pois o âmbito 
da preferência por este proporcionada é maior do que o proporcionado pela hipoteca, designadamente 
quanto a juros, pois não vale em relação aos privilégios a limitação temporal de três anos que, por força 
do disposto no n.º 2 do art. 693.º do Código Civil, vigora para a hipoteca.

Por isso, a «interpretação ampla» que se refere no acórdão em apreço, não encontra suporte 
consistente em qualquer dos argumentos invocados.

4 – De qualquer forma, e é o que mais importará, a resposta negativa à questão da possibilidade 
de reclamação de créditos que apenas gozem de privilégio geral é a solução mais congruente.

A possibilidade de reclamação concedida aos credores com garantia real sobre os bens penhorados, 
não é visa premiar, imerecida e injustificadamente, a sua negligência em providenciar para a cobrança 
coerciva dos seus créditos em processo executivo próprio, mas é antes justificada pela extinção dos 
seus direitos que resulta da venda em processo executivo,

No esquema da nossa lei processual civil, só são convocados os credores que gozam de garantia 
real sobre o bem penhorado (arts. 864 -b e 865 -1). Esta delimitação do âmbito do concurso de credo-
res dá -nos a finalidade que é visada com a sua convocação: visto que a penhora será, normalmente, 
seguida da transmissão dos direitos do executado, livres de todos os direitos reais de garantia que os 
limitam (art. 824 -2 CC), os credores vêm ao processo, não tanto para fazerem valer os seus direitos 
de crédito e obterem pagamento, como para fazerem valer os seus direitos de garantia sobre os bens 
penhorados.

(...)
Qualquer resultado da acção executiva que deixe incólume o direito real de garantia pode ser 

obtido sem atenção ao credor. Ora o direito real de garantia só caduca com a transmissão do bem 
onerado na acção executiva (art. 824 -2 CC), pelo que, quando ela não ocorra, o direito do credor não 
tem de ser atendido na execução.

Sendo esta a razão que justifica a possibilidade de reclamação de créditos, tem de reconhecer -se 
que ela não vale em relação aos privilégios mobiliários gerais, pois se os respectivos créditos não forem 
reclamados, o privilégio não se extinguirá, mantendo -se relativamente aos bens que existirem no patri-
mónio do devedor à data em que for efectuada penhora no respectivo processo executivo. Na verdade, 
não sendo, ou não tendo de ser, os mesmos os bens existentes no património do devedor no momento 
da constituição da dívida e no momento da penhora e sendo claro que os bens que entre a constituição 
da dívida e o momento da penhora saiam do património do devedor, assim como os seus bens que não 
forem objecto de penhora e venham a sair desse património posteriormente, não poderão ser utilizados 
para a satisfação do crédito privilegiado, não poderá entender -se que o privilégio, como preferência de 
pagamento sobre o valor de bens, se constitua antes da determinação, através da penhora dos bens sobre 
os quais essa preferência se vai materializar. Aliás, se no momento em que se for efectuar a penhora de 
imóveis não existirem quaisquer bens penhoráveis, não se constituirá essa preferência sobre quaisquer 
bens, só passando a existir quando, eventualmente, venham a ser encontrados e penhorados. Por isso, 
o privilégio geral, como direito de preferência sobre os bens penhoráveis que forem encontrados no 
património do devedor no momento da penhora, não será alterado pelo facto de não ser admitido à 
reclamação sobre bens relativamente aos quais não tem qualquer relação de preferência.

Por outro lado, nos casos em que, além do privilégio existir penhora ou outro direito real de ga-
rantia sobre os bens penhorados, já se justificará a admissibilidade de reclamação, por estes direitos 
se extinguirem com a venda.

A isto acresce que a solução de restringir a possibilidade de reclamação aos casos em que os 
titulares de créditos que gozam de privilégio geral gozam também de uma garantia real, obrigando o 
credor tributário privilegiado a obter uma garantia real proporcionada à satisfação do seu crédito, em 
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vez de lhe permitir reclamá -lo múltiplas vezes em todas as execuções fiscais em que seja penhorado 
um bem, atingindo um montante global reclamado várias vezes superior ao do seu crédito, é a solução 
que está em sintonia com o princípio da proporcionalidade, que impõe que, estando suficientemente 
assegurado o pagamento de um crédito privilegiado que goza cumulativamente de garantia real, sejam 
criados inutilmente obstáculos à cobrança de outros créditos, designadamente, com possibilidade de 
pagamento simultâneo em mais que um processo.

À aceitação desta solução não pode sequer objectar -se com eventual prejuízo para o credor que 
é titular de privilégio geral, pois, nos casos em que ele não dispõe de garantia real que lhe permita 
reclamar o crédito ao abrigo do referido art. 240.º, n.º 1, poderá obtê -la com rapidez, através de arresto 
e subsequente penhora dos mesmos bens que foram penhorados no processo em que se colocava a 
possibilidade de reclamação, podendo entrar reclamar ao abrigo do n.º 4 do mesmo artigo.

Por isso, embora a referida jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que defende a 
possibilidade de reclamação de créditos que apenas gozem de privilégio geral seja, naturalmente, digna 
do maior respeito, a solução adoptada na sentença recorrida, para além de ser a que está em sintonia 
com o texto legislativo, é também a mais acertada, pelo que deve presumir -se ter sido legislativamente 
adoptada (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil).

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Jorge Manuel Lopes de Sousa. 
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guma passagem cujo sentido seja ininteligível) ou ambiguidade (por conter alguma 
passagem que comporte interpretações diferentes) – cfr. art. 669º do CPC.

 II — A aclaração não se destina à reapreciação do julgado.

Processo n.º 635/10 -30.
Recorrente: Jorge Manuel Simão dos Santos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Jorge Manuel Simão dos Santos, recorrente nos autos, notificado do acórdão de fls. 234 a 243, 
proferido em 1/9/2010, vem requerer a respectiva aclaração, ao abrigo do art. 669º do CPC, aplicável 
subsidiariamente.

2. Alega o seguinte:
«O recorrente inconformado com a douta sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, dela recorreu para o presente Tribunal. O qual,
Proferiu douto Acórdão a 01/09/2010, onde decidiu negar provimento ao recurso e confirmar a 

sentença recorrida. Contudo, e salvo o devido respeito,
O recorrente considera que o douto Acórdão padece de algumas obscuridades e ambiguidades que 

urge serem esclarecidas. Nomeadamente,
A aplicação do artigo 48º, n.º 1 da Lei Geral Tributária (LGT) suscita sérias dúvidas quanto à sua 

constitucionalidade e legalidade. Pois,
No douto Acórdão ora em causa considerou -se que “por via da alteração que o art. 40º da Lei 

n.º 55 -B/2004 introduziu neste n.º 1, o dito termo inicial do prazo começou a contar -se a partir do 
início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.” Acrescentando -se, 
ainda, o seguinte,

“E esta nova redacção do preceito e este novo modo de contagem do prazo de prescrição são já 
aplicáveis no presente caso, dado que se trata de prazos que estavam em curso no início da vigência da 
lei que introduziu tal alteração, não havendo aqui qualquer aplicação retroactiva da nova disposição 
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legal, uma vez que o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da dívida tributária é duradouro (o 
decurso do prazo) e não instantâneo”. Ora,

É precisamente aqui que nos assaltam incertezas na aplicação da referida alteração do artigo 48º, 
n.º 1 da LGT, operada pelo art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004 ao caso presente. Colocando -se, assim,

Dúvidas quanto à constitucionalidade e legalidade da aplicação da referida norma ao caso presente. 
Razão pela qual, e salvo o devido respeito,

Importava esclarecer a fundamentação para a aplicação da referida alteração no caso aqui vertente. 
Por outro lado,

Também a aplicação da norma 49º, n.º 3 da LGT se reveste de alguma ambiguidade que importava 
esclarecer. Porquanto,

Diz -se no douto Acórdão que “a redacção actual do n.º 3 do art. 49º da LGT, estabelecendo ex-
pressamente que a interrupção opera uma única vez, só se aplica aos factos interruptivos verificados 
após o início da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma, não podemos, contrariamente 
ao alegado pelo recorrente, deixar de atribuir relevância interruptiva à referida citação do responsável 
subsidiário, ocorrida em 3/7/2006.”. De facto,

Restam dúvidas quanto à legalidade e constitucionalidade em redor do artigo 49º da LGT e dos 
artigos 90º e 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12. Pois,

Parece haver aqui uma ambiguidade na aplicação dos diversos normativos que regulam esta ma-
téria, designadamente, no que toca à sucessão de leis no tempo. Pelo que,

É essencial que seja feito um esclarecimento quanto à aplicação dos referidos normativos, a fim 
de se aferir da sua legalidade e constitucionalidade.

Nestes termos e nos demais de direito,
face à carência de tais elementos, requer -se a Vs. Exas. a aclaração do douto Acórdão profe-

rido.»
3. Notificada, a Fazenda Pública veio dizer, em síntese, o seguinte:
a) De acordo com o próprio requerimento do reclamante, as dúvidas que o assaltam são as rela-

tivas a:
 - Aplicação do n.º 1 do art. 48º da LGT, na redacção dada pelo art. 40º da Lei n.º 55º -B/2004, que 

lhe “suscita sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade e legalidade”. E
 - Aplicação do art. 49º, n.º 3 do mesmo diploma legal e dos arts. 90º e 91º da Lei n.º 53 -A/2006, 

de 29/12.
b) Tais dúvidas são fundamentalmente reportadas à “duvidosa constitucionalidade e legalidade” 

da aplicação das citadas normas, mas o reclamante não explica minimamente os fundamentos de tal 
inconstitucionalidade e ilegalidade ou “duvidosa constitucionalidade e legalidade” nem a dimensão 
normativa das normas aplicadas que comportaria essas duvidosas constitucionalidade e legalidade.

c) As razões da aplicação dessas normas às dívidas (de IVA e de IRC de 1999 a 2003) objecto da 
execução em que foi deduzida a reclamação parcialmente atendida, por pretensa prescrição, de cujo 
não atendimento foi interposto o recurso em que foi proferido o acórdão aclarando, foram sendo apre-
sentados quer no despacho que recaiu sobre a Reclamação, quer na sentença do TAF de Viseu quer, 
mais recentemente no aludido acórdão.

d) O acórdão aclarando faz, aliás, nos nºs. 5.1. e 5.2., uma profunda e extensa fundamentação da 
aplicação das normas do n.º 1 do art. 48º, na redacção dada pelo art. 40º da Lei n.º 55º -B/2004, e do 
art. 49º, n.º 3, ambos da LGT e dos arts. 90º e 91º da Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12.

e) No ponto 5.2. o acórdão aclarando aprofunda a fundamentação de forma clara sem deixar espaço 
a qualquer dúvidas quanto às normas a aplicar ao caso dos autos.

4. Colhidos os Vistos legais, os autos vêm à conferência, para decisão.
5.1. Nos termos do disposto no artigo 669º do CPC (aqui aplicável por força do disposto nos 

arts. 716º, 749º e 762º do CPC e do art. 281º do CPPT), podem as partes requerer ao tribunal que pro-
feriu a sentença, «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

Ora, sobre o significado destes «vícios de conteúdo» da decisão (cfr. Castro Mendes, Direito 
Processual Civil, III, Edição policopiada da AAFDUL, Lisboa, 1980, refere o Professor Alberto dos 
Reis (Código de Processo Civil Anotado, Volume V, pág. 151, que «A sentença 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», sendo que «A forma como a alínea a) do 
artigo 669º se encontra redigida («alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha»,) deixa 
claramente transparecer a ideia de que a aclaração pode ser requerida, tanto a propósito da decisão, 
como dos seus fundamentos (que também constituem parte integrante da sentença)» (Antunes Varela, 
José Manuel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ª Edição, revista e actualizada, 
Coimbra, 1985, pags. 693 e 694).
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No caso presente, o Reclamante formula o pedido de aclaração porque, no seu entender, o acórdão 
padece de algumas obscuridades e ambiguidades que urge serem esclarecidas, nomeadamente:

 - a aplicação do art. 48º, n.º 1 da LGT, na redacção dada pelo art. 40º da Lei n.º 55º -B/2004, suscita 
sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade e legalidade e a aplicação do art. 49º, n.º 3 do mesmo 
diploma legal e dos artigos 90º e 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12.

 - e também a aplicação da norma 49º, n.º 3 da LGT se reveste de alguma ambiguidade que importava 
esclarecer, porquanto, se diz no acórdão que “a redacção actual do n.º 3 do art. 49º da LGT, estabelecendo 
expressamente que a interrupção opera uma única vez, só se aplica aos factos interruptivos verificados 
após o início da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma, não podemos, contrariamente 
ao alegado pelo recorrente, deixar de atribuir relevância interruptiva à referida citação do responsável 
subsidiário, ocorrida em 3/7/2006” (na alegação do recorrente, «restam dúvidas quanto à legalidade 
e constitucionalidade em redor do artigo 49º da LGT e dos artigos 90º e 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 
29/12, pois parece haver aqui uma ambiguidade na aplicação dos diversos normativos que regulam esta 
matéria, designadamente, no que toca à sucessão de leis no tempo, pelo que é essencial que seja feito 
um esclarecimento quanto à aplicação dos referidos normativos, a fim de se aferir da sua legalidade e 
constitucionalidade.»)

Vejamos.
5.2.1. Tal como alega o Reclamante, o presente recurso foi interposto da sentença que, decidindo 

reclamação de acto do órgão de execução fiscal (onde o recorrente invocara a prescrição das dívidas) 
veio a julgar improcedente tal reclamação, com fundamento em que, no caso, releva quer o facto in-
terruptivo resultante da citação da responsável originária, quer também o posterior facto interruptivo 
resultante da citação dele próprio reclamante, para a execução, na qualidade de responsável subsidiário, 
em 3/7/2006.

O recorrente invocara que as dívidas exequendas estão prescritas dado que, por um lado, não se 
lhes aplica o regime resultante da aplicação introduzida pelo n.º 1 do art. 49º da LGT pela Lei n.º 100/99, 
de 26/7 e são irrelevantes, por não contempladas na Lei, as interrupções sucessivas e dado que, por 
outro lado, é inaplicável ao caso a Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, que revogou o n.º 2 do dito art. 49º da 
LGT, porque posterior ao facto tributário.

Ora, no acórdão cuja aclaração ora se pede, enunciando -se como questão a decidir a de saber «se 
ocorreu a prescrição da dívida», veio a decidir -se pela improcedência do recurso, com fundamento no 
seguinte:

«Estão em causa dívidas de IVA referente aos anos de 1999 a 2003 e de IRC, também relativas 
aos mesmos anos, bem como juros compensatórios.

Quanto ao IVA, sendo um imposto de obrigação única (e não um imposto periódico) o prazo de 
prescrição de 8 anos contava -se, à luz da inicial redacção do n.º 1 do art. 48º da LGT, a partir da data 
da ocorrência dos respectivos factos tributários e não a partir do início do ano civil seguinte.

Porém, por via da alteração que o art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004 introduziu neste n.º 1, o dito termo 
inicial do prazo começou a contar -se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou 
a exigibilidade do imposto.

E esta nova redacção do preceito e este novo modo de contagem do prazo de prescrição são já 
aplicáveis no presente caso, dado que se trata de prazos que estavam em curso no início da vigência da 
lei que introduziu tal alteração, não havendo aqui qualquer aplicação retroactiva da nova disposição 
legal, uma vez que o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da dívida tributária é duradouro (o 
decurso do prazo) e não instantâneo (o início do prazo em momento temporal determinado) – cfr. o 
segmento final do n.º 2 do art. 12º do CCivil (entendimento idêntico tem, aliás, vindo a ser afirmado 
pela jurisprudência desta secção do STA, a propósito da alteração do prazo de caducidade da liquidação, 
após a alteração introduzida no n.º 4 do art. 45º da LGT pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30/12, como pode 
ver -se, entre outros, dos acs. de 26/11/08, no rec. n.º 598/08; de 20/5/09, no rec. n.º 293/09; de 25/6/09, 
no rec. n.º 1109/08; de 3/3/10, no rec. n.º 1076/09; e de 30/6/10, nos recs. nºs. 0158/10 e 0201/10.

Na verdade, como se refere no aresto de 3/3/10, citando a lição de Baptista Machado (Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 2002, pags. 235 e 242/243), «(…) nada impede que a 
lei nova se aplique a factos passados que ela assume como pressupostos impeditivos ou desimpeditivos 
(isto é, como pressupostos negativos ou positivos) relativamente à questão da validade ou admissibili-
dade da situação jurídica, questão essa que é da sua exclusiva competência» e «tendo o decurso global 
do prazo o valor de um facto constitutivo (ou extintivo) de um direito ou situação jurídica, se tal prazo 
ainda se encontrava em curso no momento do início de vigência da lei nova, é porque tal situação 
jurídica ainda não se encontrava constituída (ou extinta) neste momento.

Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os requisitos da constituição da mesma situ-
ação jurídica. Achando -se uma situação jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo 
constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova».

Assim, não sendo o início do prazo de prescrição, mas o seu integral decurso, o facto extintivo 
do direito à cobrança da dívida por parte da AT, é de concluir que, por aplicação da regra contida no 
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segmento final daquele n.º 2 do art. 12º do CCivil e no n.º 1 do art. 12º da LGT, a nova redacção do 
preceito é aplicável ao presente caso.

E, por isso, mesmo relativamente ao IVA, o prazo de prescrição (de 8 anos) iniciou -se em 1/1/2000, 
1/1/2001, 1/1/2002, 1/1/2003 e 1/1/2004.»

5.2.2. Ora, desta explanação resulta, a nosso ver, que o acórdão é totalmente claro ao referir que, 
relativamente às dívidas de IVA, o prazo de prescrição se conta desde o início do ano civil seguinte 
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, dado que a alteração introduzida (pelo art. 40º 
da Lei n.º 55 -B/2004) no n.º 1 do art. 48º da LGT, quanto ao termo inicial de contagem do prazo de 
prescrição (8 anos), é aplicável no presente caso.

E também é totalmente claro no que respeita aos fundamentos pelos quais conclui por tal aplicação, 
ou seja, quanto a este segmento do acórdão, não se vê que haja aqui qualquer passagem cujo sentido 
seja ininteligível ou se preste a interpretações diferentes.

Assim, as agora invocadas (mas nem sequer explicitadas) incertezas quanto à constitucionalidade 
da aplicação da referida alteração do art. 48º, n.º 1 da LGT, não passam pela necessidade de qualquer 
aclaração do acórdão.

5.3. Quanto à aplicação do disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT:
Como dele se vê, o acórdão, enfrentando a questão da relevância ou irrelevância quer do facto 

interruptivo resultante da citação da responsável originária, quer do posterior facto interruptivo resul-
tante da citação do próprio reclamante, para a execução, na qualidade de responsável subsidiário, em 
3/7/2006, concluiu que, independentemente da questão de saber se ocorreu interrupção do prazo de 
prescrição por via da citação da responsável originária (dado que só com a alteração introduzida pela 
Lei n.º 100/99, de 26/6, no n.º 1 do art. 49º da LGT, é que a citação passou a ter relevância como facto 
interruptivo da prescrição) e independentemente, também, de a situação prevista no n.º 3 do art. 48º da 
LGT (a citação do responsável subsidiário ocorrer no 5º ano posterior ao da liquidação) não se aplicar 
à maioria das dívidas (as dos anos de 2000 a 2003), uma vez que ocorrendo a liquidação, na melhor 
das hipóteses, no respectivo ano seguinte (ou seja, nos anos de 2001 a 2004), sempre o ano seguinte 
ao 5º ano posterior ao da liquidação teria que ser o de 2007 ou posteriores, também, mesmo no caso 
de assim não suceder, haverá que considerar a relevância própria do facto interruptivo ocorrido em 
3/7/2006, consubstanciado na citação do recorrente, na qualidade de responsável subsidiário, já que o 
efeito deste normativo (nº 3 do art. 48º da LGT) é apenas o de tornar irrelevante em relação ao respon-
sável subsidiário as causas de interrupção da prescrição verificadas em relação ao devedor originário, 
mas sem prejuízo do efeito interruptivo resultante da sua própria citação (do responsável subsidiário), 
se ocorrer antes do termo do 8º ano a contar do início do prazo de prescrição.

Sendo «… precisamente, por força deste mesmo efeito interruptivo resultante da sua (do responsável 
subsidiário) própria citação para a execução, ocorrida em 3/7/2006 (antes, portanto, de esgotado o dito 
prazo de 8 anos, relativamente a qualquer das dívidas, já que mesmo em relação às mais antigas  - as 
dívidas de IVA e de IRC do ano de 1999  - contando o prazo desde 1/1/2000) e por força da consequente 
interrupção do prazo de prescrição conexo com a sua própria responsabilidade, que a dívida não está 
prescrita: em primeiro lugar, esta citação, apesar de ocorrida antes da vigência da Lei n.º 53 -A/2006, 
29/12 (que introduziu a actual redacção ao n.º 3 do art. 49º da LGT), era já um facto interruptivo (que 
tinha a virtualidade de interromper esse prazo ainda em curso), inutilizando, assim, o prazo decorrido 
em relação ao responsável subsidiário (arts. 326º n.º 1 e 327º n.º 1 CCivil, adaptados aos factos inter-
ruptivos previstos na LGT); e por outro lado, independentemente, também, da nova redacção dada pela 
Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, ao n.º 3 do art. 49º da LGT (a interrupção tem lugar uma única vez, com 
o facto que se verificar em primeiro lugar) ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição 
antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT (introduzida pelo art. 89º da 
Lei 53 -A/2006, de 29/12), devem todas elas ser consideradas, desde que ocorram após a cessação do 
efeito interruptivo das anteriores.

Isto é, «… mesmo desprezando eventuais interrupções do prazo de prescrição que pudessem ter 
ocorrido com a citação da executada originária, ou suspensões desse mesmo prazo em 3/7/2006, antes, 
portanto, de decorridos os 8 anos do prazo da prescrição das dívidas, verificou -se um facto interruptivo 
(a citação do recorrente para a execução, na qualidade de responsável subsidiário) que, como diz a 
sentença recorrida, obstou a que tal prazo de prescrição se completasse, relativamente a qualquer das 
dívidas ora questionadas.»

Ora, tal como supra já se disse em relação à questão da aplicação do n.º 1 do art. 48º da LGT, 
também quanto a esta matéria relacionada com a aplicação do disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT, não 
vemos, salvo o devido respeito, que o acórdão sofra de qualquer passagem cujo sentido é ininteligível 
ou se preste a interpretações diferentes: pelo contrário, o acórdão é claro ao afirmar que, ainda antes de 
decorrido o prazo de 8 anos para a prescrição das dívidas, ocorreu, em 3/7/2006, um facto interruptivo 
(a citação do recorrente para a execução, na qualidade de responsável subsidiário) que obstou a que 
aquele prazo de prescrição se completasse, relativamente a qualquer delas, pois que se trata de facto 
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que tem a sua relevância interruptiva própria relativamente ao responsável subsidiário, desde que ocorra 
antes do termo do 8º ano a contar do início do prazo de prescrição.

Daí que, também quanto a esta alegação, as invocadas (mas não explicitadas) dúvidas quanto 
à legalidade e constitucionalidade da aplicação deste art. 49º da LGT e dos arts. 90º e 91º da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29/12, não passam pela necessidade de qualquer aclaração do acórdão, sendo que, 
como é sabido, a aclaração não se destina à reapreciação do julgado.

6. Em suma, porque, por um lado, não vemos que haja no acórdão qualquer ambiguidade ou obs-
curidade que possa ser aclarada, nem encontramos nele qualquer excerto cujo sentido seja ininteligível 
ou se preste a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos, e porque, por 
outro lado, a matéria ora invocada pela reclamante extravasa o âmbito da aclaração (art. 669º do CPC) 
é de indeferir a reclamação.

7. Nestes termos, acorda -se em indeferir a reclamação.
Custas pelo Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 2 UC.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010.  - Casimiro Gonçalves (relator)  - Dulce Neto  - Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. IRS. Privilégio imobiliário geral.

Sumário:

O artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger 
não só os credores que gozem de garantia real, stricto sensu”, mas também aqueles 
a que a lei substantiva confere causas legítimas de preferência, nomeadamente, 
privilégios creditórios.

Processo n.º 640/10 -30.
Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrido: IS Social, IP, CD Setúbal e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1  - O Ex.mo Magistrado do Ministério Publico e a Representante da Fazenda Pública não se 
conformando com a sentença de verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Almada na parte em que decidiu não reconhecer e graduar os créditos por aquela 
reclamados nos autos de reclamação de créditos que correm seus termos por apenso à execução fiscal 
n.º …, instaurada pelo 1º Serviço de Finanças de Almada, respeitantes a IRS relativo aos anos de 2003 
e 2004, no montante global € 38.828.80, dela vêm interpor o presente recurso.

Formulou o Ex.mo Magistrado do Ministério Público as seguintes conclusões:
1. Nos autos foi reclamado pela F.P. créditos relativo a IRS dos anos de 2003 e 2004 que gozam 

de privilégio imobiliário geral sobre o bem objecto de penhora nos autos de execução fiscal pertença 
do executado;

2. Pese embora a natureza jurídica do privilégio creditório geral, sempre a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores admitiu, expressa ou implicitamente, a possibilidade da reclamação dos créditos 
que gozam desse privilégio;

3. Mesmo que se entenda que os privilégios creditórios gerais não constituem garantias reais, 
mas meras preferências de pagamento o seu regime é o das garantias reais, para efeito de justificar a 
intervenção no concurso de credores, como defende, maioritariamente, a jurisprudência;

4. Daí que o n.º 1 do artigo 240º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao 
afirmar que «podem reclamar os seus créditos (...) os credores que gozem de garantia real sobre 
os bens penhorados», deve ser interpretado amplamente, de modo a terem -se por abrangidos na 
sua estatuição, não apenas os credores que gozem de garantia geral, “stricto sensu”, mas também 
aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilé-
gios creditórios;
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5. A Mma. Juiz “a quo”, ao não admitir a graduação dos créditos reclamados relativos ao IRS de 
2003 e 2004, violou, assim, as disposições conjugadas dos art.s 604º, nº2, do Código Civil, 111º do 
C.I.R.S., e 240º, n.º 1 do CPPT, motivo pelo qual deve a douta sentença ser revogada e substituída por 
outra que admita e gradue tais créditos no lugar que lhes pertence.

A recorrente FP não apresentou alegações autónomas, antes declarando aderir às produzidas pelo 
Ministério Publico, (cfr. fls.84).

2 - Os recorridos não apresentaram contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 -A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Fazenda Pública instaurou em 24/04/2005, contra o executado D… o processo de 

execução fiscal no … do Serviço de Finanças de Almada 1ª tendo por objecto dívidas de IRS do 
exercício de 2001 e 2002, no montante de 38.828,80 e de que os presentes autos de verificação e 
graduação de créditos constituem apenso (cfr. cópia. certificada do processo de execução fiscal 
junto aos autos);

2. Em 18/02/2003, foi registada a favor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social de Setúbal uma hipoteca legal sobre 1/2 da fracção autónoma designada pela letra “AF”, 
correspondente, ao quinto andar esquerdo destinada exclusivamente à habitação, do prédio 
urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Rua …, nºs 20, 20 -A, 20 -B, 22, 22 -A e 
22 - B e Praceta …, n.º 7, freguesia do …, concelho de Almada, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Almada sob o número 394 da referida freguesia e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 989, para pagamento de dívidas referentes aos meses de Julho a Dezembro 
de 1999, Janeiro a Agosto de 2000 e Abril e Maio de 2002 (cfr. doc. junto a fls. 43 da cópia do 
processo executivo junto aos autos);

3. Em 02/08/2005, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dí-
vidas nele referidas, foi efectuada a penhora de ¼ da fracção autónoma designada pela letra “AF”, 
correspondente, ao quinto andar esquerdo destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano 
constituído em propriedade horizontal, sito na Rua …, nºs 20, 20 -A, 20 -B, 22, 22 -A e 22 - B e Praceta 
…, n.º 7, freguesia do …, concelho de Almada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Al-
mada sob o número 394 da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 989, com 
valor patrimonial de € 66.368,00, a qual foi registada a favor da Fazenda Nacional em 28/12/2005, 
para garantia da quantia de € 38.828,80 (cfr. fls. 38 do processo instrutor junto aos autos, cujo teor se 
dá por integralmente reproduzido);

4. Em 25/09/2006, foi emitida pelo Instituto da Segurança Social, I.P, Centro Distrital de Setúbal 
uma certidão de dívida contra o executado D…, da qual constam dívidas referentes aos meses de Maio 
a Dezembro de 1999, Janeiro a Agosto de 2000, Julho de 2002, Novembro e Dezembro de 2004, todo 
o ano de 2005 e Janeiro a Julho de 2006, no montante global de € 36.244,14 e acrescido (cfr. doc. junto 
a fls. 18 e 19 dos autos);

5. Em 25/09/2006, foi emitida pelo Instituto da Segurança Social, I.P., Centro Distrital de Setúbal 
uma certidão de dívida contra o executado D…, da qual constam dívidas referentes juros de mora dos 
meses de Junho e Julho de 2001, no montante global de €4,82 e acrescido (cfr. doc. junto a fls. 20 dos 
autos);

6. Em 28/08/2006, foi registada a favor do Instituto da Segurança Social, I.P. Setúbal uma hipoteca 
legal sobre ½ da fracção autónoma designada pela letra “AF”, correspondente, ao quinto andar esquerdo 
destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na 
Rua …, nºs 20, 20 -A, 20 -8, 22, 22 -A e 22 -8 e Praceta …, n.º 7, freguesia do …, concelho de Almada, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Almada sob o número 394 da referida freguesia e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 989, para pagamento de dívidas referentes aos meses de 
Julho de 2002, Novembro a Dezembro de 2004, Janeiro a Março de 2005 (cfr. doc. junto a fls. 115 da 
cópia do processo executivo junto aos autos);

7. Em 11/06/2007, foi inscrito para cobrança o IRS referente ao exercício de 2003 de que é devedor 
o executado no processo de execução fiscal identificado em 1, no montante de € 10.526,44 e acrescido 
(cfr. doc. junto a fls. 4 dos autos);

8. Em 10/09/2007, foi inscrito para cobrança o IRS referente ao exercício de 2004, no montante 
de € 2.352,95 e acrescido (cfr. doc. junto a fls. 4 dos autos);

9. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
10. O executado é devedor ao Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Setúbal das 

quantias reclamadas.
4 - Sendo a mesma a questão jurídica neles controvertida, os recursos serão apreciados em conjunto.
Vejamos, então.
5 - A sentença sob recurso não reconheceu e graduou os créditos reclamados pela ora recorrente 

Fazenda Pública relativo a IRS dos anos de 2001 e 2002 com fundamento, em resumo, no facto de 
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apenas ter sido invocado o privilégio imobiliário geral do artigo 111.º do CIRS, que não constitui uma 
garantia real para efeito da admissibilidade da reclamação nos termos do artigo 240.º do CPPT.

Por sua parte, os recorrentes vêm defender, no essencial, que o artigo 240.º do CPPT deve ser 
interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão credores que gozem de garantia real, 
para abranger também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de preferência, como os privilégios 
creditórios.

A questão acima delineada, saber se os créditos que gozam de privilégio imobiliário geral (como 
é o caso do IRS - artigo 111.º do CIRS) podem ou não ser reclamados nos termos do artigo 240.º do 
CPPT, tem vindo a obter uma resposta na jurisprudência deste STA esmagadoramente maioritária 
no sentido afirmativo, “maxime” a nível do Pleno da secção - cfr. acórdãos de 07/02/04, 13/04/05, 
18/05/05, 17/06/09, 2/12/09, 27/01/10, 10/02/10, 18/02/10, 10/03/10, 23/06/10 e 08/09/10 nos recursos 
n.ºs 2078/03, 442/04 e 612/04, estes dois últimos do Pleno, 432/09, 724/09, 1201/09, 1035/09, 4/10, 
1000/09, 365/10 e 1118/09, respectivamente.

De igual modo se perfilha esse entendimento jurisprudencial, pelo que seguiremos de perto a 
fundamentação que tem vindo a ser aduzida nos arestos acima mencionados, tendo em vista uma in-
terpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

De harmonia com o disposto no artigo 240.º do CPPT  - “Podem reclamar os seus créditos no 
prazo de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real 
sobre os bens penhorados”.

Verifica -se deste normativo que, muito embora o legislador fiscal tenha optado pela execução 
de bens individualizados do património do exequente tendo em vista a satisfação dos créditos do exe-
quente, permitiu que os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados reclamassem 
os seus créditos na execução.

Por sua vez dispõe o artigo 111.º do CIRS  - “Para pagamento do IRS relativo aos últimos três 
anos, a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens 
existentes no património do sujeito passivo à data do penhor ou outro acto equivalente”.

No que respeita aos privilégios creditórios define o artigo 753.º do CC como sendo “a faculdade 
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente de registo, de 
serem pagos com preferência a outros”.

Sendo praticamente unânime o entendimento que os privilégios gerais não são qualificáveis como 
direitos reais de garantia, a verdade é que, na doutrina, como na jurisprudência, existe consenso no 
sentido dos privilégios creditórios conferirem preferência sobre os credores comuns.

Sendo assim, o facto de a preferência decorrente do privilégio imobiliário geral não resultar de 
uma garantia real, em sentido próprio, não significa que o credor que goza do privilégio não deva ser 
admitido a requerer a verificação e graduação do seu crédito, tendo em vista obter pagamento pelas 
forças do produto da venda do imóvel penhorado.

Aliás, o n.º 2 do artigo 604.º do CC aponta como “causas legítimas de preferência, além de ou-
tras admitidas na lei, a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o direito de 
retenção”.

A este propósito se escreveu no citado acórdão de 07/02/04, no recurso n.º 2078/03  - “Assim o 
impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma 
prioridade no pagamento do crédito,………., e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência, 
impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso”.

Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar 
sem sentido útil o artigo 111.º do CIRS pois, nesse caso, o seu crédito passaria a dispor de garantia real, 
sendo -lhe inútil o privilégio.

Nesta conformidade, importa concluir que o artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado por 
forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia real, mas também aqueles a quem a 
lei substantiva atribua causas legítimas de preferência, nomeadamente privilégios creditórios, ao invés 
do que se entendeu na sentença recorrida.

Termos em que se acorda conceder provimento aos recursos, revogando -se, em consequência, a 
sentença na parte ora recorrida, e, em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo 
as custas da execução precípuas do produto dos bens penhorados:

1.º - Créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Setúbal;
2.º - Créditos reclamados de IRS relativos aos anos de 2003 e 2004 e respectivos juros, que gozam 

do privilégio imobiliário do artigo 111.º do CIRS;
3.º - Os créditos exequendos.
Sem custas neste STA, sendo devidas na instância pelo executado com referência às dívidas de IRS.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 
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 Acórdão de 27 de Outubro de 2010.

Assunto:

Pagamento em prestações. Dispensa de prestação de garantia. Prazo.

Sumário:

 I — De harmonia com o disposto no n.º 3 deste art. 199.º do CPPT, o pedido de isen-
ção de prestação de garantia, nos casos de pagamento em prestações, tem de ser 
apresentado no momento da formulação do pedido, em que devem também ser 
apresentadas as provas dos pressupostos em que assenta o pedido.

 II — Trata -se de um regime especial, pelo que não há que aplicar relativamente ao 
pedido de pagamento em prestações o regime previsto no art. 170.º, n.º 1, do 
CPPT, para as situações em que dispensa é requerida com a finalidade de obter 
suspensão da execução fiscal.

Processo n.º 743/10 -30.
Recorrente: Gonçalves e C.ª, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – GONÇALVES E CIA, LDA apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto recla-
mação do despacho proferido pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto 1, de 28 -4 -2009, que 
indeferiu um pedido de dispensa de prestação de garantia.

Aquele Tribunal julgou a reclamação improcedente, por entender ser extemporâneo o pedido de 
isenção de prestação de garantia.

Inconformada, a Reclamante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administra-
tivo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:

(i) Na sentença proferida pelo tribunal a quo foi decidido ser improcedente a reclamação inter-
posta nos termos do disposto no artigo 276º e seguintes do CPPT contra despacho de indeferimento de 
pedido de dispensa de prestação de garantia, por esse pedido de dispensa de prestação de garantia ser 
extemporâneo, o que afecta a consideração das questões suscitadas nos autos.

(ii) O tribunal a quo entendeu que o pedido em questão era extemporâneo porque, nos termos do 
disposto no n.º 1 e 2 do artigo 189º, n.º 1 do artigo 196º, n.º 1 a 3 do artigo 199 e n.º 1 do artigo 203º, 
todos do CPPT, o pedido de dispensa de prestação de garantia tem de ser entregue juntamente com o 
pedido de pagamento em prestações da quantia exequenda e até ao termo do prazo de entrega, tempes-
tiva, deste pedido de pagamento em prestações. ou seja, tem de ser formulado até ao termo dos 30 dias 
a contar da data em que se considera efectuada a citação no processo de execução fiscal.

(iii) A recorrente entende que, nos termos do conjugadamente disposto no n.º 1 a 8 do artigo 199º, 
do n.º 1 do artigo 169º, do n.º 1 a 3 do artigo 170º, todos do CPPT, assim como do n.º 4 do artigo 52º 
da lei geral tributária, resulta da lei que o pedido de dispensa de prestação de garantia pode ser apre-
sentado até ao termo do prazo, fixado nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 199º do CPPT, de 
apresentação da garantia que vier a ser quantificada pelo órgão de execução fiscal, nos termos do n.º 5 
do artigo 199º do CPPT.

(iv) Desde logo, porque parece à recorrente que não pode haver dois regimes de prestação de 
garantia — e consequentemente, de dispensa de prestação de garantia  -, para a suspensão do processo 
de execução fiscal, não obstante uma das situações que a determina resultar da apresentação de uma 
reclamação ou impugnação em que se discute a legalidade da dívida exequenda (artigo 169º do CPPT), 
e outra resultar da dedução de um pedido de pagamento em prestações (artigo 199º do CPPT).

(v) Por outro lado, resulta do conjugadamente disposto no n.º 1 e n.º 2, assim como do n.º 4 e 6 
do artigo 199º do CPPT que o legislador distingue três momentos, desde logo, em matéria de garantia, 
e salvo melhor opinião. no primeiro momento, o executado oferece garantia susceptível de assegurar 
os créditos do exequente (nº 1 e 2 do artigo 199º do CPPT); no terceiro momento, a garantia oferecida, 
após ter obtido eventualmente a concordância e apreciada pelo órgão de execução fiscal (nº 2 e n.º 8 do 
artigo 199º do CPPT) ou é prestada pelo executado (nº 6 do artigo 199º do CPPT) ou são nomeados bens 
penhoráveis para efeitos de penhora a efectuar pelo órgão de execução fiscal (nº 4, fine, do artigo 199º 
do CPPT), ou, ainda, é entregue, por petição específica em que são alegados e provados os respectivos 
pressupostos, um pedido de dispensa de prestação de garantia.
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(vi) Entre estes dois momentos, encontra -se o do deferimento do pedido de pagamento em pres-
tações (n.º 7 do artigo 199.º do CPPT) e de notificação ao executado do valor da garantia (nº 6 do 
artigo 199.º do CPPT) a concreta e especificamente entregar ao órgão de execução fiscal, salvo se o 
executado entender que estão reunidos os pressupostos de dispensa de prestação de garantia, e assim 
o solicitar, até ao termo do prazo constante no n.º 6 do artigo 199.º do CPPT.

(vii) Ora, entende a recorrente que o executado somente pode avaliar da suficiência de bens pe-
nhoráveis ou o prejuízo irreparável da prestação da garantia (nos termos do n.º 4 do artigo 520 da LGT) 
a partir do momento em que concretamente conhece o valor da garantia, o que somente lhe é dado a 
conhecer na notificação de deferimento do pedido de pagamento em prestações.

(viii) E assim também o entende o legislador, quando o mesmo estatui, no n.º 7 do artigo 199.º do 
CPPT, que o pedido de pagamento em prestações fica sem efeito caso não se verificar a declaração de 
isenção de prestação de garantia após o decurso dos prazos referidos no n.º 6 do artigo 199º do CPPT,

(ix) Solução esta que está adequada e respeita o disposto no n.º 1, que remete para o disposto 
no artigo 169º do CPPT, e n.º 4 do artigo 170º do CPPT, norma que também regulamenta o regime de 
dispensa de prestação de garantia prevista no artigo anterior, para efeitos de suspensão do processo de 
execução fiscal.

(x) Tendo o i. tribunal a quo decidido pela extemporaneidade do pedido de dispensa de prestação 
de garantia e, consequentemente, pela improcedência da reclamação deduzida, entende a recorrente 
que o mesmo fez, salvo melhor opinião, errado julgamento de direito.

Termos em que, e com o mui douto suprimento de Vs. Exas., deverá o presente recurso ser julgado 
procedente por provado, e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, com todos os devidos 
e legais efeitos, como é de inteira justiça

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Âmbito do Recurso: a questão que o recorrente vem submeter à apreciação e julgamento deste 

Supremo Tribunal Administrativo refere -se ao prazo para requerer a isenção de garantia bancária em 
caso de ter sido requerido o pagamento em prestações da dívida exequenda.

Defende o recorrente que o pedido de dispensa de prestação de garantia pode ser apresentado 
até ao termo do prazo fixado nos termos do disposto no artº 199º, n.º 6 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.

Fundamentação:
Afigura -se -nos que carece de razão.
Com efeito resulta do artº 199º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário que com 

o pedido de pagamento em prestações deverá o executado oferecer garantia idónea.
Acrescentando -se no n.º 3 do mesmo normativo que se o executado considerar existirem os pres-

supostos da isenção da prestação de garantia, deverá invocá -los e prová -los na petição.
É manifesto que o legislador pretendeu que o pedido de pagamento em prestações fosse logo 

acompanhado de prestação de garantia idónea, ou, em caso de se verificarem os pressupostos da isenção 
de prestação de garantia, que esse requerimento fosse feito, fundamentado e instruído no requerimento 
para pagamento em prestações da dívida exequenda (cf. também neste sentido o Código de Procedimento 
e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag. 300, nota 5)

Não merece pois censura o entendimento acolhido na decisão recorrida e no sentido da extempo-
raneidade do pedido de isenção de prestação de garantia.

Termos em que sou de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1) Em 30.01.2009, foi instaurado pelo Serviço de Finanças do Porto 1 contra a reclamante Gonçal-

ves e Cia, Ld.ª o processo executivo que ali corre termos sob o n.º 3174 2009 01006380, para cobrança 
coerciva da dívida tributária relativa a IRC concernente aos anos de 2004 e 2005, no valor global de 
€35,29436 (cfr. fls. 1 a 3 do processo executivo cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais);

2) Em 12.02.2009, foi a Reclamante citada para execução fiscal n.º 3174 2009 01006380d, mediante 
carta registada com Aviso de recepção (cfr. AR anexo a fls. 5 e fls. 100 todas do processo executivo 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

3) Em 17.03.2009, na sequência da citação para a execução em apreço, a Reclamante requereu 
o pagamento da divida exequenda em 36 prestações mensais, iguais e sucessivas, nos termos e funda-
mentos constantes do requerimento constante de fls. 9 a 55 do processo executivo, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

4) Em 26.03.2009, o requerimento referido na alínea anterior mereceu o despacho do Chefe de 
Serviço de Finanças do Porto 1, proferido nos seguintes termos “Face ao exposto, tendo em conta o 
interesse do(a) executado(a) em regularizar a sua situação fiscal, a proveniência da divida e observando 
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o disposto no n.º 5 do art. 196.º do CPPT, defiro o pedido de pagamento em 36 prestações sob condi-
ção de prestar garantia. (...)“(cf. fls. 57 do processo executivo, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais);

5) Em 31.03.2009, foi o despacho Chefe de Serviço de Finanças do Porto 1 de 26.03.2009, notifi-
cado à reclamante na pessoa da sua Ilustre Mandatária, bem como, o valor da garantia a presta calculada 
nos termos do artigo 199º nº5 do CPPT (cfr. fls. 6 e AR anexo a fls.6 verso do processo executivo, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

6) Em 16.04.2009, a reclamante requereu junto do órgão de execução fiscal competente a dis-
pensa de prestação de garantia nos termos e com os fundamentos constantes do requerimento e docs. 
anexos, a fls. 62 a 85 do processo executivo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais;

7) Em 27.04.2009, sobre o requerimento de dispensa de prestação de garantia apresentado pela 
Reclamante foi prestada a seguinte lnformação:

(...) Relativamente ao presente processo executivo cumpre informar V. Ex.ª do seguinte:
1  - A sociedade supra identificada, veio aos autos, no dia 16 -03 -2009, tempestivamente solicitar 

o pagamento do referido processo através de 36 prestações;
2  - No 19.º item do pedido de prestações, é referido que a executada, após notificação por pane 

dos Serviços, procederá à constituição da garantia que se mostre devida “situação que é reforçada 
através do item 24 e 25º, em que há um reconhecimento da necessidade da constituição de garantia 
idónea (art. 199.º do CPPT), alegando que tal “será efectuado pela executada assim que for notificada 
do valor da garantia a aprestar”

3  - No dia 26 -0 -2009, em função do despacho de deferimento do pedido de pagamento da dívida 
em 36 prestações, sob condição de ser prestada garantia, foi a procuradora da executada notificada, 
através de carta registada com AR do referido indeferimento bem como do valor da garantia a apre-
sentar, tendo -lhe sida concedido o prazo de 15 dias para apresentação de garantia idónea pelo valor 
da liquidação, em observância do n.º 6 do art. 199ºdo CPPT.

4  - No dia 16 -04 -2009, a sociedade, através da procuradora, vem aos autos solicitar a isenção 
da prestação de garantia ao abrigo do n.º 4 art. 52º LGT e do art. 170º CPPT com fundamento na 
ausência de meios para a constituição de garantia idónea, relacionadas com

 -dificuldades financeiras resultantes da crise económica que tem afectado a actividade em que 
se insere (Cafés e Confeitarias) através de uma retracção do consumo;

 -inexistência de Bens penhoráveis que possam servir como garantia (não tem imóveis nem veículos);
 - não reunir condições para recorrera instituições dançarias procurando o6ter garantia;
5  - Analisando os elementos disponíveis, quer os remetidos pela sociedade quer os constantes na 

base de dados da administração fiscal, verifico que:
• Contra a sociedade em causa, colectada na actividade “Cafés”, encontram -se instaurados 3 

processos executivos, relativos a dívidas de IVA e IRC, num total em dívida superior a € 85.000,00;
• Todas as dívidas em causa derivam de uma acção inspectiva, a qual, aparentemente, não foi 

alvo de qualquer contestação pela sociedade;
• Não constam Bens imóveis ou veículos registados em nome da sociedade mas, analisando o 

património dos 3 sócios, TODOS eles têm imóveis registados em seu nome, conforme documentos que 
se juntam;

6 – Atendendo ao tipo de actividade desenvolvida, aliada à ausência de qualquer documento pro-
veniente de alguma instituição Bancária rejeitando a concessão de garantia Bancária, sou de opinião 
que não se encontra demonstrado, inequivocamente, que a prestação da necessária garantia cause 
prejuízo irreparável à sociedade. A insuficiência de Bens penhoráveis em nome da sociedade poderá 
ser colmatada, através de hipoteca de bens imóveis pertencentes aos sócios da mesma.

Neste sentido, sou de parecer que o pedido de dispensa deverá ser indeferido. (...)(cfr. fls. 93 do 
processo executivo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

8) Em 28.04.2009, por despacho do Chefe de Serviço de Finanças Porto foi aquele pedido inde-
ferido, nos seguintes termos:

“De acordo com o estabelecido no art.º 52º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, “a Administração 
tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos em que a 
sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela 
insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da dívida exequenda e acrescido... “.

O pedido de dispensa de prestação da garantia deve conter a indicação das razões de facto e de 
direito em que se baseia a pretensão (art.º 170, n.º3 CPPT).

Por sua vez, art.º 199º do CPPT, no seu n.º 3, prescreve que “se o executado considerar existirem 
os pressupostos da isenção de garantia, deverá invocá -los e prová -los na petição. “.

Analisando o caso em apreciação, verifico que a requerente não juntou ao pedido qualquer prova 
documental da sua incapacidade financeira/económica, não cumprindo o n.º 3 do art.º 199º do CPPT, 
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conjugado com o n.º 3 do art.º 170º do mesmo diploma, e o n.º 4 do art. 52º da LGT, de modo a poder 
aferir -se da falta de meios económicos.

Não foi provado o prejuízo irreparável que poderá causar ou vir a causar à empresa designada-
mente em que é que ele se concretiza, de acordo com o previsto no n.º 4 do art.º 52º da LGT, uma vez 
que apenas foi “invocado” prejuízo irreparável.

Assim, face ao exposto e tendo em consideração a informação que antecede, designadamente o 
ponto 2, e que aqui se dá por integralmente reproduzida, INDEFIRO o pedido de dispensa de prestação 
da garantia... “;(cfr. fls.94 do processo executivo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais);

9) Em 05.05.2009, foi remetida sob registo a notificação à Reclamante d despacho de indeferimento 
da dispensa de prestação de garantia (cfr. fls 95 a 96 verso do processo executivo, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

10) Em 18.05.2009 a reclamante não se conformando com o teor do despacho de indeferimento 
do pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentou a reclamação em apreço (cfr. carimbo 
relativo à data da efectivação do registo postal a fls. 110. do processo executivo, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais). 3 – A questão que é objecto do presente 
recurso jurisdicional é a de saber se o pedido de dispensa de prestação de garantia, nos casos em que 
é apresentado um pedido de pagamento em prestações, pode ser apresentado até ao termo do prazo 
previsto no art. 199.º, n.º 6, do CPPT.

O art. 52.º, n.º 4, admite a possibilidade de a administração tributária, a requerimento do execu-
tado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou 
manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de 
bens não seja da responsabilidade do executado.

No art. 170.º do CPPT concretiza -se o regime da dispensa de prestação de garantia, nos seguintes 
termos:

Artigo 170.º

Dispensa da prestação de garantia

1 – Quando a garantia possa ser dispensada nos termos previstos na lei, deve o executado requerer 
a dispensa ao órgão da execução fiscal no prazo referido no n.º 2 do artigo anterior.

2 – Caso o fundamento da dispensa da garantia seja superveniente ao termo daquele prazo, deve 
a dispensa ser requerida no prazo de 30 dias após a sua ocorrência.

3 – O pedido a dirigir ao órgão da execução fiscal deve ser fundamentado de facto e de direito e 
instruído com a prova documental necessária.

4 – O pedido de dispensa de garantia será resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação.
O art. 199.º do CPPT, relativo à tramitação dos pedidos de pagamento em prestações estabelece 

o seguinte, no que aqui pode interessar:

Artigo 199.º

Garantias

1 – Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer garantia 
idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de 
assegurar os créditos do exequente.

2 – A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, 
aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

3 – Se o executado considerar existirem os pressupostos da isenção da prestação de garantia, 
deverá invocá -los e prová -los na petição.

(...)
6 – As garantias referidas no n.º 1 serão constituídas para cobrir todo o período de tempo que foi 

concedido para efectuar o pagamento, acrescido de três meses, e serão apresentadas no prazo de 15 
dias a contar da notificação que autorizar as prestações, salvo no caso de garantia que pela sua natu-
reza justifique a ampliação do prazo até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, em caso de circunstâncias 
excepcionais.

Resulta do teor expresso do transcrito n.º 3 deste art. 199.º, que o pedido de isenção de prestação 
de garantia, nos casos de pagamento em prestações, tem de ser apresentado no momento da formulação 
do pedido, em que devem também ser apresentadas as provas dos pressupostos em que assenta o pedido.
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Trata -se de um regime especial, pelo que não há que aplicar aqui o regime previsto no art. 170.º, 
n.º 1, do CPPT, para as situações em que dispensa é requerida com a finalidade de obter suspensão da 
execução fiscal.

Assim, em face deste regime especial, em princípio, se o executado não requerer a dispensa de 
prestação de garantia no momento em que formula o pedido de pagamento em prestações, verá extinto o 
direito de requerer tal dispensa, como é consequência normal do não exercício dos direitos processuais 
nos prazos legais (art. 145.º, n.º 3, do CPC).

O regime do n.º 7 do art. 199.º, em que se refere que fica sem efeito a autorização para pagamento em 
prestações após o decurso dos prazos para prestação de garantia sem que tenha sido prestada a garantia nem 
declarada a sua isenção, não implica que o pedido de dispensa possa ser formulado neste prazo de prestação 
de garantia, pois, pelo contrário, até se pressupõe, ao fazer -se referência a declaração de dispensa e não à for-
mulação do respectivo pedido, que este já foi formulado anteriormente, como impõe mo n.º 3 do mesmo artigo.

No entanto, à semelhança do que sucede com a dispensa de prestação de garantia para suspensão da 
execução fiscal, deverá admitir -se a formulação do pedido de dispensa depois do momento da apresentação 
do pedido de pagamento em prestações nos casos em que os fundamentos do pedido sejam supervenien-
tes, aplicando analogicamente a norma do n.º 2 do art. 170.º. Para além do paralelismo das situações, 
este regime do art. 170.º, n.º 2, do CPPT é um afloramento do princípio da possibilidade de prática de 
actos com fundamento em «justo impedimento» que, embora expressamente previsto de forma genérica 
apenas para o processo civil, no art. 146.º do CPC, deve entender -se que é de aplicação generalizada. (1)

Em regra, se os pressupostos em assenta o pedido de dispensa já se verificam no momento em 
que é formulado o pedido de pagamento em prestações, não haverá dificuldade em o executado se 
aperceber de que não tem meios para prestar a garantia ou os prejuízos irreparáveis que podem advir 
da sua prestação, pois, mesmo que desconheça o montante exacto da garantia, saberá, pelo menos, que 
ela abrange a quantia exequenda cujo pagamento em prestações pede.

No caso em apreço, o próprio requerimento apresentado pela Recorrente para requerer a isenção 
de prestação da garantia, revela que a «manifesta insuficiência de meios económicos» que invocou 
já existiria em 17 -3 -2009, quando requereu o pagamento em prestações. Na verdade, segundo a ora 
Recorrente, já em 11 -2 -2009 e 25 -2 -2009, as quantias de que dispunha em bancos seriam de € 2,38 e 
€ 43,58, respectivamente (fls. 24) e já no balancete de 31 -12 -2008 constatara que não tinha bens para 
entregar para penhora (fls. 25).

De qualquer modo, a possibilidade de tal requerimento ser formulado posteriormente dependerá 
da prova de que o contribuinte não pôde, efectivamente, no momento em que requereu o pagamento 
em prestações, aperceber -se da insuficiência de meios para prestar a garantia.

No caso em apreço, essa prova não foi feita, pelo que não há fundamento para admitir a formu-
lação do pedido de dispensa em momento posterior ao da apresentação do pedido de pagamento em 
prestações.

Por isso, não merece censura a sentença recorrida.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 27 de Outubro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale.

(1) Neste sentido da aplicabilidade generalizada do regime do «justo impedimento», pode ver -se o acórdão da Secção 
do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal de 25 -11 -98, processo n.º 34284, publicado em CJA, n.º 15, página 15, 
e no AP -DR 6 -6 -2002, página 7390. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Rejeição liminar. Manifesta improcedência.

Sumário:

 I — O juiz deve rejeitar liminarmente a petição inicial quando a improcedência da 
pretensão do autor for tão evidente que se torne inútil qualquer instrução e dis-
cussão posterior, isto é, quando o seguimento do processo não tenha razão alguma 
de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial.
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 II— É o que sucede quando na petição inicial de oposição à execução não vêm alegados 
fundamentos próprios ou improcedem manifestamente os alegados (artigos 204.º 
e 291.º do CPT).

Processo n.º 30/10 -30.
Recorrente: Perspectiva -Gabinete de Estudos Topográficos e Engenharia, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

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

I – Perspectiva – Gabinete de Estúdios Topográficos e Engenharia, Lda., com os sinais dos autos, 
não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TT de 1.ª Instância de Leiria que rejeitou limi-
narmente a oposição por si deduzida à execução fiscal instaurada pelo DAFSE por dívida respeitante 
a verbas indevidamente recebidas do Fundo Social Europeu e do Estado Português, dela vem recorrer 
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1) Conforme resulta de fls., a Recorrente no dia 5 de Julho de 1996, na 1.ª Repartição de Finanças 
de Leiria, apresentou uma Oposição à execução instaurada pelo DAFSE, nos termos do artigo 285.º 
e seguintes do Código do Processo Tributário, e alegou o que acima se transcreveu para melhor apre-
ciação neste recurso;

2) No dia 18/07/1996, o Mandatário da Recorrente foi notificado da sentença de fls.;
3) A Recorrente não aceitou a decisão proferida nessa sentença, interpôs recurso para a 2.ª Secção 

deste Venerando Tribunal, requerendo também que as alegações fossem apresentadas neste Venerando 
Tribunal;

4) Tal recurso foi admitido por Despacho de fls. 53;
5) Depois o processo sofreu as peripécias que constam de fls., e que aqui se não enumeram, por 

não terem interesse para o que se discute na verdade na Sentença recorrida;
6) Na sentença recorrida, o Exmo. Sr. Dr. Juiz decidiu a final: “Nestes termos, ao abrigo, do 

disposto no artigo 291.º, n.º 1, als. b) e c) do CPT, rejeito liminarmente a oposição”;
7) Dispunham na data da sentença recorrida as alíneas b) e c) do artigo 291.º do CPT: Não ter sido 

alegado algum dos fundamentos admitidos no artigo 286.º; Ser manifesta a improcedência;
8) Por sua vez, dispunha na data da sentença recorrida o artigo 286.º do CPT o que acima se 

transcreveu para melhor apreciação neste recurso;
9) Pela transcrição das disposições legais, dúvidas não existem de que a sentença recorrida terá 

de ser revogada;
10) Se analisarmos a sentença recorrida, o Meritíssimo Juiz “a quo” não permitiu que a Recor-

rente tivesse apresentado prova da: a) - Prescrição da dívida exequenda; b) - Ilegalidade da liquidação 
da dívida exequenda; c) - Ilegitimidade da oponente; d) - Falta de fundamentação no despacho que deu 
causa à liquidação da dívida exequenda; e) - Nulidade do título executivo;

11) Todos os pedidos a final formulados na p.i., da oposição, foram devidamente fundamentos 
na p.i. da oposição e devidamente individualizados, de forma a que pudessem ter sido apreciados de 
acordo com o que impõe a lei – após a prova produzida em audiência de julgamento, etc.;

12) A prescrição da dívida exequenda, a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, a ile-
gitimidade da oponente, a falta de fundamentação no despacho que deu causa à liquidação da dívida 
exequenda e a nulidade do título executivo, tendo em conta toda a alegação que a Recorrente apresentou 
na p.i. de oposição, apenas poderiam ser apreciadas, após a realização da audiência de julgamento, e 
não conforme foi apreciado na sentença recorrida;

13) A Lei não permite este tipo de decisões apressadas e sem qualquer fundamento;
14) Nem sequer existe razão alguma para que o exequente DASFE tivesse emitido o título exe-

cutivo, conforme se provou com a junção do processo de recurso contencioso junto e pendente;
15) A exequente apenas poderia emitir o título executivo quando de facto tivesse transitado em 

julgado a decisão que aceitasse como boa a notificação feita à exequente para devolução de parte das 
quantias recebidas;

16) Dúvidas não existem de que ter -se emitido o apelidado título executivo, sem que tivesse 
transitado a decisão final que impugnou tal título, não se pode considerar que tal título seja válido e 
não se possa alegar na oposição, conforme se decidiu na sentença recorrida;

17) Se analisarmos o disposto no n.º 2 do artigo 286.º do CPT e acima transcrito, para melhor e 
mais fácil apreciação neste recurso: “A oposição nos termos da alínea g), que não seja baseada em 
mera questão de direito, reger -se -á pelas disposições relativas ao processo de impugnação”;

18) Sendo certo que segundo a alínea g) da mesma disposição legal: “legalidade da liquidação 
da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra 
o acto de liquidação”;
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19) Provou a recorrente com a junção dos documentos n.ºs 3, 4, 5 e 6 que havia interposto recurso 
contencioso de anulação do despacho emitido pelo Exmo. Sr. Director -Geral do Departamento para os 
Assuntos do Fundo Social Europeu, cujo título executivo apresentado à execução pela exequente se 
baseou em tal despacho devidamente impugnado;

20) Dúvidas não existem de que a sentença terá de ser revogada, pois fez uma errada interpretação 
e aplicação das disposições legais que enumera nessa sentença, bem como dos documentos juntos;

21) O Exmo. Sr. Juiz, pelo que consta da sentença recorrida, nem verificou que o acto (despacho) 
que deu causa ao título executivo havia sido impugnado pela recorrente e que esta havia feito a prova 
dessa impugnação, juntando os respectivos articulados;

22) Daí o Exmo. Sr. Dr. Juiz dizer: “…, a obrigação de pagamento da quantia exequenda foi 
imposta à oponente pelo acto administrativo constante do doc. de fls. 18 a 22. Este acto é recorrível, 
nos termos gerais de harmonia com o disposto no artigo 51.º do ETAF …, donde poder a oponente 
impugnar contenciosamente no TAC o acto que definiu a obrigação de pagamento da quantia ora em 
execução. Daqui resulta com segurança que não se verifica a hipótese prevista na alínea g) do n.º 1 do 
artigo 286.º do CPT, nem na alínea a) do mesmo artigo …”;

23) A oponente provou que recorreu de tal despacho e daí não se entender e compreender a de-
cisão recorrida;

24) Se efectivamente a recorrente recorreu atempadamente do despacho que deu causa à liquidação 
da dívida exequenda e emissão do apelidado título executivo, dúvidas não existem de que para todos 
os efeitos legais não existe título executivo;

25) E a existir tal título executivo – considerando -se como tal, como fez o Meritíssimo Juiz “a 
quo”, tal título é nulo e de nenhum efeito, para todos os efeitos legais;

26) Tem também de ser revogada a sentença recorrida, na parte em que decidiu que a dívida 
exequenda ainda não estava prescrita;

27) Basta para o efeito analisar -se a data em que foi constituída a dívida com a notificação do 
DAFSE por parte da Comissão Europeia e a data em que tal dívida foi exigida à oponente, nomeada-
mente com a elaboração do apelidado título executivo, que não é nem se pode considerar como tal, 
pelas razões acima aduzidas – foi impugnado tal despacho no Tribunal competente, como se provou 
com a junção dos documentos 3, 4 e 5 na p.i. da oposição;

28) Uma coisa é certa, se na data em que foi apresentada a oposição ainda não havia prescrito a 
dívida exequenda, o que não se aceita, pois a data não poderá ser contada desde a emissão do título, 
mas sim desde que a exequente teve conhecimento de que a oponente teria de devolver a quantia em 
causa, hoje passados mais de 14 anos, desde a data em que a oponente apresentou a oposição, dúvidas 
não existem de que está de facto prescrita a dívida exequenda;

29) Se V. Exas. assim o decidirem e entenderem que devem desde já conhecer da prescrição da 
dívida exequenda, a oponente não se opõe a que isso seja feito, pois até é uma forma de se resolver 
mais rápido o processo;

30) No entanto, se entenderem que a competência cabe à primeira instância, deverá ser enviado o 
processo para esta instância, para que o Meritíssimo Juiz possa conhecer de facto de todas as questões 
alegadas na p.i., elaborando o despacho saneador, questionário e marcar data para julgamento;

31) Dúvidas não existem de que o Meritíssimo Juiz “a quo” não apreciou todas as questões postas 
em crise na p.i. da oposição, nem sequer notificou a oponente da possibilidade prévia de conhecer de 
todas as questões, sem que a recorrente pudesse pronunciar -se sobre elas;

32) Cometeu, assim, o Meritíssimo Juiz “a quo” uma nulidade;
33) Nulidade esta que aqui e desde já se requer a sua apreciação;
34) O Meritíssimo Juiz “a quo”, mesmo por força da livre apreciação das provas, consagrada no 

artigo 655.º do CPC, aplicável ao caso em concreto em virtude do disposto na alínea f) do artigo 2.º 
do CPT, deve obrigatoriamente atender e interpretar os documentos juntos à p.i., que não foi o caso, 
conforme acima já se disse e provou;

35) As questões apresentadas pela recorrente implicavam uma análise mais pormenorizada e 
uma investigação mais apurada, nomeadamente elaborando -se o despacho saneador, questionário, e 
marcar -se data para julgamento – só assim se poderiam ter apreciado todas as questões postas em crise 
na oposição;

36) E não decidir levemente e sem ter em conta os documentos juntos na p.i. na oposição, etc., 
etc., como de facto se decidiu;

37) Neste caso, quem teria sempre o ónus da prova era a exequente e não o contribuinte, neste 
caso recorrente, e se fosse tal ónus atribuído à recorrente ela apenas o poderia fazer carreando prova 
para os autos depois de notificada para o efeito;

38) Pelos documentos juntos na p.i. da oposição, que nem sequer foram impugnados pela parte 
contrária, portanto são legais e inimpugnáveis nesta data, dúvidas não existem de que existe razão para 
a recorrente e a decisão recorrida terá de ser revogada;
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39) A recorrente além de indicar a prova na p.i. da oposição, com o depoimento das testemunhas 
que indicou, dúvidas não existem de que a final e caso tivesse sido marcado julgamento teria obtido 
sentença favorável;

40) Não pode, nunca, o Meritíssimo Juiz “a quo” dar como provada matéria que não resulta dos 
autos que assim seja efectivamente, nomeadamente nas partes que já acima se transcreveram, como 
noutra parte que consta da sentença recorrida e estão em contradição com os documentos juntos na p.i. 
de oposição pela Recorrente;

41) O Meritíssimo Juiz “a quo” não fez investigação no sentido de apreciar toda a prova carre-
ada para os autos e decidiu ao contrário do que consta dessa prova documental, conforme já acima se 
disse;

42) Sempre estava obrigado o Meritíssimo Juiz “a quo” a ouvir a recorrente antes de ter decidido 
como decidiu, visto que se estava perante questão prejudicial;

43) Pelo que deveria ter o Meritíssimo Juiz “a quo” notificado a recorrente da possibilidade de 
decidir em despacho sem atender às pretensões formuladas pela oponente, nomeadamente ouvindo as 
provas indicadas e lendo e interpretando os documentos juntos nessa peça processual;

44) O Meritíssimo Juiz “a quo” não fundamenta de facto e de direito, na sentença recorrida, qual 
o motivo pelo qual não tem aplicação neste caso concreto o disposto nos artigos 100.º e seguintes do 
CPA e também constitui uma nulidade nos termos do artigo 144.º do CPT;

45) Nulidade esta que aqui também se invoca para todos os devidos efeitos legais;
46) Dúvidas não existem que a sentença recorrida viola o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 668.º 

do Código do Processo Civil, aplicáveis por força do disposto na alínea f) do artigo 2.º do CPT;
47) A referida sentença não “especifica os fundamentos de facto e de direito que justificam a 

decisão” recorrida;
48) Por outro lado, os fundamentos estão em oposição com a decisão, conforme acima já se 

disse;
49) Não resulta da sentença recorrida a convicção da recorrente de saber com todo o seu direito 

que a lei lhe faculta, e depois da análise sucinta da mesma, o porquê da sua rejeição liminar da oposição;
50) Está prevista na lei as possibilidades que o Meritíssimo Juiz “a quo” tinha em poder rejeitar 

liminarmente a oposição e nenhuma dessas situações previstas na lei tem aplicação a este caso em 
concreto, conforme acima já se disse;

51) O Meritíssimo Juiz “a quo” com a decisão recorrida não assegurou a defesa dos direitos da 
recorrente ao não fundamentar exaustivamente a sua decisão e a fundamentação que apresentou está em 
contradição com as normas legais que enumera na sentença recorrida e ainda em contradição (oposição) 
com os documentos juntos na p.i.;

52) A sentença recorrida viola o disposto nos:
a) artigos 13.º, 202.º, 204.º e 262.º da CRP;
b) artigos 16.º, 17.º, 21.º, 22.º, 120.º, 142.º, 143.º e 144.º do Código de Processo Tributário;
c) artigo 655.º e alíneas b) e c) do artigo 668.º do Código do Processo Civil, aplicáveis por força 

do disposto na alínea f) do artigo 2.º do CPT.
Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento, devendo ser confirmado o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
«Perspectiva – Gabinete de Estudos Topográficos e Engenharia, Lda., citada na execução fiscal 

n.º 1384 -96/100635.5 para pagamento da dívida no montante de 3.663.904$00 proveniente de verbas 
indevidamente recebidas do Fundo Social Europeu e do Estado Português, no âmbito do “dossier” 
871041 P1, veio deduzir oposição pedindo a extinção da execução com base na prescrição da dívida, 
na ilegalidade da liquidação, na ilegitimidade da oponente, na falta de fundamentação no despacho 
que deu causa à liquidação e na nulidade do título executivo.

Os autos já fornecem elementos para se decidir a oposição, tendo presente o título executivo que 
se encontra fotocopiado a fls. 15 e o doc. de fls. 18 a 22 cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido.

A causa de pedir na oposição à execução é constituída pelo facto material ou jurídico integrador 
de qualquer dos fundamentos do art.º 286.º do CPT, e apenas desses, como resulta do advérbio só, 
ínsito no n.º 1 desse normativo.

Em regra, como decorre dos art.ºs 286.º, n.º 1 e 236.º do CPT, na oposição à execução não se 
pode discutir a legalidade da liquidação, tal só podendo ocorrer em casos excepcionais, como são os 
previstos nas als. a) e g) do n.º 1 do art.º 286.º do CPT, sendo, no entanto, preciso que se verifiquem 
os pressupostos dessas normas.

No caso em apreço, nem está em questão um “acto de liquidação” nem se pode dizer que a lei 
não assegura meio judicial de impugnação, pressupostos estes que a própria alínea g) exige.
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O “acto de liquidação” é o acto de aplicação a um caso concreto de uma lei tributária material, 
fixando um tributo a pagar ao Estado ou outra entidade. No caso em apreço, não se trata de qualquer 
tributo a pagar, mas antes de um acto administrativo que definiu uma obrigação de outro tipo que 
não do tipo tributário. A obrigação de pagamento da quantia exequenda foi imposta à ora oponente 
pelo acto administrativo constante do doc. de fls. 18 a 22. Este acto é recorrível, nos termos gerais, de 
harmonia com o disposto no art.º 51.º do ETAF aprovado pelo Dec. -Lei 129/84, de 27.4, donde poder a 
oponente impugnar contenciosamente, no TAC, o acto que definiu a obrigação de pagamento da quantia 
ora em execução. Daqui resulta que se pode concluir, com segurança, que não se verifica a hipótese 
prevista na alínea g) do n.º 1 do art.º 286.º do CPT, nem na alínea a) do mesmo artigo, porquanto o 
acto de restituição da quantia não é um acto de liquidação e muito menos de receitas tributárias. Da 
circunstância de a dívida ser cobrada através do processo de execução fiscal (cfr. art.ºs 1.º e 2.º do 
Dec. -Lei 158/90 com a redacção dada pelo Dec. -Lei 246/91, de 6.7) não se pode extrair que a fixação 
da obrigação de cobrança constitua uma questão fiscal para cujo conhecimento seja competente a 
jurisdição fiscal. Questão fiscal é a cobrança coerciva da dívida, mas daí não decorre que a definição 
da própria obrigação de pagar a dívida seja uma questão fiscal.

Como já se referiu, é da competência dos tribunais administrativos conhecer e julgar dos recursos 
dos actos que definem obrigações do tipo da em causa, pelo que a ilegalidade da dívida e a falta de 
fundamentação no despacho que deu causa à execução, tal como invocados pela oponente, só podem 
ser conhecidos no tribunal administrativo e nunca neste tribunal em sede de oposição à execução por 
isso estar vedado pelo disposto nos art.ºs 236.º e 286.º do CPT.

Estará prescrita a dívida, como alega a oponente, por o pedido de restituição só lhe ter sido 
comunicado em 22.3.93? Afigura -se -nos que não.

O prazo de prescrição é de 5 anos nos termos do art.º 40.º do Dec. -Lei 155/92, de 28.7, e conta -se 
após o recebimento das garantias, sendo que se interrompe ou suspende por acção das causa gerais 
de interrupção ou suspensão da prescrição (cfr. n.º 2 do citado artigo). Como se verifica de fls. 18 a 
22, a oponente recebeu em 26.10.90 e 24.4.91 as quantias referidas nos n.ºs 8 e 10 do doc. de fls. 18 a 
22 e depois foi notificada pelos ofícios n.ºs 16642, de 21.12.92, e 4249, de 22.3.93, para devolver as 
importâncias referidas no n.º 12, só tendo devolvido 3.334.776$60. As importâncias a devolver referem-
-se aos pagamentos de 24.4.91 (3.225.275$00) e de 26.10.90 (11.465.052$00 e 18.760.995$00).

Como a oponente foi notificada para repor a quantia em causa em 22.3.93 (cfr. art.º 9.º da peti-
ção), verifica -se que este acto interrompeu a prescrição da obrigação sendo que ainda não se tinham 
completado os 5 anos após o recebimento das quantias em 24.4.91 e 26.10.90. Desde a notificação em 
22.3.93 até à instauração da execução (acto interruptivo de prescrição – cfr. art.º 34.º, n.º 3 do CPT) 
também não decorreu o prazo da prescrição, pelo que não se verifica a prescrição da dívida exequenda 
e, consequentemente, o fundamento de oposição previsto na alínea d) do n.º 1 do art.º 286.º do CPT.

Invoca a oponente a sua ilegitimidade decorrente de figurar sozinha no título executivo quando 
foram 10 as empresas integrantes do “dossier” 871041 P1, o que representa um desfavor para a 
oponente devendo o título ser emitido em desfavor das 10 empresas integrantes do dossier. A alínea b) 
do n.º 1 do art.º 286.º do CPT especifica três tipos de ilegitimidade como fundamento de oposição à 
execução. O alegado pela oponente não se integra em nenhum dos tipos de ilegitimidade previstos na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 286.º do CPT e, por isso, não constitui fundamento de oposição à execução, 
sendo a mesma parte legítima porque figura no título executivo. Improcede, assim, a invocada ilegi-
timidade da oponente.

Refere também a oponente a nulidade do título executivo, mas não esclarece em que consiste 
essa nulidade. Importa desde já referir que a nulidade do título executivo não constitui fundamento 
de oposição à execução e que, como nulidade de um acto, prevista no art.º 251.º do CPT, deverá ser 
arguida e conhecida na própria execução e que é da competência do chefe da repartição nos termos 
do art.º 237.º, n.º 1 do CPT.

De tudo o exposto, somos de concluir que não se verificam os fundamentos de oposição invocados 
pela oponente ou quaisquer outros previstos no art.º 286.º do CPT, o que leva à rejeição liminar da 
oposição nos termos do art.º 291.º, n.º 1, als. b) e c) do CPT.

Não se verifica má -fé.
Neste termos, ao abrigo do disposto no art.º 291.º, n.º 1, als. b) e c) do CPT, rejeito liminarmente 

a oposição.
Custas pela oponente.
Valor: 3.663.904$00.
Registe e notifique.
Leiria, 15.7.96».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TT de 1.ª Instância de Leiria 

que rejeitou liminarmente a oposição deduzida pela ora recorrente por não se verificarem os fundamentos 
de oposição invocados pela oponente ou quaisquer outros previstos no artigo 286.º do CPT.
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Invoca a recorrente, desde logo, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação de 
facto e de direito e por contradição entre os fundamentos e a decisão (artigo 668.º, n.º 1, alíneas b) e 
c) do CPC).

Vejamos. Estabelece o artigo 125.º do CPPT, como, de resto, também o artigo 144.º do CPT já 
previa, que constituem causas de nulidade da sentença, nomeadamente, «a não especificação dos fun-
damentos de facto e de direito da decisão» e «a oposição dos fundamentos com a decisão» [sendo que, 
nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Código de Processo Civil é nula a sentença quando 
«não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão» e «os fundamentos 
estejam em oposição com a decisão»].

Ora, no caso em apreço, é manifesto que não se verifica a aludida falta de fundamentação na 
decisão recorrida.

Com efeito, claramente nela o Mmo. Juiz a quo conclui que, após análise dos mesmos, não se 
verificam os fundamentos de oposição invocados pela oponente ou quaisquer outros previstos no 
artigo 286.º do CPT, pelo que rejeita liminarmente a oposição, ao abrigo do disposto no artigo 291.º, 
n.º 1, alíneas b) e c) do CPT.

Por outro lado, também não ocorre, nem se vislumbra, qualquer contradição entre os fundamentos 
e a decisão proferida.

Como se diz no acórdão deste Tribunal de 20/5/2009, no recurso n.º 643/08, «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: quando, embora mal, o juiz entende que dos factos apurados 
resulta determinada consequência jurídica e este seu entendimento é expresso na fundamentação, ou 
dela decorre, encontramo -nos perante o erro de julgamento e não perante oposição geradora de nuli-
dade; mas já quando o raciocínio expresso na fundamentação aponta para determinada consequência 
jurídica e na conclusão é tirada outra consequência, ainda que essa seja a juridicamente correcta, a 
nulidade verifica -se.

A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o 
pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão da petição inicial – cf. Lebre de Freitas, Código de 
Processo Civil Anotado, II vol., em anotação ao artigo 668.º».

Todavia, no caso em apreço, não se verifica a apontada nulidade pois os fundamentos da sentença 
não estão em contradição com a decisão proferida.

Improcedem, desta forma, as nulidades invocadas pela recorrente.
Alega, ainda, a recorrente que o Mmo. Juiz a quo também não poderia ter decidido assim as 

questões postas em crise na oposição sem ter em conta os documentos juntos na p.i. e produzido a 
prova carreada para os autos.

Vejamos. De acordo com o disposto no artigo 291.º, n.º1 do CPT (actual 209.º, n.º 1 do CPPT), 
o juiz rejeitará logo a oposição, designadamente, se não tiver sido alegado algum dos fundamentos 
admitidos no artigo 286.º do CPT (actual 204.º do CPPT) ou se for manifesta a sua improcedência.

Ou seja, verificada alguma dessas situações, a rejeição liminar da oposição pode ter lugar quando, 
face a uma correcta interpretação da petição, inexistam quaisquer dúvidas quanto à inviabilidade ou 
inconcludência da pretensão do oponente.

Para haver lugar a indeferimento liminar é, pois, de facto, necessário que se trate de uma razão 
evidente, indiscutível, em termos de razoabilidade, que permita considerar dispensável a audição das 
partes, em sintonia com o preceituado no n.º 3 do artigo 3.º do CPC.

Como ensina o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, Vol. II, pág. 385, com este fundamento, o 
juiz só deve indeferir a petição inicial quando a improcedência da pretensão do autor for tão evidente 
que se torne inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, quando o seguimento do processo 
não tenha razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial.

No mesmo sentido tem vindo a ser a jurisprudência uniforme deste STA (v. Ac. de 17/5/95, no 
recurso n.º 18795, entre outros).

Tal rejeição ou indeferimento liminar em nada prejudica o oponente porquanto este sempre poderá 
apresentar nova petição com sanação das deficiências apontadas nos dez dias subsequentes à notificação 
da decisão, ao abrigo do preceituado nos artigos 234.º -A, n.º 1 e 476.º do CPC, considerando -se esta 
nova petição apresentada na data em que foi apresentada a primeira petição.

Ora, no caso em apreço, a oponente indicou como fundamentos da oposição a ilegalidade da liqui-
dação da dívida exequenda, a falta de fundamentação do despacho que deu causa à liquidação da dívida, 
a nulidade do título executivo, fundamentos esses que não se enquadram nos fundamentos previstos no 
artigo 286.º do CPT, então em vigor, e ainda a inexequibilidade do título executivo, a ilegitimidade da 
oponente e a prescrição da dívida exequenda que, embora pudessem constituir fundamento de oposição, 
improcedem manifestamente
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Razão por que o Mmo. Juiz “a quo” não poderia, por isso, deixar de rejeitar liminarmente a 
oposição deduzida.

Com efeito, quanto à ilegalidade em concreto da dívida exequenda, esta só é susceptível de 
fundamentar a oposição à execução quando o executado não pode reagir contra o acto de liquidação, 
mediante impugnação ou recurso.

E, neste caso, respeitando a dívida exequenda a restituição de quantias recebidas no âmbito das 
comparticipações do FSE, a oponente sempre tinha, e teve, a possibilidade de interpor recurso conten-
cioso do despacho ministerial que ordenou a restituição das importâncias recebidas.

Neste sentido, se pronunciaram, entre outros, os acórdãos deste STA de 14/10/94, no recurso 
n.º 18034, publicado nos Apêndices do DR de 20/1/97, pág. 2348 (“Em oposição à execução 
fiscal não é admissível questionar -se a legalidade em concreto da liquidação das restituições de 
quantias recebidas no âmbito das comparticipações do FSE”), e de 3/12/97, no recurso n.º 21598, 
publicado na Base de dados jurídicas ADJUS, em que se afirma que “I - A ilegalidade do despacho 
do Director -Geral do DAFSE, que ordena a restituição de importâncias recebidas é susceptível de 
recurso contencioso, a intentar perante os tribunais administrativos; II - A notificação não integral 
da fundamentação do despacho recorrido não constitui o fundamento de oposição previsto no ar-
tigo 286.º, n.º 1, alínea h) do CPT”).

Quanto à nulidade do título executivo, é também pacífico que a falta de requisitos do título exe-
cutivo, se não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade insanável do processo de 
execução fiscal (artigo 251.º do CPT), não estando prevista no artigo 286.º do CPT como fundamento 
de oposição.

Já no que respeita à alegada inexequibilidade do título executivo, embora se admita ser enqua-
drável na alínea h) do n.º 1 do artigo 286.º do CPT como fundamento de oposição à execução, o certo 
é que o título executivo que está na origem do processo de execução instaurado contra a ora recorrente 
é exequível já que o recurso contencioso apresentado não tem efeito suspensivo e não se mostra ter 
havido suspensão de eficácia do acto (cfr. artigo 76.º, n.º 2 da LPTA).

Também quanto à invocada ilegitimidade da oponente é patente que não colhe a argumentação da 
recorrente pois as razões alegadas se não enquadram no conceito de ilegitimidade prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 286.º do CPT como fundamento de oposição à execução uma vez que a oponente 
figura no título executivo como devedora e o facto de nele não constarem outros presumíveis devedores 
não afasta de todo a sua responsabilidade.

Por último, quanto à prescrição da dívida exequenda, cumpre dizer que também a mesma se não 
verifica ainda hoje.

Na verdade, o prazo de prescrição das dívidas ao FSE é o prazo de vinte anos, previsto no ar-
tigo 309.º do CC, e não o prazo de cinco anos, previsto no artigo 40.º do DL 155/92, de 28 de Julho, 
que apenas se refere à reposição de dinheiros públicos que devam reentrar nos cofre do Estado, quando 
recebidas indevidamente por funcionários ou agentes da Administração Pública – cfr. neste sentido a 
jurisprudência deste STA, nomeadamente os acórdãos de 6/11/2002, 25/6/2003, e de 5/7/2006, profe-
ridos nos recursos n.ºs 727/02, 325/03 e 462/06, respectivamente.

Neste caso, como resulta da decisão recorrida, tendo as quantias a repor sido recebidas em 
26/10/1990 e 24/4/1991 (v. fls. 18 a 22 dos autos) e as notificações para a respectiva devolução efec-
tuadas em 21/12/1992 e 22/3/1993, é também manifesto que ainda não ocorreu a alegada prescrição 
(artigos 323.º e 326.º do CC).

Daí que a rejeição liminar da oposição deduzida esteja correcta, dada a improcedência manifesta 
da mesma, quer por não virem alegados fundamentos próprios de oposição à execução, previstos no 
artigo 286.º do CPT, quer por improcederem manifestamente os alegados.

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 metade.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Venda. Credor com garantia real. Notificação.
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Sumário:

 I — O n.º 4 do artigo 886.º -A do Código de Processo Civil é subsidiariamente aplicável 
ao processo de execução fiscal.

 II — A omissão dessa notificação ao credor reclamante de crédito com garantia real 
sobre o bem a vender constitui nulidade processual que justifica a anulação da 
venda nos termos dos artigos 201.º, n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c), do Código de 
Processo Civil, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Processo n.º 244/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Económica Montepio Geral e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal do Porto, que, nos autos de incidente de anulação de venda executiva 
promovido pela CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, decidiu julgar procedente o incidente 
e decretar a anulação da venda efectuada.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) A douta sentença do Tribunal a quo faz uma errónea interpretação do direito, decidindo a 

anulação da venda por inobservância do disposto nos artigos 886º -A do CPC.
B) O presente recurso é interposto contra a douta sentença porquanto, ao contrário do doutamente 

decidido, entende a Fazenda Pública que não há que convocar a aplicação do art.º 886º -A do CPC, atenta 
a suficiência da legislação tributária, que não impõe qualquer obrigação de notificação aos credores 
quanto aos aspectos essenciais da venda.

C) Tal entendimento decorre do plasmado pelo artigo 248º do CPPT, em que estipula que no 
âmbito do Processo de Execução Fiscal a venda é feita por meio de propostas em carta fechada, salvo 
quando diversamente se disponha na lei.

D) Daqui resulta que a modalidade de venda, ao contrário do que sucede na Execução Comum, 
é imposta directamente pela lei, inexistindo, neste particular, margem de discricionariedade ao Órgão 
de Execução Fiscal.

E) Com efeito, apenas em situações excepcionais e expressamente tipificadas na lei —
cfr. artigo 252º do CPPT — poderá a venda ter lugar através de modalidade diferente da venda por 
meio de propostas em carta fechada.

F) Decorre da matéria de facto dada como provada que foi dado cumprimento a todas as disposi-
ções legais relativas à obrigação de citação/notificação dos credores previstas no CPPT, mostrando -se 
inteiramente cumprido o comando do art.º 239º do CPPT, que estabelece a obrigação de citação de todos 
os credores com garantia real, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 240º do CPPT.

G) Analisado o teor do artigo 886º -A do CPC, constata -se que todo o seu conteúdo se encontra 
pré -ordenado pela necessidade de levar ao conhecimento dos credores as decisões tomadas pelo soli-
citador de execução.

H) Por forma a permitir -lhes aferir do mérito e oportunidade das decisões tomadas pela agente de 
execução, nos casos em que este, por força da lei, tem uma ampla margem de decisão.

I) Daí que se conceba esta necessidade de dar conhecimento dos aspectos essenciais da venda a 
realizar.

Ora,
J) Atenta a construção da Execução Comum, compreende -se esta obrigação de notificação, nos 

casos em que a decisão compete ao agente de execução, também por razões de salvaguarda da paridade 
entre todos os credores, e bem assim, tendo presentes os poderes estes detém no âmbito do processo 
comum.

Assim,
K) São evidentes e notórias as diferenças estruturais entre a Execução Fiscal e a Execução Co-

mum.
L) Seja advindo do interesse subjacente a cada uma delas (o interesse público versus o interesse 

privatístico),
M) Seja pela natureza vinculada dos actos relativos a venda em Execução Fiscal,
N) Ou mesmo pela diferente latitude em que é permitida a intervenção dos credores.
O) As diferenças apontadas, levam -nos à conclusão de que o mero silêncio da Lei Processual Tri-

butária não autoriza a que, sem mais, se vão buscar à Lei Processual Civil as formalidades aí vertidas.
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P) Até porque o próprio ordenamento jurídico tributário regula em regra, de forma completa, a 
tramitação a seguir na Execução Fiscal.

Q) Tal encontra -se transposto para o caso sub judice, uma vez que entendeu o legislador que 
haveria apenas que notificar os credores para, nos termos do artigo 239º do CPPT, reclamarem os seus 
créditos.

R) Inexistindo qualquer obrigação de nova notificação, uma vez que, na determinação da modali-
dade de venda e do preço por que os bens hão -de ir à praça inexiste qualquer margem de subjectividade 
ao Órgão de execução fiscal.

S) A posição assumida pela Fazenda Pública encontra anuência no sufragado pela mais recente 
jurisprudência do STA de 04 -11 -2009, proc. 686/09, cujo sumário se transcreve: I  - Em processo 
tributário, a notificação da venda executiva ao credor com garantia real é feita «mediante editais, 
anúncios e divulgado através da Internet», de acordo com o disposto no n.º 1 do 249º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário  - não havendo aplicação subsidiária dos preceitos do Código 
de Processo Civil, por inexistir lacuna de previsão legal em tal matéria. II Em processo de execução 
fiscal, os credores com garantia real, mormente através da Internet, têm um conhecimento imediato 
e eficaz sobre a venda e os seus aspectos essenciais, não ficando impossibilitados de atacar eventuais 
irregularidades da mesma. (negrito nosso). Não obstante, e também por mera cautela de patrocínio, 
considera a Fazenda Pública que,

T) Mesmo sendo de considerar que o despacho que determina a venda a realizar na execução fiscal 
tem de ser notificado ao credor reclamante, por força do disposto no artigo 886º -A n.º 1 CPC,

U) A anulação da venda nos termos do art. 201º do CPC, invocada pela Autora, depende de ter 
ocorrido relativamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela respeitantes qualquer omissão 
de acto ou formalidade prescrita na lei,

No entanto,
V) Considera a Fazenda Pública que a anulação só pode ser decretada se, no circunstancialismo em 

que ocorreram as irregularidades, se puder afirmar a sua susceptibilidade para influenciar a venda,
W) O que, não acontece no caso em questão.
X) Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 165º do CPPT, «são nulidades insanáveis em processo 

de execução fiscal (...) a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado».
Y) E, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo 165º do CPPT, «as nulidades mencionadas são de 

conhecimento oficioso e podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final».
Z) Sob a epígrafe “Citação dos credores preferentes e do cônjuge”, o artigo 239º do CPPT dispõe, 

no seu n.º 1, que «Feita a penhora e junta a certidão de ónus, serão citados os credores com garantia 
real, relativamente aos bens penhorados (...), sem o que a execução não prosseguirá».

No entanto,
AA) saliente -se que a alegada falta de citação da aqui credora do despacho que ordenou a venda por 

negociação particular não a impossibilitava de participar na referida venda, porquanto, esta presenciou 
através de representante a decisão de prosseguimento da venda por negociação particular,

BB) Por sua vez, o n.º 10 do art. 864.º do CPC, e aqui sim aplicável subsidiariamente ex vi 
alínea e) do art. 2º do CPPT, estabelece que «a falta das citações prescritas tem o mesmo efeito que a 
falta de citação do réu, mas não importa a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos 
já efectuados, dos quais o exequente não haja sido exclusivo beneficiário, ficando salvo à pessoa que 
devia ter sido citada o direito de ser indemnizada, pelo exequente ou outro credor pago em vez dela, 
segundo as regras do enriquecimento sem causa, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos 
gerais, da pessoa a quem seja imputável a falta de citação».

Assim,
CC) Não importa a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efectuados, 

quando o exequente não haja sido o exclusivo beneficiário,
Na medida em que,
DD) Na situação do exequente não ser o exclusivo beneficiário, as vendas subsistem.
EE) Neste sentido, perfilhando o mesmo entendimento, veja -se a nível doutrinal, Jorge Lopes de 

Sousa, in “Código do Procedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado”, II Volume, 2007, 
pag. 493 e seguinte e pag. 588, em anotações aos artigos 239º e 257º, respectivamente.

FF) Bem como, a nível jurisprudencial, por todos vide o Acórdão do STA de 28 -11 -2007, 
proc. 662/07 que dispõe que “II  - A falta de citação, para a execução, dos credores com garantia real 
sobre os bens penhorados, tendo embora o mesmo efeito que a falta de citação do réu, todavia não 
importa a anulação da venda, da qual o exequente não haja sido exclusivo beneficiário  - artigo 864.º, 
n.º 1, alínea b), e n.º 3 do Código de Processo Civil.».

Assim sendo,
GG) Não existe qualquer fundamento para a anulação da venda efectuada no processo de execução 

fiscal por motivo da falta de notificação do despacho que ordenou a venda.
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Tendo a Meritíssima Juíza do Tribunal “a quo” decidido em sentido contrário, proferiu decisão 
contrária à lei, fazendo uma má interpretação desta, pelo que deverá ser proferido acórdão que decida 
pela correcta actuação da AT, como é de inteira Justiça!

1.2. A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL contra -alegou para sustentar a manutenção 
do julgado – cfr. fls. 146 a 153.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto 
parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:

«A jurisprudência deste Supremo Tribunal a respeito da questão objecto do recurso encontra -se 
dividida. Enquanto os acórdãos de 30/04/2008, processo n.º 117/08; de 14/07/2008, processo n.º 222/08; 
de 2/04/2009, processo n.º 805/08 e de 22/04/2009, processo n.º 146/09, entenderam que no processo 
de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto no artigo 886º -A do CPC, nos acórdãos de 
17/12/2003, processo 1951/03; de 28/03/2007, processo n.º 26/07; de 28/11/2007, processo n.º 662/07 
e de 4/11/2009, processo n.º 686/09 entendeu -se não haver lugar àquela aplicação supletiva.

Propendemos para a primeira solução por não acompanharmos alguns dos argumentos que mi-
litam a favor da segunda, tais como os que se referem às características do processo executivo fiscal 
 - simplicidade e celeridade. Na verdade, não vislumbramos em que medida a notificação da decisão 
sobre a venda prevista nos n.º 1 e 2 do artigo 886.º do CPC possa comprometer qualquer das citadas 
características do processo executivo tributário.

Por outro lado, impressionam -nos alguns dos argumentos alinhados em favor da aplicação su-
pletiva daquela norma do CPC, tais como a aplicação do princípio da proibição da indefesa que está 
ínsito no direito à tutela jurisdicional efectiva, com reconhecimento constitucional (art. 20º da CRP), 
bem como os princípios da boa -fé e da cooperação que devem ser observados nas relações entre todos 
os intervenientes processuais, previstos nos artigos 226º e 226º -A do CPC, com consagração constitu-
cional no n.º 3 do artigo 268º da CRP.

A este respeito sufragamos, também, o discurso jurídico do parecer emitido pelo Ministério Público 
no processo 686/09, de que passamos a transcrever parte, com a devida vénia:

“Resulta do artigo 201º n.º 1 do Código de Processo Civil que, fora dos casos previstos nos 
artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita bem como a omissão de um acto ou de 
uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irre-
gularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa. A regra do referido normativo é 
a de que se a lei não prescrever expressamente que ele tem como consequência a invalidade do acto, 
o vício do acto processual só deve produzir nulidade quando dele resulte prejuízo para a relação 
jurídica contenciosa.

Ora nada nos autoriza a concluir que, tendo sido notificada da nova data da venda, a recorrente 
não tomaria a iniciativa de acautelar os seus direitos, comparecendo no acto de abertura ou formulando 
proposta de aquisição de modo a evitar a degradação do preço de venda.

É pois manifesto que a omissão da notificação do aludido despacho teve influência na decisão da 
causa, afectando nomeadamente o desfecho dos actos relativos à venda e com prejuízo para aquela.

Além do mais, e como se evidencia no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14/07/2008, 
recurso 222/08, in www.dgsi.pt «vigora na generalidade dos processos judiciais o princípio da obriga-
toriedade 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 de tutela jurisdicional efectiva, reconhecido 
no artigo 20.º da Constituição da República».

No caso sub judicio, a decisão sobre a modalidade da venda e fixação do valor base, são actos 
com potencial para lesar o credor com garantia real sobre o bem a vender, não podendo, por isso, deixar 
de admitir -se a possibilidade de virem a ser impugnados por reclamação, nos termos dos artigos 95.º, 
n.º 1 e 2, alínea j) da LGT e 276º do CPPT.

Além disso a Recorrida, na qualidade de credora hipotecária, poderia sempre influir no preço da 
venda, nomeadamente apresentando quem oferecesse melhor preço, ou mesmo pedindo que o bem lhe 
fosse adjudicado pelo valor do seu crédito, não podendo, por isso, deixar de se entender, que a omissão 
daquela comunicação é susceptível de prejudicar os seus interesses.»

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A - A autora é credora do executado, António Ferreira Matias, com garantia real sobre o imóvel 

penhorado no âmbito da execução fiscal n.º 3506 -00/101574.5 e apensos, relativo a dívidas de IVA dos 
anos de 1999 e 2000 (cf. fls. 32 a 38 dos autos).

B - Nessa qualidade foi notificada para reclamar os seus créditos, o que veio a fazer vendo o seu 
crédito graduado (cf. doc. de fls. 22 do processo executivo, doravante apenas PA).

C - Por despacho de 25/09/2002 do Chefe de Finanças do SF da Maia foi designado o dia 18 de 
Novembro de 2002 para a realização venda do bem penhorado, fixando -se o valor de 59.150,00 euros, 
a título de valor base e promovendo -se a publicitação da venda através da internet, bem como a publi-
cação de anúncios em dois números seguidos de um dos jornais mais lidos na localidade, afixando -se 
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editais nos lugares designados na lei (cf. doc. de fls. 31, 32, 34 a 38 do processo executivo, doravante 
apenas PA).

D - No dia 18 de Novembro de 2002, foi lavrada uma acta onde, foi alegada a inexistência de 
propostas (cf. fls. 39 do PA).

E - Em anexo desta acta consta um envelope fechado da sociedade “Imobiliária e Comércio de 
artigos Eléctricos, Lda.”, com uma proposta, mostrando -se aposto no rosto do envelope a seguinte 
menção “11 Horas” (cf. doc. de fls., não numeradas do PA).

F - Por despacho do Chefe de Finanças de 27/02/2003 foi ordenada a realização da venda por meio 
de negociação particular (cf. doc. de fls. 39 do PA).

G - Por despacho de 01/01/2003, foi aceite a proposta de 46.000,00 euros, apresentada por Ernesto 
Mendes Granja, e adjudicado o imóvel (cf. fls. 58 do PA).

H - A venda mediante proposta em carta fechada não foi notificada à reclamante, aqui, autora, 
assim como a venda por negociação particular também não foi notificada.

3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 
reconduz -se à questão de saber a decisão recorrida fez correcto julgamento ao considerar que a falta de 
notificação ao credor com garantia real do despacho que determinou a venda do imóvel penhorado na 
execução fiscal e do despacho que alterou a modalidade dessa venda, integra uma nulidade processual 
susceptível de provocar a anulação dessa venda.

Com efeito, a decisão recorrida julgou procedente este incidente de anulação da venda com base 
na doutrina vertida nos acórdãos proferidos por este Supremo Tribunal em 30/04/2008 e 22/04/2009 
(nos proc. n.º 117/08 e 146/09, respectivamente), segundo a qual o disposto no artigo 886.º -A do CPC 
tem aplicação supletiva no processo de execução fiscal, razão pela qual o credor com garantia real tinha 
de ser notificado da decisão sobre a venda prevista nos nºs 1 e 2 daquele preceito legal, constituindo a 
omissão dessa notificação uma nulidade processual que justifica a anulação da venda nos termos dos 
artigos 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 artigo 257.º do CPPT.

Efectivamente, a ora Recorrida é credora do executado com garantia real (hipoteca) sobre o imóvel 
penhorado no âmbito da execução fiscal n.º 3506 -00/101574.5 e apensos, tendo sido oportunamente 
citada nos termos do artigo 239.º do CPPT para reclamar o seu crédito, o que fez, vendo o seu crédito 
graduado em primeiro lugar. Contudo, não foi posteriormente notificada do despacho determinativo 
da venda judicial mediante propostas em carta fechada nem do ulterior despacho que determinou a 
alteração da modalidade de venda, o que, na sua perspectiva, viola o disposto nos artigos 886.º -A, 895.º, 
n.º 2, e 904.º, alínea a), todos do CPC.

Donde decorre, desde logo, que tendo esta credora sido citada para a execução, não há que chamar 
à colação a norma invocada pela Recorrente nas conclusões AA) a GG), isto é, a norma contida no 
n.º 10 do artigo 864.º do CPC, que estabelece que a falta de citação das pessoas nele referidas (entre as 
quais figura o credor titular de direito real de garantia) «tem o mesmo efeito que a falta de citação do 
réu, mas não importa a anulação das vendas (...) das quais o exequente não haja sido exclusivo bene-
ficiário, ficando salvo à pessoa que devia ter sido citada o direito de ser indemnizada, pelo exequente 
ou outro credor pago em vez dela, segundo as regras do enriquecimento sem causa, sem prejuízo da 
responsabilidade civil, nos termos gerais, da pessoa a quem seja imputável a falta de citação».

A omissão que foi invocada e que conduziu à procedência do pedido traduziu -se, não na falta de 
citação para a execução da credora com garantia real sobre o bem a vender, mas na falta de notificação 
da decisão que determinou e fixou a modalidade da venda, pelo que se torna irrelevante saber se o 
exequente foi ou não o seu exclusivo beneficiário. Recorde -se que o mesmo não acontecia no âmbito 
do regime do Código de Processo Tributário, em que a venda era efectuada antes da reclamação de 
créditos, pelo que os credores com garantia real ainda não detinham, à data da venda, a qualidade de 
reclamantes de créditos para quaisquer efeitos, nomeadamente para os previstos no art. 886.º -A do CPC, 
e que, por isso, não tinham de ser notificados do despacho que ordenava a venda. Essa era, aliás, a razão 
pela qual a jurisprudência vinha defendendo, de forma reiterada, que o credor com garantia real não 
dispunha de legitimidade para pedir a anulação da venda executiva com o fundamento na nulidade por 
omissão da notificação prevista no n.º 4 do art. 886.º -A do CPC, e que só podia invocar, por analogia, 
a omissão do preceituado no n.º 3 do art. 864.º do CPC (falta de citação dos credores com garantia real 
para a execução), nulidade que só importava, porém, a anulação da venda se o exequente tivesse sido 
o seu exclusivo beneficiário (1).

Assim, a questão colocada no presente recurso prende -se com a aplicabilidade ao processo de 
execução fiscal da norma contida no artigo 886.º -A do CPC, tendo em conta que o pedido de anulação 
da venda se fundou na previsão do artigo 909.º, n.º 1, alínea c) do CPC, que estabelece que a venda 
fica sem efeito «se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201.º», e na previsão deste ar-
tigo 201.º, que prevê o regime das nulidades processuais não especialmente reguladas, estabelecendo 
que «a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade 
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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».

No caso em apreço, quando foi proferido o despacho determinativo da venda a Recorrida já deti-
nha, como vimos, o estatuto de credora reclamante para todos os legais efeitos, mas não foi notificada 
do despacho que designou o dia para a realização venda do imóvel com um valor base de € 59.150,00, 
nem do despacho que, ulteriormente, determinou que a venda fosse feita por negociação particular, em 
clara violação do disposto no n.º 4 do artigo 886.º -A do CPC, que obriga, além do mais, à notificação 
da modalidade de venda escolhida e do valor base dos bens a vender.

Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo se mostre ainda dividida quanto à 
aplicabilidade deste preceito ao processo de execução fiscal (2), afigura -se -nos que a melhor interpre-
tação da lei é a que responde afirmativamente à questão.

Desde logo, porque o princípio da subsidiariedade de aplicação das normas do Código de Processo 
Civil, imposto pelo artigo 2.º, alínea e) do CPPT, exige uma omissão ou lacuna de regulamentação legal 
acerca da matéria em causa na legislação processual tributária, e essa omissão é patente no caso, na 
medida em que o CPPT não possui qualquer dispositivo que estabeleça ou defina o objecto da decisão 
que o órgão da execução fiscal tem de emitir sobre a venda nem contém qualquer norma que aponte 
ou defina quem deve ser notificado pessoalmente dessa decisão.

É certo que o artigo 249.º do CPPT estabelece, sob a epígrafe “Publicidade da venda”, que «De-
terminada a venda, procede -se à respectiva publicitação, mediante editais, anúncios e divulgação 
através da Internet». Todavia, não cremos que seja sua pretensão eliminar a notificação às partes ou 
intervenientes processuais da decisão sobre a venda proferida no âmbito do processo judicial de exe-
cução fiscal, até porque essa notificação se imporia por força do princípio, vigente para os processos 
de natureza judicial, da obrigatoriedade de notificação às partes de todos os despachos que lhes possam 
causar prejuízo, e que constitui, aliás, um corolário da proibição da indefesa ínsita no direito à tutela 
jurisdicional efectiva contida no artigo 20.º da CRP.

Tal preceito visa, em nossa opinião, dar a mais ampla publicidade à venda no processo de execução 
fiscal, obrigando a uma maior divulgação relativamente à execução comum, tendo em conta o facto de 
estar em causa a cobrança de receitas tributárias que visam a satisfação das necessidades financeiras 
do Estado e de outras entidades públicas (artigo 5.º, n.º 1, da LGT), de forma a obter o maior preço 
possível, não se pretendendo, com isso, excluir o cumprimento dos deveres legais de notificação pessoal 
às partes impostas pela legislação processual civil.

Aliás, como se deixou frisado no acórdão proferido por esta Secção em 14/07/2008, no
proc. n.º 222/08, cuja fundamentação sufragamos, essa necessidade de notificação às partes de todos os 
despachos que lhes possam causar prejuízo está expressamente prevista no artigo 229.º do CPC, segundo 
o qual devem 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, cumprindo 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.

Por outro lado, é compreensível essa necessidade de notificação à luz do princípio da boa fé e da 
cooperação consagrado nos artigos 226.º e 226.º -A do CPC, que impõe que as partes tenham conhe-
cimento de todos os actos que os possam prejudicar, a fim de poderem providenciar pela defesa dos 
seus interesses, em sintonia com a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos 
estabelecida no n.º 3 do artigo 268.º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável a actos praticados 
em processos judiciais em que vigora um princípio geral de proibição da indefesa (artigo 20.º, n.º 1, 
da CRP).

Como se deixou explicado naquele aresto, «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 determi-
nação (3), 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, nºs 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. (...)

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.».
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Concluímos, assim, que a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva contida no ar-
tigo 20.º da CRP e o princípio da boa -fé e da cooperação entre os intervenientes processuais justificam 
plenamente que valha também para o processo fiscal o dever de notificação existente nas execuções 
comuns, constituindo a aplicação subsidiária da norma do artigo 886.º -A, n.º 4, do CPC (expressamente 
prevista na alínea e) do artigo 2.º do CPPT) a forma de assegurar a compatibilidade constitucional do 
processo de execução fiscal.

Neste contexto, impunha -se a notificação à ora Recorrida do despacho que determinou a venda 
e que fixou o valor base do imóvel a vender por propostas em carta fechada, bem como do despacho 
que alterou a modalidade dessa venda e preço mínimo para esta.

E como também se deixou explicado no acórdão proferido por esta Secção em 22/4/2009, no 
proc. n.º 146/09, a tal não obsta o disposto no n.º 10 do artigo 864.º do CPC, que estipula que a falta 
das citações prescritas tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu mas não importa a anulação 
das vendas das quais o exequente não haja sido exclusivo beneficiário, pois «esta disposição legal 
tem a ver com a estabilidade das relações jurídicas, impedindo assim que uma venda, efectuada por 
exemplo anos atrás, venha a ser anulada por falta de citação de algum dos interessados, que não o 
próprio executado (vide art. 909.º, n.º 1, b) do CPC). Ao passo que a situação que analisamos tem a 
ver com uma nulidade processual, a arguir em prazo curto. O que é coisa diferente.».

Devendo a credora com garantia real ter sido notificada do despacho determinativo da venda, 
torna -se inquestionável que foi omitida uma formalidade prescrita na lei. Todavia, porque essa omissão 
só constitui nulidade se puder influir no exame ou na decisão da causa (artigo 201.º, n.º 1, do CPC), 
resta saber se tal situação ocorreu.

Segundo o ensinamento de ALBERTO DOS REIS (4), é ao Tribunal que compete, no seu prudente 
arbítrio, decretar ou não a nulidade, conforme entenda que a irregularidade cometida pode ou não exer-
cer influência no exame ou na decisão da causa, pois que “os actos de processo têm uma finalidade 
inegável: assegurar a justa decisão da causa; e como a decisão não pode ser conscienciosa e justa se 
a causa não estiver convenientemente instruída e discutida, segue -se que o fim geral que se tem em 
vista com a regulação e organização dos actos de processo está satisfeito se as diligências, actos e 
formalidades que se praticarem garantem a instrução, a discussão e o julgamento regular do pleito; 
Pelo contrário, o referido fim mostrar -se -á prejudicado se se praticarem ou omitirem actos ou deixa-
rem de observar -se formalidades que comprometem o conhecimento regular da causa e, portanto, a 
instrução, a discussão ou o julgamento dela”. É neste sentido que deve entender -se o passo “quando 
a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa”.

Pelo que, o princípio da redução de nulidade à mera irregularidade, sem consequências, só acon-
tece quando o acto haja atingido o seu fim, e só caso a caso e segundo a prudência e a ponderação dos 
juízes, pode resolver -se a questão de saber se o acto atingiu o seu fim.

Deste modo, a anulação da venda deve ser decretada se, no circunstancialismo em que ocorreram 
as irregularidades, puder afirmar -se a sua susceptibilidade para influenciar a venda.

Ora, no caso vertente, a falta de notificação dos referidos despachos inviabilizou a intervenção da 
reclamante na fase da venda, o que nos permite precisar que a omissão dessa notificação não constitui 
uma mera irregularidade, sem consequências, na medida em que esse acto não atingiu o seu fim: assegurar 
a participação da reclamante credora na fase da venda e proteger os seus interesses, proporcionando-
-lhe quer o acompanhamento do desenvolvimento processual normal, quer a realização de diligências 
no sentido de alcançar a melhor proposta possível de venda e evitar ou minimizar a degradação do 
respectivo preço, garantindo que a venda se realize pelo preço mais alto possível.

Não fora a referida omissão e a venda poderia ter sido efectuada a diferente pessoa, por valor 
superior. Pelo que não se pode afastar a possibilidade de a omissão da referida notificação poder ter 
influenciado o resultado e o valor da venda.

É, pois, axiomático que a irregularidade cometida constitui uma nulidade nos termos do artigo 201.º, 
n.º 1º, do CPC, que importa não só a nulidade do acto da venda em si como dos actos subsequentes 
que dele dependam absolutamente.

O recurso não merece, por isso, provimento.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas a cargo da Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente 
Torrão.

(1) Cfr. os acórdãos do STA proferidos em 24/04/90, no Rec. n.º 12139, em 1/03/98, no Rec. n.º 23323 e em 4/12/2002, no Rec. 
n.º 0882/02. E os acórdãos do TCAS proferidos em 18/10/05, no Rec. n.º 00715/05 e em 11/07/06, no Rec. n.º 01073/06.

(2) Enquanto nos acórdãos proferidos em 30/04/2008, 14/07/2008, 2/04/2009, 22/04/2009, 8/07/2009, 7/07/2010 (nos proc. 
n.º 117/08, 222/08, 805/08, 146/09, 431/09, 188/10, respectivamente) se entendeu que era aplicável o disposto no artigo 886º -A 
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do CPC ao processo de execução fiscal, impondo -se, assim, a notificação ao credor reclamante dos aludidos despachos, já 
nos acórdãos proferidos em 17/12/2003, 28/03/2007, 28/11/2007 e 4/11/2009 (nos proc. n.º 1951/03, 26/07, 662/07 e 686/09, 
respectivamente) entendeu -se não haver lugar àquela aplicação supletiva.

(3) 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.

(4) In “Comentário ao Código de Processo Civil”, vol II, pág. 486. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Prescrição. IVA. Oposição à execução fiscal. Contagem do prazo. Interrupção. Pres-
tação de garantia. Suspensão.

Sumário:

 I — Considerando -se que é de dez anos, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 1 
do CPT, o prazo de prescrição a atender das dívidas exequendas relativas a IVA 
aos anos de 1988, 1989 e 1990, esse prazo conta -se a partir da entrada em vigor 
desse diploma legal (1 de Janeiro de 1991), sendo que só interessam os factos 
interruptivos ocorridos após essa data (cf. artigo 297.º do CC).

 II — A execução fiscal interrompe a prescrição, mas a paragem da mesma por período 
superior a um ano por facto não imputável ao contribuinte faz cessar tal efeito, 
somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (cf. n.º 3 do artigo 34.º do CPT).

 III — O CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição e a 
LGT — antes da redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro — só o admite em caso de reclamação, impugnação ou recurso ou, 
ainda, «por motivo de paragem do processo de execução em virtude de prestações 
legalmente autorizadas», que não em virtude de dedução de oposição à execução 
fiscal ou de prestação de garantia (cf. n.º 3 do artigo 49.º).

Processo n.º 460/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mar Largo — Construção e Urbanismo, S. A.
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 e Fiscal 
de Sintra que julgou verificada a excepção da prescrição das dívidas exequendas de IVA, relativas aos 
anos de 1988, 1989 e 1990 e, em consequência, extinta, por inutilidade superveniente da lide, a oposição 
à execução fiscal instaurada para a sua cobrança, dela vem interpor o presente recurso, formulando as 
seguintes conclusões:

I  - O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência da 
Oposição deduzida no PEF 34331993100426.3, instaurado no SF de Cascais 2 para cobrança coerciva 
de dívidas de IVA aos anos de 1988 a 1990.

II  - Fundamentação da sentença recorrida (síntese). Verifica -se, assim, a prescrição das dívidas em 
causa por já ter decorrido o prazo da prescrição de 10 anos previsto no art. 34º do CPT, aqui aplicável.

III  - No caso em apreço embora a prescrição, cuja contagem se iniciou em 01.07.1991, se tenha 
interrompido em 12.03.1993 (instauração da execução fiscal), como a execução esteve parada entre 
12.03.1993 e 06.10.2000, bem mais de um ano, cessou o efeito interruptivo em 12.03.1994, havendo 
que somar -se o tempo decorrido após esta data com o que decorreu de 01.07.1991 até 12.03.1993.

IV  - Não obstante, esse prazo não se poderá contar “até ao dia de hoje”, leia -se até à data do reco-
nhecimento da prescrição da dívida, ou seja, a data de douta sentença da qual se recorre, pois existem 
outros factos quer interruptivos quer suspensivos dessa prescrição, designadamente:

V  - Em 15.11.2000  - quando ainda não se tinha completado os 10 anos de prescrição, o que só 
viria a ocorrer em 2002  - foi deduzida a presente Oposição  - nova causa interruptiva, quer nos termos 
do CPT quer da LGT.
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VI  - Em 11.04.2001 foi apresentada garantia bancária, a qual nos termos do disposto no art. 169º 
do CPPT, por força da presente Oposição determinou a suspensão do prazo de prescrição – art. 49º 
n.º 3 da LGT.

VII  - Embora a caducidade dessa garantia tenha vindo a ser reconhecida nos presentes autos, certo 
é que o processo de execução fiscal continuou suspenso.

VIII  - Deste modo temos que em 15.11.2000 interrompeu -se novamente a contagem do prazo 
de prescrição, agora de 8 anos, mas que ficou suspenso a partir de 11.04.2001, com a prestação de 
garantia até o trânsito em julgado da presente Oposição, o que por força do presente Recurso também 
ainda não ocorreu.

IX  - A douta sentença ora recorrida a manter -se na ordem jurídica, revela uma inadequada apli-
cação das normas vertidas quer no art. 34º do CPT quer no art. 49º da LGT, bem como a mais recente 
jurisprudência, designadamente o Ac. desse Tribunal, produzido no processo 01185109, de 10/03/2010.

A oponente não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 12.02.1993, a Repartição de Finanças de Cascais  - 2 instaurou contra a Oponente o processo 

de execução fiscal n.º 3433 -93/100426.3 para cobrança coerciva de devidas de IVA referentes ao ano 
de 1990. (Doc. fls. 1 dos autos de execução em apenso).

B) Em 22.03.93, foi expedido aviso -citação dirigido à Oponente. (Doc. fls 8 e 9 dos autos de 
execução em apenso).

C) Em 06.10.2000, foram apensados ao processo de execução fiscal n.º 3433. -93/100426.3, os 
processos de execução n.º 3433 -93/100035.7 no montante de 225.309$00 e n.º 3433 -93/100112.4 no 
montante de 1.051.444$00. (Doc. fls. 10 dos autos de execução em apenso).

D) Em 11.04.2001, a Oponente apresentou a garantia bancária n.º 502001018 junto aos processos 
de execução 3433 -93/100/26.3. (Doc. fls. 59 dos autos de execução em apenso).

E) Em 22.12.2009, foi declarada a caducidade da garantia a que alude a alínea D) do probatório. 
(Doc. fls. 149 a 152 dos autos).

F) Em 15.11.2000, deu entrada na Repartição de Finanças de Cascais  - 2 a petição inicial que 
originou os presentes autos. (Cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se as dívidas exequendas 
já prescreveram.

Desde logo, importa referir que não vem posto em causa pela recorrente que o regime de pres-
crição aqui aplicável é o previsto no CPT, por ser o mais favorável conforme se decidiu na sentença 
recorrida.

Também já vimos que as dívidas exequendas dizem respeito a IVA, relativo aos anos de 1988, 
1989 e 1990.

Sendo assim, dispõe o artº 34º, n.º 1 daquele diploma legal que a obrigação tributária prescreve 
no prazo de 10 anos, contado, no caso, desde 1/7/91, data da entrada em vigor do CPT (cfr. artº 297º 
do CC).

E a não haver causa interruptiva ou suspensiva da prescrição esse prazo completar -se -ia, em 
relação a todas as dívidas exequendas, em 1/7/01.

Estabelece, porém, o n.º 2 do predito artº 34º que “a reclamação, o recurso hierárquico, a impug-
nação e a instauração da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo 
estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, 
o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

Posto isto e voltando ao caso dos autos, em 12/2/93 foi instaurada execução (vide als. A) do 
probatório), tendo decorrido até então o prazo de 1 ano, 7 meses e 11 dias.

Todavia, no período compreendido entre 22/3/93 e 6/10/00, a execução esteve parada por facto 
não imputável à oponente (vide als. B) e C) do probatório).

Pelo que esta paragem do processo executivo por período superior a um ano faz cessar o efeito 
previsto no citado n.º 2 do artº 34º, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao 
que tiver decorrido até à data da autuação.

Assim, tendo decorrido 1 ano, 7 meses e 11 dias até à data da autuação da execução, há que contar 
8 anos, 4 meses e 19 dias a partir da cessação do efeito interruptivo  - 22 de Março de 1994.

Pelo que se verifica que o termo do prazo de prescrição de 10 anos ocorreu em 10 de Agosto de 
2002.

E não se sustente que o prazo prescricional se suspende em consequência da suspensão do processo 
de execução devido a prestação de garantia, já que, desde logo, tal carece de fundamento legal.

Com efeito, o CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição e a LGT 
 - que estava em vigor à data da prestação da garantia (11/4/01)  - só o admite em caso de reclamação, 
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impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução em virtude de 
prestações legalmente autorizadas”, que não em virtude de prestação de garantia  - artigo 49.º, n.º 3, 
na redacção inicial (neste sentido, vide Acórdão desta Secção do STA de 31/2/07, in rec. n.º 1.086/06, 
citado na sentença recorrida).

Note -se, ainda, que a dedução (em 15/11/00) de oposição à execução fiscal não constitui 
causa interruptiva da prescrição, como resulta do disposto nos preditos artºs 34º, n.º 2 do CPT e 
49º, n.º 1 da LGT, nem tão pouco tem efeito suspensivo sobre o prazo de prescrição, pois só a Lei 
n.º 53 -A/06 de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/07, conferiu esse efeito à oposição  - cfr. n.º 3 do 
artº 49º da LGT  -, ainda que condicionando esse efeito ao requisito de a oposição ter provocado a 
suspensão legal da cobrança da dívida  - o que pressupõe a prestação de garantia ou a efectivação 
da penhora de bens.

É, assim, de concluir estarem efectivamente prescritas as obrigações tributárias em causa.
4 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso 

e manter a sentença recorrida.
Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Gestão de negócios. Ratificação do processado. Notificação da parte. Junção posterior 
de procuração acompanhada de declaração de ratificação.

Sumário:

 I — Apresentada petição inicial subscrita por advogado na qualidade de gestor de 
negócios, deve a parte ser notificada, pessoalmente, do despacho que fixou prazo 
para ratificar a gestão e o processado, nos termos do disposto no artigo 41.º, n.os 1 
e 3 do CPC.

 II — Tendo a parte, entretanto, junto procuração a favor de advogado da petição inicial, 
acompanhada de declaração de ratificação do processado, forçoso é reconhecer 
que se mostra sanada a falta de mandato.

Processo n.º 492/10 -30.
Recorrente: António Pedro de Brito e Cunha Amorim Alves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – António Pedro de Brito e Cunha Amorim Alves, melhor identificado nos autos, não se con-
formando com o despacho, de fls. 89 e 90, da Mmª Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

A — A questão em análise reconduz -se à figura de “falta de mandato”, caindo in totum no amplexo 
da previsão contida no art. 40º do CPC, assente igualmente estando que tal falta não foi atempadamente 
suprida, nem ratificado o anterior processado, após a notificação feita na pessoa do mandatário subs-
critor, que a este fixou prazo para a sanar, tendo sido estribada nesta concreta conjugação de factos que 
a douta sentença concluiu pelo indeferimento liminar da oposição deduzida.

B — Vem entendendo a jurisprudência dos nossos Tribunais superiores que o despacho judicial 
proferido nos termos do n.º 2 do artigo 40º do Código de Processo Civil tem de ser notificado à própria 
parte em nome da qual o acto é praticado.

C – Porém, compulsados os autos, constata -se que o único destinatário do referido despacho 
contido na notificação efectuada ao abrigo do art. 40º do CPC foi o próprio mandatário subscritor, nada 
tendo sido notificado à parte, ou seja, ao próprio Oponente, sendo precisamente neste facto, notório e 
determinante, que radica o presente recurso.
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Efectivamente, verifica -se in casu que, de facto, a parte nunca foi notificada para ratificar o pro-
cessado, sendo que tal ratificação apenas por ela pode ser efectuada, dela dependendo totalmente.

D — Ora, nos casos de “falta de procuração”, não competindo ao advogado/ mandatário suprir 
essa mesma falta, afigura -se por demais evidente que deva ser a própria parte, e não quem a patrocine, 
notificada para os fins do disposto no n.º 2 do art. 40º do CPCiv..

E — A omissão de notificação à parte (exigida pela aplicação conjugada dos artigos 40º, n.º 2 e 
41º, n.º 2 do CPC) dá, sem mais, lugar à nulidade prevista no artigo 201º do mesmo diploma, nulidade 
que, sendo tempestiva, aqui expressamente se invoca para todos os legais efeitos, nos termos previstos 
no n.º 1 do artigo 205º do CPC.

F – Assim se impondo a revogação do despacho que ordenou a ratificação do processado e que 
apenas se operou na pessoa do mandatário apresentante, e, subsequentemente, dos actos que lhe são 
posteriores, concretamente da sentença que declarou sem efeito todos os actos praticados pelo manda-
tário nos presentes autos, com indeferimento liminar da deduzida Oposição.

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

presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Dos elementos recolhidos nos autos apura -se o seguinte:
a) o recorrente deduziu, em 6/3/07, oposição à execução fiscal (vide fls. 2);
b) logo que os autos lhe foram presentes, em 21/2/08, a Mmª Juiz “a quo” proferiu o seguinte 

despacho:
“A petição inicial da presente impugnação encontra -se subscrita por advogado.
Contudo, não foi junta a procuração aos presentes autos.
Notifique, pois, o Ex.mo advogado subscritor para juntar procuração e ratificação do processado, 

no prazo de 10 dias…” (vide fls. 84);
c) este despacho foi notificado ao recorrente em 27/11/08 (vide fls. 85);
d) em 29/1/10, a Mmª Juiz proferiu o seguinte despacho:
«Apesar da Petição Inicial se encontrar subscrita por mandatária, não foi junta aos autos a res-

pectiva procuração forense.
Por despacho de fls. 84 o mandatário subscrito foi notificado nos termos do disposto no art. 40º 

do C.P.C., mas nada fez.
Foram os autos com vista ao Ex.mo Magistrado do M.P. que emitiu parecer inserto a fls. 87.
Cumpre agora aplicar a cominação legalmente prevista e, em consequência, nos termos do art. 40º 

n.º 2 do Código de Processo Civil, ex vi do art. 2º alínea f) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário (CPPT), considerar sem efeito todos os actos praticados pelo mandatário nos presentes autos 
e indeferir liminarmente a presente oposição» (vide fls. 89 e 90);

e) este despacho foi notificado ao Sr. Advogado, subscritor da petição inicial, a coberto de carta 
registada, expedida em 29/1/10 (vide fls. 93);

f) a procuração a favor de Advogado foi apresentada em 18/2/10, com declaração de ratificação 
do processado.

3 – Dispõe o artº 40º do C.P.C.:
“1  - A falta de procuração e a sua insuficiência ou irregularidade podem, em qualquer altura, ser 

arguidas pela parte contrária e suscitadas oficiosamente pelo tribunal.
2 - O Juiz fixa o prazo dentro do qual deve ser suprida a falta ou corrigido o vício e ratificar o 

processado. Findo esse prazo sem que esteja regularizada a situação, fica sem efeito tudo o que tiver 
sido praticado pelo mandatário...

3 -...”.
Por sua vez, estabelece o artº 41º do mesmo diploma legal que:
1  - Em casos de urgência, o patrocínio judiciário pode ser exercido como gestão de negócios.
2  - Porém, se a parte não ratificar a gestão dentro do prazo assinado pelo juiz, o gestor será con-

denado nas custas que provocou e na indemnização do dano causado à parte contrária ou à parte cuja 
gestão assumiu.

3  - O despacho que fixar o prazo para a ratificação é notificado pessoalmente à parte cujo patro-
cínio o gestor assumiu”.

Ora, no caso dos autos e como vimos, o Advogado signatário da petição inicial da oposição à 
execução fiscal interveio invocando a qualidade de gestor de negócios.

Sendo assim e face ao disposto no predito artº 41º, n.º 3, aqui aplicável ex vi do artº 2º, alínea e) 
do CPPT, devia o recorrente ter sido pessoalmente notificado do despacho que fixou o prazo de 10 dias 
para ratificar a gestão e o processado.

Só então, caso não cumprisse o determinado, havia lugar à aplicação do artº 41º n.º 2 do CPC, 
condenando o gestor nas custas e, se fosse caso disso, na indemnização dos prejuízos.
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Assim, porque foi omitida a notificação do oponente para o efeito assinalado, forçoso é concluir 
ter sido prematuro o despacho recorrido que, por isso, não se pode manter.

E porque, entretanto, a procuração do oponente, a favor do Sr. Advogado da petição inicial, 
acompanhada da declaração de ratificação do processado, foi junta, forçoso é reconhecer que se mostra 
sanada a falta de mandato, devendo, assim, os autos prosseguirem os seus trâmites legais.

4 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em conceder provimento ao recurso, revo-
gar o despacho recorrido e ordenar que os autos baixem à instância a fim de prosseguir os seus termos 
legais, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Sisa. Contrato Promessa. Cessão da posição contratual. «Ajuste de Revenda».

Sumário

 I — Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis, o legislador assumidamente (cf. o parágrafo 3.º do respectivo 
preâmbulo) procedeu a um alargamento do conceito legal de «transmissão one-
rosa» para efeitos de incidência do imposto, nele incluindo expressamente, a par 
de outras realidades, as cessões de posições contratuais em contratos promessa 
de compra e venda de imóveis [cf. a alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do CIMT], 
bem como a celebração de contratos promessa em que se preveja a possibilidade 
do cedente ceder a sua posição contratual a terceiro [cf. a alínea a) do n.º 3 do 
artigo 2.º do CIMT].

 II — Daqui não resulta, porém, que as cessões de posição contratual em contratos 
promessa de compra e venda de imóveis não estivessem já, nalguns casos, sujeitas 
a SISA, mantendo -se essa sujeição em sede de IMT [cf. a alínea e) do n.º 3 do 
artigo 2.º do CIMT], como sucede nas cessões de posições contratuais em contra-
tos promessa de compra e venda de imóveis que se consubstanciem num «ajuste 
de revenda», se e quando o contrato definitivo fosse celebrado entre o primitivo 
promitente vendedor e o terceiro cessionário, ex vi do artigo 2.º ,§ 1.º, 2.º e § 2 
do CIMSISD.

Processo n.º 499/10 -30.
Recorrente: Luís Manuel Franco Frazão.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – Luís Manuel Franco Frazão, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 23 de Março de 2010, que julgou improcedente a im-
pugnação deduzida contra acto de liquidação de sisa e juros compensatórios no valor de € 21.010,60, 
apresentando as seguintes conclusões (que numerámos):

1. O ora recorrente, pelas razões antes mencionadas e mais concretamente por entender que a 
cedência de posição contratual efectuada no exercício do direito conferido no contrato -promessa pela 
promitente vendedora, não estava, ao tempo do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto 
sobre as Sucessões e Doações, sujeita a sisa, como pretende a Administração fiscal e defende o tri-
bunal “a quo”.

2. Basta atentarmos na afirmação que o legislador no Código do Imposto Municipal sobre Trans-
missões onerosas de Imóveis faz no preâmbulo que o aprovou, quando diz e aplica o termo – passam 
– a integrar a incidência.
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3. Logo, se passam a integrar a incidência, é porque não a integravam, nem mesmo por ficcio-
namento, como se retira da transcrição, in quesito n.º X supra.

4. Pura e simplesmente, não era matéria que estivesse abrangida pelas regras da incidência da 
sisa, por inexistência de norma legal.

5. Logo, com o devido respeito, não será correcto o entendimento que faz ficcionar o artigo 2.º 
do CIMSISD, a autorizada cedência da questionada posição contratual, como pretendeu a douta sen-
tença em recurso.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, e, em consequência, 
ser revogada a douta sentença recorrida e proferida nova decisão de mérito, favorável à recorrente, 
que declare a anulação da sisa e dos juros compensatórios, impugnados.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se há ajuste de revenda, para efeitos do 

§ 2 do art. 2 do CIMSISD, quando o promitente -comprador para quem havia sido feita tradição do 
imóvel a que se refere o contrato -promessa cede a sua posição contratual a terceiro e entre este e o 
primitivo promitente -vendedor vem a realizar -se a escritura de compra e venda respectiva.

Alega o recorrente que a cedência de posição contratual efectuada no exercício do direito con-
ferido no contrato -promessa pela promitente -vendedora, não estava, ao tempo do Código do Imposto 
Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, sujeita a sisa, como pretende a Admi-
nistração fiscal e defende o Tribunal “a quo”, sendo que tal incidência só passou a ser prevista pelo 
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Vejamos: A decisão recorrida considerou, e bem, que estando assente a cedência da posição 

contratual e a realização do imóvel entre o promitente vendedor e o terceiro há uma presunção de 
tradição entre o promitente vendedor e o cedente, presunção essa que decorria já da redacção do refe-
rido art. 2.º, parágrafo 2.º do CIMSISD, sendo que o contribuinte, se pretender afastar tal presunção, 
deverá provar que, não obstante a celebração da escritura do promitente vendedor com terceiro, não 
existiu entre si e este qualquer ajuste de revenda.

E fê -lo em sintonia com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo que vem 
entendendo que há ajuste de revenda, para efeitos do § 2 do art. 2 do CIMSISD, quando o promitente-
-comprador para quem havia sido feita a tradição do imóvel a que se refere o contrato -promessa cede 
a sua posição contratual a terceiro e entre este e o primitivo promitente -vendedor vem a realizar -se 
a escritura de compra e venda respectiva – cf. neste sentido, para além do acórdão citado, recurso 
20331, o Acórdão de 21.04.2010, recurso 924/09, ambos in www.dgsi.pt.

Esta tributação em sede de CIMSISSD tem a sua razão de ser no facto de os contratos promessa 
de compra e venda de imóveis terem deixado de ser, «progressivamente, com o desenvolvimento da 
actividade económica, meros negócios preparatórios de contratos de compra e venda, passando a ser 
utilizados como instrumentos de realização de investimentos e de especulação imobiliária, que têm por 
base uma transmissão puramente económica dos bens, proporcionadora de rendimentos». (Ver neste 
sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21.04.2010, recurso 924 (01, in www.dgsi.pt).

O legislador, certamente conhecedor desta realidade e da diversidade das situações em causa, 
não deixou de o reflectir no texto legislativo.

Não se verifica, pois, qualquer violação da legalidade na liquidação de SISA impugnada, pelo 
que a decisão recorrida não merece censura.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.

4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 112 a 114 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se já antes da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre as Transmis-

sões Onerosas de Imóveis, as cessões da posição contratual em contrato -promessa de compra e venda 
de bens imóveis nos quais o contrato definitivo fosse efectivamente celebrado por terceiro para quem 
o primitivo promitente comprador transmitiu a posição contratual estavam sujeitas ao pagamento de 
imposto (SISA).

6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1 – Por ofício de 20/02/04, do Serviço de Finanças de Lisboa 7, foi o ora impugnante notificado 

da liquidação adicional de SISA no valor de € 19.752,40 (a que acrescem € 1.258,20 de juros com-
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pensatórios), respeitante ao “contrato de cessão da posição contratual celebrado em 2/10/02, pelo 
valor de € 197.523,97”, do prédio urbano correspondente à fracção autónoma BZ, apartamento 62, 
do prédio sito na Rua Sam Levy, Quinta de Santo António, Caselas, inscrito na matriz da Freguesia 
de São Francisco Xavier, sob o artigo 1079, com o valor patrimonial de € 144.475,50 – cfr. doc de 
fls. 10 dos autos;

2 – A notificação da liquidação, para além dos elementos referidos, foi acompanhada de nota 
demonstrativa da liquidação, da indicação do prazo de pagamento, do início da contagem de juros de 
mora e dos prazos e meios de contestação da liquidação comunicada – cfr. fls. 10 e 11 dos autos;

3 – A liquidação de SISA resultou de acção inspectiva levada a efeito pelos Serviços de Inspecção 
Tributária, da Direcção de Finanças de Lisboa, no termo da qual foi elaborado o relatório de fls. 13 
a 19 dos autos;

4 – Sob a epígrafe DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES ME-
RAMENTE ARITMÉTICAS À MATÉRIA COLECTÁVEL, pode ler -se no relatório o seguinte:

“(…)
Situação de facto:
Que o sujeito passivo celebrou com a empresa AFER – Engenharia e Construções, Lda. com o 

NIPC 50000100005, um contrato de promessa de compra e venda de uma fracção autónoma, desig-
nada pelas letras “BZ” que constitui Apartamento 62, do prédio urbano constituído em regime de 
propriedade horizontal, sito na Rua Sam Levy – Villa Restelo – Caselas, em Lisboa, inscrito na matriz 
sob o artigo 1079, com o valor patrimonial de sendo o preço acordado de 197.523,97€. No entanto, 
pelo mesmo preço, viria a ceder a sua posição a Luís Franco Frazão -Imobiliária, Lda., com o NIF. 
503651737, conforme Contrato de Cessão de Posição Contratual de 02/10/2002, o que configura um 
ajuste de revenda, dado que foi celebrada a escritura entre o primitivo promitente vendedor e este.

Assim, e por força do § 2º do artigo 2º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
as Sucessões e Doações, deveria ter solicitado o pagamento da sisa devida, no Serviço de Finanças 
referido no artigo 46º e no prazo referido no artigo 115, n.º 4, todos do mesmo Código, o que não fez 
em devido tempo, nem até à presente data.

Valor sujeito a sisa  - € 197.523,97
Taxa 10%
Parcela a abater 0
Imposto € 19.752,40
(…)”.
5 – Em 1/9/1999 foi celebrado entre a AFER – Engenharia e Construções Lda e o ora impugnante, 

um contrato promessa de compra e venda, através do qual a AFER prometeu vender, e o impugnante 
prometeu comprar, a fracção autónoma que vier a corresponder à habitação tipo T” A, apartamento 
n.º 62, correspondente ao 4º andar Direito do Edifício G (com 2 lugares de estacionamento, com os 
números 116 e 117 na cave H -3, e uma arrecadação na Cave H -3, com o número 61), a construir no 
imóvel denominado “Quinta de Santa António”, sito na Freguesia de São Francisco Xavier, em Lisboa, 
pelo preço de 39.600.000$00 – cfr. fls. 20 a 27 dos autos;

6 – No artigo 10 do “supra” referido contrato promessa foi estabelecido que (cfr. fls. 20 a 27 
dos autos):

“A posição contratual e os direitos previstos no presente contrato podem ser cedidos ou transfe-
ridos pelo PROMITENTE COMPRADOR, até 30 dias antes da escritura definitiva de compra e venda 
e processar -se -á do seguinte modo:

a) O PROMITENTE COMPRADOR deverá comunicar por escrito à PROMITENTE VENDE-
DORA a sua intenção de ceder a posição contratual no presente contrato, bem como a indicação da 
entidade que lhe sucederá no mesmo;

b) No prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da recepção da comunicação referida no 
número anterior, a PROMITENTE VENDEDORA, após aceite a cessão, elaborará o correspondente 
Contrato de Cessão da Posição Contratual, a favor da entidade que vier a ser indicada, o qual será 
assinado por todas as partes envolvidas, no qual esta última assumirá, expressamente, a obrigação 
de cumprir com todas as cláusulas e condições que tiverem sido contratualmente acordadas, entre a 
PROMITENTE VENDEDORA e o PROMITENTE COMPRADOR;

7 – Em 2/10/02, o ora impugnante, Luís Manuel Franco Frazão, a sociedade Luís Franco Frazão 
– Imobiliária, Lda e a sociedade AFER – Engenharia e Construções Lda celebraram um contrato de 
cessão de posição contratual, através do qual o ora impugnante cedeu à Luís Franco Frazão – Imo-
biliária, Lda a sua posição contratual no contrato promessa m.i. no ponto 5 “supra”, tendo a AFER 
prestado o seu consentimento à cessão da posição acordada – cfr. fls. 29 dos autos;

8 – Em 12/12/02 foi celebrada, entre a AFER – Engenharia e Construções Lda e Luís Franco 
Frazão – Imobiliária, Lda, escritura pública de compra e venda da fracção autónoma designada pelas 
letras “BZ”, correspondente ao 4º, Dtº, apartamento 62, do Bloco G, destinado à habitação, com dois 
lugares de estacionamento identificados com os números 116 e 117 e uma arrecadação com o número 
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61, localizados na cave, do prédio urbano sito na Rua Sam Levy, Quinta de Santo António, Caselas, 
concelho de Lisboa, descrito na 3ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o número 614, 
freguesia da Ajuda, registado a favor da sociedade vendedora, pela inscrição G, apresentação dezoito 
de 9 de Junho de 1999, submetido ao Regime de Propriedade Horizontal pela inscrição F apresentação 
treze de 6 de Junho de 2002, inscrito na matriz da freguesia de S. Francisco Xavier sob o artigo 1.079, 
pelo preço de € 197.523,97 – cfr. fls. 31 a 38 dos autos.

6 – Apreciando.
6.1. Da sujeição a SISA de cessão de posição contratual em contrato promessa de compra e venda 

de imóvel em que o contrato definitivo é celebrado por terceiro para quem o promitente comprador 
transmitiu a sua posição no contrato

A sentença recorrida, a fls. 69 a 83 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida, 
mantendo o acto de liquidação sindicado (SISA), por ter entendido que no caso, estão preenchidos os 
pressupostos dos quais a lei – artigo 2º, §2 do CIMSISD – faz depender a sujeição a imposto: a saber: 
cedência da posição contratual pelo promitente comprador a um terceiro e realização da venda do 
imóvel entre o promitente comprador e o terceiro (cfr. sentença recorrida, a fls. 79 dos autos).

Não obstante a extensa, profícua e clara fundamentação do decidido que se colhe da sentença 
recorrida (a fls. 75 a 83 dos autos), alega o ora recorrente que a cedência de posição contratual efec-
tuada no exercício do direito conferido no contrato -promessa pela promitente vendedora, não estava, 
ao tempo do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, sujeita 
a sisa, apoiando nesta sede o seu entendimento na afirmação que o legislador no Código do Imposto 
Municipal sobre Transmissões onerosas de Imóveis faz no preâmbulo que o aprovou, quando diz e 
aplica o termo – passam – a integrar a incidência, logo, se passam a integrar a incidência, é porque 
não a integravam, nem mesmo por ficcionamento, concluindo que pura e simplesmente, não era ma-
téria que estivesse abrangida pelas regras da incidência da sisa, por inexistência de norma legal (cfr. 
as conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas).

Vejamos.
Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (CIMT), o legislador assumidamente (cfr. o parágrafo 3.º do respectivo preâmbulo) procedeu a 
um alargamento do conceito legal de “transmissão onerosa” para efeitos de incidência do imposto, nele 
incluindo expressamente, a par de outras realidades, as cessões de posições contratuais em contratos 
promessa de compra e venda de imóveis (cfr. a alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do CIMT), bem como 
a celebração de contratos promessa em que se preveja a possibilidade do cedente ceder a sua posição 
contratual a terceiro (cfr. a alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º do CIMT).

Daqui não resulta, contudo, ao contrário do que pretende o recorrente, que as cessões de posição 
contratual em contratos promessa de compra e venda de imóveis não estivessem já, nalguns casos, 
sujeitas a imposto municipal de SISA, mantendo -se essa sujeição em sede de IMT (cfr. a alínea e) do 
n.º 3 do artigo 2.º do CIMT).

Estavam já sujeitas a SISA, as cessões de posições contratuais em contratos promessa de compra e 
venda de imóveis que se consubstanciassem num “ajuste de revenda”, se e quando o contrato definitivo 
fosse celebrado entre o primitivo promitente vendedor e o terceiro cessionário, ex vi do artigo 2.º § 1.º, 
2.º e §2 do Código do Imposto Municipal de Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), 
que dispunha:

Artigo 2.º

(Incidência real)

A sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras 
parcelares desse direito, sobre bens imóveis.

§ 1.º Consideram -se, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária:
1.º (...)
2.º As promessas de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tra-

dição para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes 
estejam usufruindo os bens;

(...)
§ 2.º Nas promessas de venda entende -se também verificada a tradição se o promitente -comprador 

ajustar a revenda com um terceiro e entre este e o primitivo promitente vendedor for depois outorgada 
a escritura de venda.

Daí que, nestes casos, a entrada em vigor do CIMT não procedeu a um alargamento do conceito 
de transmissão para efeitos de imposto, antes manteve a norma pré -existente (no mesmo sentido, J. 
SILVÉRIO MATEUS/L. CORVELO DE FREITAS, Os Impostos sobre o Património. O Imposto do 
Selo, Lisboa, Engifisco, 2005, pp. 325 e 327/328), clarificando -a apenas através da menção expressa 
à “cedência de posição contratual”.
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Como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal do passado dia 21 de Abril (rec. n.º 924/09), 
a cuja fundamentação aqui aderimos, e que passamos a transcrever:

«(…) o Código da Sisa alargou o âmbito de incidência do imposto a situações em que ocorra 
uma operação jurídica que configure um ajuste de revenda nas promessas de compra e venda, por essa 
operação pressupor e evidenciar, em princípio, a existência de uma tradição jurídica do bem para aquele 
que procede a esse tipo de negócio jurídico. Razão por que a lei presume ter existido, nesse caso, a 
tradição do bem para o cedente, ficcionando a partir daí a existência de transmissão (económica) do 
bem para efeitos de incidência de imposto de sisa. E face à inexistência de um conceito de transmissão 
entre as normas respeitantes à sisa, nada obsta a que o conceito abranja não só a transmissão civil como, 
também, a transmissão puramente económica e fiscal dos bens imobiliários.

É, pois, neste contexto, que se compreende que o aludido § 2º tenha alargado o conceito de trans-
missão aos casos em que “o promitente comprador ajustar a revenda do imóvel com um terceiro e entre 
este e o primitivo promitente vendedor for outorgada a escritura de compra e venda”, presumindo 
uma tradição (puramente jurídica ou fiscal) do imóvel, tornando -se desnecessário que o promitente 
comprador tenha entrado na posse material do imóvel, isto é, que tenha havido tradição efectiva. Aliás, 
caso tivesse havido tradição material e efectiva do imóvel, a sisa seria devida nos termos referidos no 
§ 1.º, n.º 2, e não já nos termos do § 2.º, pelo que não faz sequer sentido defender a inaplicabilidade 
deste § 2.º com o argumento de que não existiu tradição material do bem. (…).

Como escrevem F. PINTO FERNANDES e NUNO PINTO FERNANDES No “Código do Imposto 
Municipal de Sisa e do Imposto Sobre Sucessões e Doações Anotado e Comentado”, a págs. 59., no § 2º 
«o legislador contentou -se com a tradição jurídica dos bens. A teleologia deste preceito é sujeitar a 
sisa a revenda ou agenciação de bens alheios feita pelo promitente comprador ao negociar ou ceder a 
sua posição contratual, entendendo -se que se dá, nestas circunstâncias, uma tradição fiscal do imóvel, 
embora aquele não intervenha na escritura, uma vez que a sua intervenção no acto é escamoteada. 
É também no momento da celebração da escritura que se verifica a transmissão contemplada neste 
p. 2º. É evidente que havendo tradição efectiva não há que lançar mão deste dispositivo legal, sendo a 
sisa devida nos termos já ali referidos. O campo de aplicação deste preceito restringe -se, pois, à situ-
ação do promitente comprador que não entrou na posse do imóvel, ajusta a revenda com um terceiro, 
sendo a escritura celebrada entre este último e o promitente vendedor.».

Aliás, o Código do Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis, que entrou em 
vigor em 1/01/2004, manteve a sujeição a imposto dos contratos de promessa de compra e venda de 
imóveis sempre que ocorra a «cedência de posição contratual ou ajuste de revenda, por parte do pro-
mitente adquirente num contrato -promessa de aquisição e alienação, vindo o contrato definitivo a ser 
celebrado entre o primitivo promitente alienante e o terceiro», considerando existir, nessas situações, 
uma transmissão onerosa para efeitos de incidência do imposto [art.º 2.º, n.º 3, alínea e)] e alargou, 
ainda, a incidência do imposto às situações em que seja clausulado, no contrato promessa ou posterior-
mente, que o promitente adquirente pode ceder a sua posição contratual a terceiro e à cessão da posição 
contratual no exercício do direito conferido por esses contratos [art.º 2.º, n.º 3, alíneas a) e b)].

Em conclusão, o que o § 2.º do artigo 2.º estabelece é que, nos casos em que ocorra um ajuste de 
revenda nas promessas de compra de bens imobiliários, se tem de presumir que existiu uma tradição 
jurídica do bem para aquele que realizou esse ajuste, pois só com essa tradição se compreende que ele 
possa ter agenciado a revenda e contratualizado o negócio. E, para afastar essa presunção legal de tradi-
ção (presunção juris tantum por força do artigo 73.º da LGT Segundo o qual as presunções consagradas 
nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário. Sendo a situação em apreço 
uma daquelas que bule com a incidência tributária, há que dar à parte desfavorecida com esta presunção 
a possibilidade de a ilidir, mediante prova em contrário face ao disposto no n.º 2 do artigo 350.º do 
C.Civil.), o sujeito passivo terá de provar que, não obstante a celebração da escritura do promitente 
vendedor com terceiro, não existiu entre si e este qualquer ajuste de revenda, sendo indiferente, para a 
referida ilisão, a prova da falta de posse material e efectiva do bem, pois o preceito não abrange essas 
situações de tradição efectiva, que caem, antes, no âmbito de aplicação do § 1.º, n.º 2 do artigo 2.º.

(…)
Ora, o facto de alguém ter procedido, sem qualquer motivo perceptível, à cessão da posição 

contratual de promitente adquirente para um terceiro, sendo este quem outorga no contrato -prometido, 
permite, natural e logicamente, inferir que ocorreu um ajuste de revenda do bem, pelo que, a menos 
que se venham a clarificar os elementos justificativos para o acto, pela evidenciação de elementos que 
apontem, designadamente, para uma impossibilidade de o cedente outorgar o contrato -prometido ou para 
causas indicativas de uma pura desistência do contrato, justifica -se que a AT conclua pela existência de 
«ajuste de revenda» para os efeitos previstos no artigo 2º, parágrafo 2º, do CIMSISSD. Trata -se de uma 
presunção natural, isto é, de uma ilação ou inferência extraída de um facto conhecido para afirmar um 
facto desconhecido, como dispõe a norma do artigo 349.º do Código Civil. Isto é, a presunção de que o 
ajuste de revenda se pode inferir da cedência da posição contratual nas promessas de venda não é uma 
presunção legal (estabelecida expressa e directamente na lei), mas uma presunção simples, natural ou 
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judicial, que tem por base os dados da experiência comum e que pode ser abalada pela evidenciação 
dos motivos que levaram a essa cedência, evidenciação que tem de ser feita pelo cedente, dado que só 
ele pode dar a conhecer esse motivos.

Deste modo, quando se constata que o promitente -comprador originário cedeu a sua posição a 
terceiro, que veio a celebrar a escritura de compra e venda com o promitente vendedor, pode e deve 
considerar -se ter havido ajuste de revenda, sendo irrelevante que não tivesse a posse efectiva do bem 
prometido vender. Isto sem embargo de ele poder demonstrar, logo no procedimento tributário ou poste-
riormente, no meio impugnatório dirigido contra o acto de liquidação, que não obstante a celebração da 
escritura do promitente vendedor com terceiro, não existiu qualquer ajuste de revenda, esclarecendo as 
razões que o levaram à cessão da posição contratual, afastando, por essa via, a existência da presunção 
de tradição jurídica e de transmissão para efeitos de liquidação do imposto de sisa.

Aplicando estas considerações ao caso vertente, constata -se que a Impugnante, ora Recorrente, 
apesar de ter cedido a sua posição contratual no contrato -promessa, nenhuma justificação forneceu para 
esse acto (seja perante a AT, seja perante o Tribunal), permitindo, assim, que legitimamente se inferisse 
o mencionado ajuste de revenda do imóvel. Com efeito, não alegou nem a impossibilidade de outorgar 
o contrato -prometido nem a desistência do contrato -promessa, não provando, sequer a inexistência de 
lucro ou de finalidade especulativa.

Deste modo, sendo legítima a conclusão retirada pela AT quanto à existência de um ajuste de 
revenda e não se podendo considerar ilidida presunção legal de tradição jurídica do bem, ocorre o facto 
gerador da obrigação de imposto, pois que o legislador ficciona, a partir daí, a transmissão do imóvel» 
(fim de citação).

E assim sendo, tem de concluir -se improcederem as alegações de recurso, havendo que confirmar 
a sentença recorrida, que bem decidiu.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 03 de Novembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pi-
nho — António Calhau. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Custas do processo de verificação e graduação de créditos. Envio de certidões de 
dívida. artigo 245.º n.º 2 do CPPT. Responsabilidade por custas.

Sumário

 I — Dispõe o n.º 2 do artigo 245.º do CPPT que: «Havendo reclamações ou juntas as 
certidões referidas no artigo 241.º do CPPT, o processo será remetido ao tribunal 
tributário de 1.ª instância para ulteriores termos de verificação e graduação de 
créditos acompanhado de cópia autenticada do processo principal»;

 II — Tendo o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social cumprido o disposto 
no n.º 2 do artigo 245.º do CPPT e não tendo havido qualquer reclamação de 
créditos não é responsável pelas custas do processo;

 III — Nestes casos, não há lugar ao pagamento de custas autónomas no processo de 
verificação e graduação de créditos, pois que este não chegou sequer a iniciar -se 
(artigo 267.º n.º 1 do Código de Processo Civil).

Processo n.º 571/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: J. C. Cabrita Construções Unipessoal, Lda.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Drª. Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de 18 de Fevereiro de 2010, tal 

como corrigida por despacho de fls. 48 dos autos, interpuseram recurso para este Supremo Tribunal o 
Ministério Público e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, restringindo -se ambos os 
recursos à condenação do Instituto da Segurança Social em custas, uma vez que inexistindo reclamação de 
créditos os presentes autos não tinham justificação para serem remetidos ao Tribunal (fls. 48 dos autos).

Os recorrentes terminam as suas alegações concluindo do seguinte modo:
1.1 O Ministério Público:
1. No âmbito do processo judicial tributário de “verificação e graduação de créditos” a instância 

só se inicia com a apresentação de uma reclamação de créditos – n.º 1 do art. 267.º do CPC;
2. Não configura tal situação a remessa ao tribunal pela secção de processos da Delegação Dis-

trital de Setúbal do IGFSS de um processo composto por certidão de dívidas para eventual reclamação 
de créditos pela Fazenda Pública, nos termos do 243.º do CPPT;

3. No caso de remessa de tal expediente nas condições descritas em 2), a qual é imposta por 
lei, apenas há lugar ao arquivamento dos autos e à sua devolução àqueles Serviços da Segurança 
Social.

4. Tendo condenado em custas o Instituto da Segurança Social, a Mma. Juiz “a quo” fez uma 
incorrecta interpretação e aplicação das disposições legais supra citadas, motivo pelo qual deve tal 
decisão ser revogada e substituída por outra que determine apenas o arquivamento dos autos.

1.2. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP:
1. Foi citado o Serviço de Finanças de Palmela, nos termos do artigo 241.º do CPPT
2. Após essa citação, foi enviado a esta Secção de Processo certidão de dívidas em nome do 

executado;
3. A Secção de Processo de Setúbal procedeu ao envio do apenso de reclamação de créditos para 

o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada;
4. Foram cumpridos por esta Secção todos os formalismos legais, previstos no artigo 245.º n.º 2 

do CPPT
5. Não pode a Secção de Processo de Setúbal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, IP ser condenada em custas, por um facto que não lhe é imputável.
Nestes termos e nos melhores de direito, sempre com o mui douto suprimento de V. Exas deve 

ser revogada a sentença recorrida, quanto a custas, que não são devidas pela Secção de Processo de 
Setúbal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, são devidas custas pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-

rança Social, I.P. (IGFSS), pelo facto de, em cumprimento do disposto no artigo 241.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) ter remetido ao Tribunal certidão de dívidas à Fazenda 
Pública, mas sem que tenha havido depois qualquer reclamação de créditos, vindo o processo a ser 
arquivado.

5 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Setúbal instaurou a execução fiscal 

n.º 1501200501000128 na Secção de Processos do Instituto da Segurança Social de Setúbal, em que é 
executada J.C. Cabrita Construções Unipessoal, Lda. (cfr. processo executivo junto aos autos);

6 – Apreciando.
6.1 Da (i)responsabilidade do IGFSS pelas custas do incidente de verificação e graduação de 

créditos
A sentença recorrida, a fls. 38 a 40 dos autos, proferida nos autos de reclamação, verificação e 

graduação de créditos que correm apensos à execução fiscal n.º 1501200501000128 da Secção de Pro-
cessos do Instituto da Segurança Social de Setúbal, considerando que muito embora tenha sido junta 
uma certidão de dívidas pelo Serviço de Finanças de Palmela a verdade é que nenhuma reclamação 
de créditos foi deduzida nos presentes autos, determinou o arquivamento dos mesmos, condenando em 
custas o executado (cfr. sentença recorrida, a fls. 40 dos autos).

A sentença veio a ser corrigida, ao abrigo do disposto no art. 667.º n.º 1 do CPC, no que às custas 
respeita nos seguintes termos (cfr. despacho de fls. 48 dos autos):

«Donde consta:
“Custas pelo executado.”
Passa a constar:
“Custas pelo Instituto da Segurança Social, uma vez que inexistindo reclamação de créditos os 

presentes autos não tinham justificação para serem remetidos ao Tribunal”.
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É da decisão quanto às custas, tal como corrigida pelo despacho supra transcrito, que o Minis-
tério Público e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social interpõem o presente recurso, 
alegando o Ministério Público que no âmbito do processo judicial tributário de “verificação e gradu-
ação de créditos” a instância só se inicia com a apresentação de uma reclamação de créditos – n.º 1 
do art. 267.º do CPC, não configurando tal situação a remessa ao tribunal pela secção de processos 
da Delegação Distrital de Setúbal do IGFSS de um processo composto por certidão de dívidas para 
eventual reclamação de créditos pela Fazenda Pública, nos termos do 243.º do CPPT, pelo que no 
caso de remessa de tal expediente nas condições descritas em 2), a qual é imposta por lei, apenas há 
lugar ao arquivamento dos autos e à sua devolução àqueles Serviços da Segurança Social. Também 
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP alega que apenas foram cumpridos os for-
malismos legais, previstos no artigo 245.º n.º 2 do CPPT, pelo que não pode a Secção de Processo de 
Setúbal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP ser condenada em custas, por um 
facto que não lhe é imputável.

Vejamos.
A motivação da decisão recorrida do que se refere à condenação do Instituto da Segurança Social 

em custas parece pressupor que mal andou a Secção de Processos do Instituto da Segurança Social ao 
ter remetido os autos a Tribunal inexistindo reclamação de créditos, pois que afirma que «inexistindo 
reclamação de créditos os presentes autos não tinham justificação para serem remetidos ao Tribunal» 
(cfr. despacho de fls. 48 dos autos).

Ora, dispõe o n.º 2 do artigo 245.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 
que: «Havendo reclamações ou juntas as certidões referidas no artigo 241.º, o processo será remetido 
ao tribunal tributário de 1.ª instância para ulteriores termos de verificação e graduação de créditos 
acompanhado de cópia autenticada do processo principal».

Comentado o transcrito preceito legal, escreve JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado, II Volume, 5.ª edição, 2007, Lisboa, Áreas 
Editora, p. 518, nota 6 ao art. 245.º do CPPT): «No n.º 2 deste artigo estabelece -se o envio do processo 
ao tribunal quer haja reclamações quer haja apenas junção das certidões referidas no artigo 241.º. Assim, 
nos casos em que não são apresentadas reclamações, mas são juntas ao processo aquelas certidões, 
o processo para graduação de créditos é enviado ao tribunal sem qualquer petição, mas apenas com 
aquelas certidões, só sendo efectuada a reclamação dos créditos certificados, se for caso disso, pelo 
representante da Fazenda Pública, na sequência da notificação prevista no art. 243.º deste Código.» 
(sublinhados nossos).

Resulta, pois, do preceito e respectiva anotação supra transcritos não ser correcto o pressuposto 
de que partiu a Meritíssima Juíza “a quo” para condenar o Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social em custas, de que «inexistindo reclamação de créditos os presentes autos não tinham justificação 
para serem remetidos ao Tribunal». Como bem alegam os recorrentes, a Secção de Processos limitou -se 
a dar cumprimento ao disposto na lei, sendo a citada disposição legal o fundamento (e a justificação) 
para a remessa ao Tribunal da certidão de dívidas ao Fisco, que não vieram a ser depois reclamadas.

Por consequência, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social não é responsável pelas 
custas do processo de reclamação, verificação e graduação de créditos, pois que se remeteu ao Tribunal 
as certidões que lhe foram enviados pelo Serviço de Finanças apenas o fez em cumprimento de um 
dever legal.

E não tendo vindo a ser apresentada qualquer reclamação de créditos, em bom rigor a instância 
não chegou sequer a iniciar -se (artigo 267.º n.º 1 do Código De processo Civil), como bem alega o 
Ministério Público, pois que não foi praticada actividade judicial relevante e justificativa da condenação 
em custas, pelo que não são devidas custas autónomas relativas ao processo de verificação e graduação 
de créditos.

Pelo exposto, são de prover os recursos interpostos, impondo -se a revogação da sentença recorrida 
quanto às custas.

– Decisão –
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento aos recursos, revogando a decisão recor-
rida na parte em que condenou em custas o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., 
as quais não são devidas.

Sem custas neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — 
António Calhau. 
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 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Prescrição. Citação do devedor subsidiário. Interrupção 
da prescrição.

Sumário:

 I — A citação é causa de interrupção da prescrição — nos termos do n.º 1 do artigo 49.º 
da Lei Geral Tributária.

 II — E a citação do responsável subsidiário acarreta a interrupção da prescrição em 
relação a ele e também em relação ao devedor originário — de harmonia com o 
disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária.

Processo n.º 573/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Eduardo José Aguiar Neves.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto, em que se julga procedente a oposição, nos presentes autos de oposição à execução fiscal em 
que é oponente Eduardo José Aguiar Neves.

1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A. Julgou a douta sentença recorrida procedente, a oposição deduzida no processo de execução 

fiscal n.º 3514199601009958 e apensos, instaurado para cobrança coerciva de dívidas relativas a IVA 
dos anos de 1995 e 1996 da primitiva executada, a sociedade Eduardo Neves e C.ia, Lda, reputando -as 
prescritas.

B. O elemento decisivo que presidiu à formação da convicção da ilustre julgadora a quo, depois de 
reiterar que a execução esteve parada de 02.05.2001 a 18.03.2003, radicou na contabilização, quanto às 
dívidas mais recentes, do tempo decorrido entre 01.01.1997 e 02.07.1997, e entre 02.05.2002 (cumprido 
um ano de paragem da execução) até à data da sentença, para assim concluir estar ultrapassado o prazo 
de prescrição e julgar procedente a oposição,

C. ignorando afinal um parâmetro que tinha logo antes identificado como relevante, a interrupção 
da prescrição operada com a citação do oponente em 28.09.2004, por aplicação do art. 49º, nºs 1 e 3, 
da LGT, na redacção dada pela L. n.º 100/99, de 26.07, que tinha a virtualidade de inutilizar todo o 
tempo entretanto decorrido, nos termos dos art.s 323º, nº1, e 326º, nº1, do Código Civil, normas apli-
cáveis por força do disposto na alínea d) do art. 2º da LGT, reiniciando -se então a contagem do prazo 
prescricional, que assim se completaria em 28.09.2012.

D. Ressalvado o devido respeito, não se conforma a Fazenda Pública com esta decisão, porquanto 
a sentença recorrida fez uma errónea aplicação da lei, uma vez que não procedeu à valoração da citação 
em 28.09.2004 do oponente, ocorrida quando ainda estava em curso o prazo prescricional.

E. Com efeito, a própria citação do responsável subsidiário para a execução fiscal em 28.09.2004, 
antes do fim do 8º ano a contar do início do prazo de prescrição, segundo a medida do prazo prescri-
cional aplicável, produz os efeitos legais de inutilização do tempo decorrido, mesmo em relação ao 
próprio responsável subsidiário, e impede o decurso do prazo até ao termo da execução ou à paragem 
desta por mais de um ano por facto que não lhe seja imputável (facto que deixou de relevar a partir de 
01.01.2007), obstando à ocorrência da prescrição das dívidas exequendas, por força do nº1 do art. 49º 
e do nº2 do art. 48º da LGT,

F. pronunciando -se nesse sentido Jorge Lopes de Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tri-
butária, pág. 112 e, entre outros, o acórdão do STA tirado em 27.08.2008 no proc. 0719/08, e o acórdão 
do STA tirado em 15.04.2009 no proc. 0149/09.

G. Para este entendimento não se perfilha a jurisprudência recente do STA, ilustre tribunal ad 
quem, de inconstitucionalidade orgânica do normativo do nº5 do art. 5º do DL 124/96, que prevê a 
suspensão do prazo de prescrição,

H. pois que nenhum juízo de negligência pode ser feito ao credor que, por acordo com o devedor, 
concedeu o beneficio de pagamento em prestações durante o qual vinculou -se à paragem da cobrança 
coerciva (art. 14º, n.º lo, do DL 124/96), na expectativa do cumprimento, a que nunca renunciou nem 
perdeu o interesse, expectativa criada ao abrigo de acordo conforme o DL 124/96, que prevê no seu 
conjunto um alargamento e não cerceamento das garantias dos contribuintes.

I. O n.º 5 do art. 5º do DL 124/96, estabelece um regime excepcional de suspensão da prescrição, 
a que o devedor adere, por sua iniciativa e no âmbito da autonomia, quando adere ao regime do paga-
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mento prestacional das suas dívidas previsto nesse diploma, por acordo com o credor tributário, que 
ficou assim impedido de prosseguir com a cobrança coerciva dos seus créditos.

J. Desprezar a suspensão do prazo prescricional durante o período em que o processo de execução 
fiscal se suspende nos termos do n.º 5 do art. 5º do DL 124/96, estando a Administração Tributária 
impedida de prosseguir com a cobrança coerciva da dívida infringe, salvo melhor opinião, os princípios 
constitucionais de igualdade, equidade, proporcionalidade, e da tutela da confiança, (art.s 2º, 18º, 103º, 
n.ºs 2 e 3 da CRP).

K. Ainda assim, sempre sem prescindir nem conceder, será de ter em conta que, tendo -se criado 
uma situação de pagamento em prestações, o prazo de prescrição suspendeu -se ao menos a partir da 
entrada em vigor da LGT, que prevê com carácter geral, que o prazo de prescrição se suspende por 
motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de prestações legalmente autorizadas 
 - cfr. art. 49.º, n.º 3, da LGT tanto na redacção inicial como na da lei 100/99 de 26 de Junho, regime 
aplicável tanto às situações em que estava em curso o prazo de prescrição.

L. Deve ainda dar -se por assente, no cômputo do prazo prescricional, a suspensão do prazo imposta 
pela instauração da execução e ulterior paragem por período superior a um ano, de acordo com o n.º 3 
do art. 34.º do CPT, que opera em relação ao oponente,

M. pois como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., pág. 110, na aplicação no tempo do regime 
estabelecido pela LGT se deve ter em conta o momento em que se produziram os factos com efeito 
suspensivo, e se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário, designadamente a 
instauração da execução, ocorreu na vigência do CPT, o efeito interruptivo ocorreu também em relação 
ao responsável subsidiário, independentemente do momento em que este veio a ser citado, pois esse 
efeito interruptivo estendia -se a este, sem qualquer condição.

N. Como tal, entende a Fazenda Pública, ser oponível ao responsável subsidiário a interrupção 
da prescrição relativa ao devedor principal ulteriormente degenerada em suspensão por paragem da 
execução por mais de um ano por causa não imputável ao contribuinte, de acordo com o disposto no 
art. 34.º do CPT.

O. Em face do exposto é de concluir, forçosamente, que as dívidas de IVA exequendas não estão 
prescritas, sendo ainda exigíveis coercivamente na execução a que se reporta a oposição.

P. Ao não decidir deste modo, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de julgamento por 
errada valoração da prova e errónea aplicação do direito, violando para além das disposições legais 
supra citadas, ainda o art. 125º do CPPT e o art. 668º do CPC.

Q. Por consequência, dever -se -á anular a douta sentença recorrida, reconhecendo se que as dividas 
exequendas de IVA de 1995 e 1996 não estão prescritas.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, declarando -se nula a sentença 
recorrida por errada valoração da prova e errónea aplicação do direito, revogando -se a douta sentença 
recorrida, com as legais consequências.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Objecto do recurso: saber se se verifica a prescrição tributária e qual o regime legal aplicável para 

a determinar: se a Lei Geral Tributária se o Código de Processo Tributário.
Defendendo a não verificação da prescrição da obrigação tributária começa a entidade recorrente 

por alegar que a própria citação do responsável subsidiário para a execução fiscal em 28.09.2004, antes 
do fim do 8º ano a contar do início do prazo de prescrição, segundo a medida do prazo prescricional 
aplicável, produz os efeitos legais de inutilização do tempo decorrido, mesmo em relação ao próprio 
responsável subsidiário, e impede o decurso do prazo até ao termo da execução ou à paragem desta por 
mais de um ano por facto que não lhe seja imputável (facto que deixou de relevar a partir de 01.01.2007), 
obstando à ocorrência da prescrição das dívidas exequendas, por força do n.º 1 do art. 49º e do n.º 2 
do art. 48º da Lei Geral Tributária.

Afigura -se -nos que, desde logo por esta razão, o recurso merece provimento, ficando prejudicado 
o conhecimento dos outros fundamentos invocados, e com base nos quais se defendia também a não 
verificação da prescrição.

Com efeito, e como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.08.2008, 
recurso 719/08, «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 liqui-
dação. (…..) 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.)  - neste sentido também se podem ver os Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 30.06.2010 e de 15.04.2009, recurso 149/09, ambos in www.dgsi.pt e Jorge Lopes de Sousa, obra 
citada pela recorrente.
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Ora no caso não está em causa a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal, 
mas sim a citação do próprio responsável subsidiário, que ocorreu já no âmbito da lei aplicável (Lei 
Geral Tributária), ou seja em 28.09.2004 (cf. probatório a fls. 99) e que determina a interrupção da 
prescrição nos termos previstos no n.º 1 do artigo 49º da LGT, com a consequente inutilização de todo 
o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326., n.º 1 do Código Civil).

Daí que se entenda, tal como sustenta a Fazenda Pública, que não ocorreu a prescrição da obri-
gação tributária.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-
-se o julgado recorrido.

1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
A única questão que vem posta na petição inicial dos presentes autos de oposição à execução fiscal 

é a da prescrição das dívidas exequendas.
Como assim, e em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério 

Público, a questão que aqui se coloca – ficando prejudicada qualquer outra em caso de resposta afir-
mativa a esta – é a de saber se ocorre, ou não, a interrupção da prescrição das dívidas exequendas, pela 
citação do oponente, ora recorrido, responsável subsidiário.

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte (que subordinamos a alíneas).
a) Em 08/07/1996, foi instaurada execução fiscal contra “Eduardo Neves & Comp., Lda.”, sob o 

n.º 3514 -96/100995.8, por dívidas relativas a IVA e juros compensatórios, referentes ao ano de 1995 
(Novembro de 1995).

b) Em 15/10/1996, foi instaurada execução fiscal contra “Eduardo Neves & Comp., Lda.”, sob o 
n.º 3514 -96/102112.5, por dívidas relativas a IVA e juros compensatórios, referentes ao ano de 1996 
(Janeiro de 1996).

c) Em 28/10/1996, foi instaurada execução fiscal contra “Eduardo Neves & Comp., Lda.”, sob 
o n.º 3514 -96/10219.3, por dívidas relativas a IVA e juros compensatórios, referentes ao ano de 1996 
(Fevereiro de 1996).

d) Em 02/01/1997, foi instaurada execução fiscal contra “Eduardo Neves & Comp., Lda.” sob o 
n.º 3514 -97/100004.7, por dívidas relativas a IVA e juros compensatórios, referentes ao ano de 1996 
(Abril de 1996).

e) O oponente foi citado para estas execuções fiscais em 28/09/2004  - cfr. fls. 45 e 46 do processo 
de execução fiscal apenso ao processo n.º 2398/04.2BEPRT.

f) A executada originária aderiu ao regime disposto no Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, 
tendo o respectivo despacho de adesão sido proferido em 02/07/1997, para serem as dívidas pagas em 
108 prestações  - cfr. fls. 75 a 80 do processo físico.

g) Por despacho de 02/05/2001, procedeu -se à exclusão do contribuinte do regime aplicável pelo 
Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto  - cfr. fls. 75 a 80 do processo físico.

h) Foram pagas 38 prestações  - cfr. processo de execução fiscal apensos ao processo n.º 2398/04.2 
BEPRT.

i) Todos os processos executivos estiveram parados por causa não imputável ao contribuinte 
desde a data do despacho de exclusão referenciada até 18/03/2003  - cfr. fls. 25 e 26 verso do processo 
de execução fiscal n.º 3514 -96/100995.8.

j) Os processos de execução fiscal n.º 3514 -96/102112.5, n.º 3514 -96/102192.3 e n.º 3514 -97/100004.7, 
foram apensados, em 07/06/2004, ao processo executivo n.º 3514 - 96/100995.8.

k) A entrada da presente oposição foi registada no serviço de finanças de Matosinhos -2 em 
29/10/2004  - cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial a fls. 2 dos autos.

2.2 A aplicação pura e simples do prazo prescricional conduziria à extinção do direito sobre que 
a prescrição opera logo que se verificasse o completo decurso daquele prazo. Como assim, na base do 
instituto da suspensão e da interrupção da prescrição está a ideia de que, não obstante as necessidades 
de certeza e de segurança, a atitude passiva do credor se justifica em virtude das especiais circunstâncias 
em que se encontra. A lei impede que o tempo exerça a sua eficácia destrutiva sobre o direito durante 
todo o período por que duram as causas justificativas daquela passividade: dá -se uma suspensão ou 
interrupção do prazo. A suspensão, ou interrupção, da prescrição traduz -se assim no aparecimento dum 
facto ou duma qualidade que retira ao prazo a sua relevância prescricional durante todo o tempo da sua 
duração. Uma vez desaparecida esta qualidade impeditiva, o prazo volta a correr, e na sua contagem 
inclui -se aquele que decorreu antes do aparecimento da causa suspensiva com o que vai decorrer após 
a sua cessação – cf. José Dias Marques, Prescrição Extintiva, Coimbra Editora, Limitada, 1953, pp. 94 
e 95.

E, assim, para julgar decorrido o prazo de prescrição, é necessário fazer -se a prova de um facto 
positivo: o de se ter escoado o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição; e a prova de um facto 
negativo: o de inexistência de causa de interrupção ou de suspensão da prescrição, durante esse lapso 
de tempo indicado na lei.
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Nos termos do artigo 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário (entrado em vigor em 1 -7 -1991), 
o prazo de prescrição das dívidas tributárias é de 10 anos.

Pelo artigo 48.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, que entrou em vigor em 1 -1 -1999 (artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 -12), tal prazo foi encurtado para oito anos.

Havendo sucessão de regimes de prescrição, aplica -se o disposto no artigo 297.º do Código Civil 
– do qual resulta que o novo prazo mais curto aplica -se às situações jurídicas constituídas antes da vi-
gência da lei nova, mas só se conta a partir da entrada em vigor dessa nova lei, a não ser que, segundo 
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.

Por outro lado, a instauração da execução interrompe a prescrição, cessando, porém, esse efeito 
se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação 
– n.º3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário. Idêntico regime se encontra estabelecido no 
artigo 49.º, n.º1, da Lei Geral Tributária (1.ª versão), muito embora a interrupção da prescrição apenas 
se verifique com a citação e não simplesmente com a autuação da execução fiscal.

Na verdade, o n.º1 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária preceitua que «A citação, a reclamação, 
o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrom-
pem a prescrição». E «As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente 
ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários», conforme estabelece o n.º 2 do 
artigo 48.º da Lei Geral Tributária.

Segundo é jurisprudência corrente – na peugada, aliás, do ensinamento de Jorge Lopes de Sousa 
em Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 1.ª edição, p. 112 –, a 
citação do responsável subsidiário acarreta a interrupção da prescrição em relação a ele e também em 
relação ao devedor originário. O que quer dizer que as causas de suspensão ou interrupção da prescrição 
produzem efeito de igual modo em relação ao responsável subsidiário, isto é, os efeitos da interrupção 
que derivam da sua própria citação produzem -se em relação a ele e também em relação ao devedor 
originário – cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administra-
tivo, de 15 -04 -2009, e de 20 -05 -2009, proferidos respectivamente nos recursos n.º 149/09 e n.º 206/09.

2.3 No caso sub judicio, a instauração da execução fiscal produziu um efeito interruptivo da 
prescrição nas datas ditas de a) a d) do probatório, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código de 
Processo Tributário – pelo que, à data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária, em 1 -1 -1999, não 
havia decorrido qualquer prazo relevante para a prescrição.

E o certo é também que, a partir da data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária, em 1 -1 -1999, 
é aplicável à situação o prazo de prescrição (mais curto) de oito anos – de harmonia com as disposições 
combinadas dos artigos 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário; 48.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária; 
6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 -12; e 297.º do Código Civil.

A questão decidenda, portanto, deve ser resolvida à luz das disposições da Lei Geral Tributária 
(e não do Código de Processo Tributário).

A sentença recorrida – para ter julgado verificada a prescrição das dívidas exequendas e proce-
dente a oposição à execução fiscal – subsumiu a situação essencialmente ao que se dispõe no n.º 3 do 
artigo 48.º da Lei Geral Tributária: «A interrupção da prescrição relativamente 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».

Ora, na situação presente, do que se trata não é de “interrupção da prescrição relativamente ao 
devedor principal”; mas, diferentemente, do que se trata -se é de “interrupção da prescrição relativamente 
ao devedor subsidiário”, o oponente, ora recorrido – pelo que não é aplicável à situação o disposto no 
n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária.

Com efeito, o oponente, ora recorrido, na qualidade de responsável subsidiário, foi citado, em 
28 -09 -2004, para as execuções fiscais em foco, respeitantes a IVA e juros compensatórios referentes aos 
meses de Novembro de 1995, de Janeiro de 1996, de Fevereiro de 1996, e de Abril de 1996 – consoante, 
de resto, se assenta nas alíneas de a) a e) do probatório, e melhor se colhe de fls. 45 e 46 do processo 
de execução fiscal apenso ao processo n.º 2398/04.2BEPRT.

E, assim, afigura -se evidente que, à data da citação do oponente, ora recorrido, responsável subsi-
diário, em 28 -09 -2004, não havia decorrido o prazo de oito anos de prescrição das dívidas exequendas.

Sendo certo que, pela citação, em 28 -09 -2004, do oponente, ora recorrido, responsável subsidiá-
rio, ocorre, como acima se deixou dito, a interrupção da prescrição em relação a ele e também em 
relação ao devedor originário, por força do disposto no n.º 1 do artigo 49.º, e do n.º 2 do artigo 48.º da 
Lei Geral Tributária.

Ou, mais rente ao dizer do Ministério Público neste Tribunal, e com inteira propriedade, dir -se -á 
que «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.)».
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Assim sendo, como julgamos que é, devemos concluir, em resposta ao thema decidendum, que 
ocorre a interrupção da prescrição das dívidas exequendas, pela citação do oponente, ora recorrido, 
responsável subsidiário –, razão por que deve ser revogada a sentença recorrida, por não ter laborado 
neste entendimento.

E, como a única questão posta na petição inicial destes autos de oposição à execução fiscal é a 
da prescrição das dívidas exequendas, deve ser julgada improcedente (sem mais) a presente oposição 
à execução fiscal, por inverificação da prescrição das dívidas exequendas – prescrição que, neste caso, 
se encontra interrompida.

Deste modo, havemos de convir, em síntese, que a citação é causa de interrupção da prescrição 
– nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da Lei Geral Tributária.

E a citação do responsável subsidiário acarreta a interrupção da prescrição em relação a ele e 
também em relação ao devedor originário – de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei 
Geral Tributária.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, 
declarando -se não verificada a prescrição, e julgando -se improcedente a oposição à execução fiscal.

Custas pelo oponente, apenas na 1.ª instância.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Citação insuficiente. Inaplicabilidade do artigo 37.º do 
CPPT.

Sumário:

 I — O disposto no artigo 37.º do CPPT respeita tão só a actos tributários, nomeada-
mente actos de liquidação, passíveis de reacção na via contenciosa contra a sua 
validade/existência, o que não será o caso da citação do executado em processo 
de execução fiscal, atenta a sua natureza de acto judicial.

 II — A irregularidade ou a nulidade da citação terá de ser arguida no próprio processo 
de execução fiscal (artigo 198.º do CPC e 103.º, n.º 1 da LGT), sendo que do 
indeferimento dessa arguição cabe reclamação para os tribunais tributários, nos 
termos dos artigos 276.º do CPPT e 103.º, n.º 2 da LGT.

Processo n.º 586/10 -30.
Recorrente: João Augusto Jorge Correia e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - João Augusto Jorge Correia e Fausto Pinheiro Alves, melhor identificados nos autos, vêm 
recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que, com fundamento na intempestividade da 
oposição à execução fiscal por eles deduzida, absolveu do pedido a Fazenda Pública, tendo formulado 
as seguintes conclusões:

1  - Entendem os Recorrentes que a citação efectuada em 14/11/2003, é imperfeita, incompleta, 
por falta dos títulos executivos e por isso não produz efeito como citação para execução.

2  - Recebidos os títulos em 23/08/2004 tomou -se eficaz a citação, aperfeiçoada com a entrega dos 
títulos, portanto, o prazo para deduzir a oposição conta -se desde a data da perfeição da citação.

3 — Conforme art. 190º nº1 do CPPT e art. 811º, n.º 1, alínea b), do CPC ex vi art. 2º do CPPT, 
a falta de título executivo ou quando seja manifesta a insuficiência do título apresentado, constitui 
fundamento para recusar o recebimento da execução.

4 — A falta de título executivo, impede que o executado venha arguir a prescrição da divida, pois, 
é pelo título executivo que o executado verifica a data em que a divida emergiu, como foi o caso dos 
autos, logo, a falta daquele redunda em prejuízo para a defesa do executado, nos mesmos moldes da 
falta de citação.
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5  - Quer a doutrina quer a jurisprudência, estão de acordo que, a falta de requisitos do título exe-
cutivo gera uma nulidade de conhecimento oficioso, então, a falta absoluta de título, por maioria de 
razão, acarreta uma nulidade equivalente à falta de citação, prevista no art. 165º do CPPT.

6  - Só na presença dos títulos é que os executados puderam elaborar a sua defesa, sem aqueles, 
não conheciam a data em que emergiu a divida nem poderiam ter verificado a sua prescrição, portanto, 
a citação para a execução só se tomou eficaz, com a entrega dos títulos aos executados, pois, foi a 
análise dos títulos que lhes permitiu a elaboração, sem prejuízo, da sua defesa.

7 — Dado que, só em 23/08/2004, com a entrega dos títulos pelo Serviço de Finanças, puderam 
os executados conhecer a data, extensão e demais temos da divida exequenda, o chamamento dos exe-
cutados à execução só se tomou eficaz e permitiu a sua defesa na data assinalada, portanto, é a partir 
desta data que deve ser contado o prazo para dedução da oposição.

2 - A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Alegam os recorrentes que a falta de título executivo, impede que o executado venha arguir a 

prescrição da divida, pois, é pelo título executivo que o executado verifica a data em que a divida emer-
giu, como foi o caso dos autos, logo, a falta daquele redunda em prejuízo para a defesa do executado, 
nos mesmos moldes da falta de citação.

E que só em 23/08/2004, com a entrega dos títulos pelo Serviço de Finanças, puderam os execu-
tados conhecer a data, extensão e demais temos da divida exequenda.

Concluem que o chamamento dos executados à execução só se tomou eficaz e permitiu a sua 
defesa na data assinalada, sendo que é a partir desta data que deve ser contado o prazo para dedução 
da oposição.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Com efeito a sentença recorrida está conforme à jurisprudência dominante deste Supremo Tri-

bunal Administrativo que tem vindo a entender que «A citação em processo de execução fiscal que 
não comunique a fundamentação do despacho de reversão não toma o acto de reversão inoponível ao 
responsável subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não socorrer -se 
do artigo 37 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que este dispositivo legal 
é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham a fundamentação 
legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação em processo de execução 
fiscal» - cf. neste sentido, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 06.06.2007, 91/07, 
de 12.05.2010, recurso 84/10, de 12.05.2010, recurso 632/09, e de 25.11.2009, recurso 552/09.

Excepção será apenas o caso, como refere, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado 
de Jorge Lopes de Sousa, vol. 1, pag. 339, em que «se estiver perante uma situação enquadrável na 
alínea h) do n 1 do artigo 204.º deste Código, em que a lei autorize a discussão da legalidade concreta da 
liquidação da dívida exequenda por não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa 
daquela, ou se se tratar de caso em que seja admissível impugnação judicial a contar da efectivação da 
citação, como sucede com os responsáveis solidários ou subsidiários (artigo 22.º, n.º4, da LGT)».

Mas não é esse o caso dos autos em que se deduz oposição à execução, mas não vem alegada a 
ilegalidade concreta da liquidação.

Assim os recorrentes haveriam de ter arguido a nulidade da citação (art. 198.º, n.º 2 do Código 
de Processo Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de poderem 
reclamar do eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103.º, n.º 2 da Lei Geral 
Tributária e 276.º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.”

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 25/03/1994 foi instaurado o processo de execução com o n.º 3336 -Tribunal Tributário de 

Lisboa 94/100430.1 assente na certidão de dívida n.º 686 da Administração do Porto de Lisboa (do-
ravante APL) para cobrança coerciva do valor de 1.317.425$00, €6.571,29 (cf. certidão que se dá por 
reproduzida a fl. 43 dos autos e fl. 52 do processo de execução apenso);

2. Em 14/11/2003 os Oponentes assinaram a certidão de citação a que se reporta a dívida referida 
no ponto anterior (fls. 78 e 89 e 56 e 68 do processo de execução apenso);

3. Em 15/12/2003 João Augusto Correia dirigiu ao Chefe do Serviço de Finanças um requerimento 
com o seguinte teor “Requerimento — (.) fui efectivamente citado em 14 de Novembro de 2003, na 
altura não foram entregues os títulos executivos pelo que solicito agora que os mesmos sejam entregues. 
Pede deferimento, Sacavém, 15 de Dezembro de 2003” (fls. 90 os autos e 69 do processo executivo);

4. O processo de execução esteve parado desde 24/09/1996 a 08/07/2002 (fls. 7 e 8 do processo 
de execução);

5. Em 24/09/2004 foi apresentado no Serviço de Finanças a petição inicial da presente oposição 
(cf. carimbo no canto superior direito de fls. 1 dos autos);
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6. Por ofício de 23/08/2004 o Serviço de Finanças remeteu a João Augusto Jorge Correia os títulos 
identificados no mesmo, cujo teor se dá por reproduzido (fls. 91).

5 - A questão jurídica que importa conhecer no presente recurso prende -se em saber se os executa-
dos, em processo de execução fiscal, podem beneficiar do diferimento do prazo para deduzir oposição 
decorrente da previsão normativa constante do n.º 2 do artigo 37.º do CPPT, quando seja insuficiente 
a citação que lhes foi feita e após terem solicitado à Administração Fiscal os elementos em falta, no 
caso os títulos executivos.

Neste Supremo Tribunal tem vindo a consolidar -se jurisprudência sucessivamente reiterada no 
sentido de ser negativa a resposta à questão acima delineada.

Não descortinamos razões ponderosas para divergir desse entendimento, pelo que seguiremos de 
perto a fundamentação jurídica em que os arestos proferidos se alicerçaram  - cfr. acórdãos de 6/06/2009, 
25/11/2009, 12/05/2010 e 12/05/2010, nos recursos n.ºs 91/07, 552/09, 632/09 e 84/10.

Vejamos.
Determina o n.º 1 do artigo 190.º do CPPT, sob a epígrafe “Formalidade das citações”, o seguinte; 

“A citação deve conter os elementos previstos nas alíneas a), c), d) e e) do n.º 1 do artigo 163.º do 
presente Código ou, em alternativa, ser acompanhado de cópia do título executivo.”

Daí que, na ausência dos elementos assim exigidos, imprescindíveis para os executados exercerem 
com eficácia a sua defesa, a tutela jurídica que lhes é conferida perante essa situação tem expressão 
através da arguição da respectiva nulidade ou irregularidade de citação no próprio processo judicial de 
execução (Cfr. artigo 198.º do CPC e 103.º n.º 1 da LGT).

Sendo que, do indeferimento dessa arguição perante o órgão de execução fiscal, cabe reclamação 
para os tribunais tributários, nos termos dos artigos 276.º do CPPT e 103.º, n.º 2 da LGT.

Certo é ainda que, por outro lado, os n.º 1 e 2 do artigo 37.º do CPPT estabelecem o seguinte:

ARTIGO 37º

Comunicação ou notificação insuficiente

1 - Se a comunicação da decisão em matéria tributária não contiver a sua fundamentação legal-
mente exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos 
pelas leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso 
ou impugnação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos 
requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer 
pagamento.

2 - Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior, o prazo para a reclamação, 
recurso, impugnação ou outro meio judicial conta -se a partir da notificação ou da entrega da certidão 
que tenha sido requerida.

(...)».
Alcança -se linearmente deste normativo que a sua aplicação se restringe às decisões da adminis-

tração em matéria tributária, o que não será o caso da citação do executado em processo de execução 
fiscal, de natureza judicial (artigo 103.º n.º 1 da LGT), a qual se destina a dar conhecimento de que 
contra ele foi instaurada determinada execução, não respeitando a actos tributários, nomeadamente 
actos de liquidação, passíveis de reacção na via contenciosa contra a sua validade/existência.

Como se deixou expresso no já citado acórdão de 6/06/2009, rec. 91/07:
“Com efeito, para que a notificação dos requisitos omitidos (ou a passagem de certidão que os 

contenha) produza, no caso de citação em processo de execução fiscal, os efeitos previstos no n.º 2 
daquele artigo 37.º, é necessário que:  - se trate de oposição à execução que tenha como fundamento a 
ilegalidade da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação — artigo 204., n.º 1, alínea h) do CPPT; ou  - seja admissível a impugnação 
judicial a contar da citação — como sucede com os responsáveis solidários ou subsidiários que, nos 
preditos termos do artigo 22.º, n.º 4, da LGT, podem “reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabi-
lidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal”.

Por isso, o uso da faculdade prevista no n.º 1 deste artigo 37.º apenas difere o termo inicial do 
prazo relativamente à própria impugnação judicial e não também em relação à oposição”, regime que é 
de aplicar também “aos casos em que a citação comunica (...) a decisão de reversão da execução fiscal”.

Cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado, 5. edição, nota 12 
ao artigo 37.º, p. 339.

Por fim, o n.º 1 do artigo 37.º prevê, ainda, um requisito temporal — o interessado tem 30 dias 
para requerer a notificação ou a passagem de certidão que contenha os elementos em falta.

Se durante este prazo o interessado nada requerer, preclude a invocação do vício do acto de no-
tificação que deixará de ser relevante para afastar os efeitos normais desta.

Na verdade, o artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do CPPT, estabelece que a impugnação será apresen-
tada no prazo de 90 dias contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações 
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tributárias legalmente notificadas ao contribuinte. Mas se se entendesse que apenas as notificações 
realizadas de acordo com todos os requisitos legais seriam idóneas para conferir eficácia aos actos 
notificados, então o n.º 2 do artigo 37.º não teria utilidade: é que tratando de casos em que a notificação 
não é legal, o prazo de impugnação não começaria a correr.

Daí que este último inciso normativo só tenha sentido útil se se entender que a omissão dos re-
quisitos exigidos pela lei deixa de ser relevante se o interessado nada fizer naquele prazo de 30 dias, 
tornando -se o acto notificado eficaz.

Cfr. Jorge de Sousa, cit., 5. edição, nota 3 ao artigo 372, p. 333.
Note -se que se trata, aqui, do vício de ausência de comunicação da fundamentação legalmente 

exigida, que não de nulidade da notificação prevista no artigo 39.º, n.º 9, do CPPT.
Nestes casos de nulidade, não se admite que a invocação dos vícios que a geram
 - falta de indicação do autor do acto e, no caso de este o ter praticado no uso de delegação ou 

subdelegação de competências, da qualidade em que decidiu, do seu sentido e da sua data —, precluda 
com a inércia do notificado: uma vez que têm consequências mais gravosas que a falta de notificação 
da fundamentação do acto notificado, a inexistência daqueles elementos essenciais torna o acto ino-
ponível ao contribuinte.

Assim, a falta de citação ocorre nos casos taxativamente previstos do artigo 195.º do Código de 
Processo Civil, aplicável por força do artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e constitui nulidade insanável 
em processo de execução fiscal — artigo 165., n.º 1, alínea a), do CPPT  -, sendo de conhecimento 
oficioso e podendo ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (n.2 4 deste último inciso 
normativo).

E a nulidade da citação ocorre quando não hajam sido observadas, na sua realização, as forma-
lidades prescritas na lei — artigo 198., n.º 1, do CPC. Ora, no caso dos autos, a citação do despacho 
de reversão não foi acompanhado da fundamentação deste, requisito que é exigido pelo artigo 23.2, 
n.º 4, in fine, da LGT.

Contudo, a nulidade da citação não é de conhecimento oficioso, antes tem que ser arguida (e não 
o foi) no prazo que tiver sido indicado para a contestação — dito artigo 198., n.º 2  -, isto é, no prazo 
de oposição à execução (que já findou). Cfr. os acórdãos do STA de 24 de Agosto de 2005 — processo 
n.º 0934/05 e de 7 de Setembro de 2005 — processo n.º 0950/05.”

Ora, no caso “sub judicio”, não vindo alegado a ilegalidade concreta da liquidação e tendo os exe-
cutados sido citados a 14/11/03 (cfr. 2. do probatório), citação essa cuja nulidade não foi arguida junto 
do órgão de execução fiscal, a oposição deduzida a 24/09/04 (cfr. 6. do probatório) é manifestamente 
intempestiva, como bem se entendeu na sentença recorrida, um vez que se mostra excedido o prazo de 
30 dias para o efeito previsto no n.º 1 do artigo 203.º do CPPT.

Improcedem, deste modo, a conclusões da alegação dos recorrentes.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo -se, em consequência, a sentença 

recorrida.
Custas a cargo dos recorrentes, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Processo n.º 660/10 -30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…, recorrido nos presentes autos, veio, ao abrigo do disposto no artº 669º do CPC, requerer 
aclaração do acórdão proferido por este Tribunal, invocando o seguinte:

a) Antes de mais fica -se na dúvida se ambas as alíneas (d) e f) do artº 87º da LGT) representam 
métodos de avaliação indirecta ou se esta se aplica quando estão em causa as situações enquadráveis 
na alínea f);

b) Por outro lado, os critérios de avaliação  - ao menos segundo a redacção actual de ambos os 
preceitos legais  - duma e doutra são assaz diversos e conduzem a resultados díspares.

2. O MºPº emitiu parecer no sentido da inexistência de qualquer ambiguidade ou obscuridade no 
acórdão pronunciando -se pelo indeferimento da reclamação (v. fls. 116/117).
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3. Cumpre decidir.
4. Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Civil, aplicável por força do ar-

tigo 732.º do mesmo Código:
1 - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos”.
“A obscuridade da sentença é a imperfeição desta que se traduz na sua ininteligibilidade; a ambi-

guidade verifica -se quando à decisão, no passo considerado, podem razoavelmente atribuir -se dois ou 
mais sentidos diferentes” – Jacinto Rodrigues Bastos – Notas ao CPC, Vol. III, Lisboa 1972.

Ou, por outras palavras, e segundo o Prof José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Ano-
tado, volume V, pp. 151 e 153) «a sentença 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. 
Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, a 
obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que 
prejudique a compreensão da sentença».

Ora, do teor do pedido de aclaração resulta que o recorrido compreendeu bem a decisão  - apenas 
com ela discordando porque das situações das alíneas d) e f) do artº 87º da LGT aplicadas a imóveis 
resultariam resultados díspares.

Por outro lado, a dúvida que refere sobre a aplicação da avaliação indirecta a ambos os casos 
também não se pode colocar, já que foi transcrito no acórdão o citado artº 87º donde resulta com clareza 
que se trata em ambos os casos de avaliação indirecta.

A existência dos apontados resultados díspares tem a ver com os critérios do legislador, que não 
com a interpretação dada no acórdão às referidas alíneas.

5. Nestes termos e em face ao exposto, indefere -se o requerido.
Custas do incidente pelo recorrido.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Alfredo 
Madureira. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Caducidade de garantia. Aplicação de lei no tempo.

Sumário:

A garantia prestada, e não caducada, de harmonia com o disposto no artigo 183.º -A 
do CPPT, em 1 de Janeiro de 2007, data em que aquele normativo foi revogado 
pela Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, só poderá ser levantada oficiosamente 
ou a requerimento de quem a haja prestado quando no processo que a determinou 
tenha transitado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida, nos 
termos do n.º 2 do artigo 183.º do CPPT.

Processo n.º 712/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mercaconstroi — Construções, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com o despacho do Mmo. Juiz do TAF 
do Porto que julgou verificada a caducidade da garantia prestada pela impugnante MERCACONSTROI 
– CONSTRUÇÕES, LDA., para suspender o processo de execução fiscal relativo ao imposto a que 
se reportam os presentes autos, dele vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1. Julgou a douta decisão recorrida verificada a caducidade da garantia prestada para pagamento 
da dívida emergente da liquidação impugnada nos autos;
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2. O decidido baseia -se na consideração de que, à data da prolação do despacho, já se encontra 
decorrido o prazo de três anos referido no art.º 183.º -A do CPPT, determinando, em consequência, o 
cumprimento do previsto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 53.º da LGT e o imediato conhecimento do despacho 
ao Serviço de Finanças de Matosinhos 1;

3. O assim sentenciado fez errada interpretação do direito porquanto o art.º 183.º -A do CPPT já 
não se encontra em vigor por ter sido revogado pelo art.º 94.º da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezem-
bro (que aprovou o Orçamento de Estado para 2008), o que acarreta como consequência lógica o facto 
de deixarem de caducar as garantias prestadas cujo prazo não se completou no período da respectiva 
vigência, como é o caso;

4. Não tendo sido preenchidos os requisitos de que dependia a verificação da caducidade da ga-
rantia antes da revogação da disposição legal que a previa, não podia julgar -se, como foi, verificada 
a caducidade da garantia prestada (neste sentido aponta o ac. STA de 31/01/08, processo 021/08);

5. Deve ser revogado o douto despacho sob recurso, mantendo -se válida a garantia prestada no 
processo de execução fiscal tendente à sua suspensão até à decisão a proferir na presente impugnação;

6. A douta sentença recorrida violou as disposições legais supracitadas.
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 o despacho recorrido:
«Fls. 34 a 36: Veio a impugnante MERCACONSTROI – CONSTRUÇÕES, LDA., em confor-

midade com o preceituado no artigo 183.º -A do CPPT, requerer a declaração da caducidade da garantia 
bancária prestada para suspender o processo de execução fiscal relativo ao imposto a que se reportam 
os presentes autos.

Nos termos do artigo 183.º -A, n.º 4 do CPPT, a competência para a verificação da caducidade da 
garantia prestada cabe ao tribunal tributário de 1.ª instância onde estiver pendente a impugnação judicial.

O citado preceito estabelece no seu n.º 1 que “A garantia prestada para suspender a execução 
em caso de … impugnação judicial … caduca se … na impugnação judicial … não tiver sido proferida 
decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação” e, no seu n.º 2, 
que “Os prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso a 
prova pericial”, sendo que o n.º 3 do mesmo preceito mais determina que “O regime do n.º 1 não se 
aplica quando o atraso resulta de motivo imputável … ao impugnante …”.

Ora, compulsados os autos, verifico que a presente impugnação judicial foi apresentada no Serviço 
de Finanças de Matosinhos 1 em 30 de Agosto de 2004, conforme carimbo aposto no rosto da petição 
inicial a fls. 2 dos autos, não tendo sido requerida a realização de prova pericial.

Assim, nesta data, já se encontra decorrido o prazo de três anos previsto no artigo 183.º -A, n.ºs 1, 
parte final, e 2 do CPPT, sendo que o atraso na prolação da respectiva decisão não resulta de motivo 
imputável à impugnante.

Nestes termos, julgo verificada a caducidade da garantia prestada para pagamento da dívida 
emergente da liquidação impugnada nos presentes autos, com as legais consequências previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da LGT ex vi do n.º 6 do artigo 183.º -A do CPPT.

Notifique.
Dê, de imediato, conhecimento, remetendo cópia do presente despacho, ao Serviço de Finanças 

de Matosinhos 1.
(…)».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz do TAF do Porto que julgou 

verificada a caducidade da garantia prestada para pagamento da dívida emergente da liquidação impug-
nada nos presentes autos, com as legais consequências previstas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da LGT, 
ex vi do n.º 6 do artigo 183.º -A do CPPT, com o fundamento de que, tendo a presente impugnação 
judicial sido apresentada no Serviço de Finanças de Matosinhos 1 em 30 de Agosto de 2004, já havia 
decorrido o prazo de três anos previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 183.º -A do CPPT, sendo que o atraso na 
prolação da respectiva decisão não resulta de motivo imputável à impugnante.

Contra tal entendimento se insurge a recorrente, alegando que o assim sentenciado fez errada 
interpretação do direito porquanto o artigo 183.º -A do CPPT já não se encontra em vigor, por ter sido 
revogado pelo artigo 94.º da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, o que acarreta, como consequência 
lógica, o facto de deixarem de caducar as garantias prestadas cujo prazo não se completou no período 
da respectiva vigência, como é o caso.

A questão que constitui o objecto do presente recurso é, assim, a de saber se o artigo 183.º -A do 
CPPT é aplicável, ou não, às garantias prestadas e ainda não caducadas no início da vigência da norma 
revogatória constante do artigo 94.º da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.
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Vejamos. Com efeito, dispunha o n.º 1 do artigo 183.º -A do CPPT que a garantia prestada para 
suspender a execução em caso de impugnação judicial caducava se nesta não tivesse sido proferida 
decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da sua apresentação.

Com a revogação deste artigo, operada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, deixaram 
de caducar as garantias prestadas em que não se tivesse completado o prazo necessário para ocorrer a 
caducidade, passando a aplicar -se às mesmas o disposto no n.º 2 do artigo 183.º do CPPT, que estabe-
lece que as garantias poderão ser levantadas logo que no processo que a determinou tenha transitado 
em julgado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida.

Como diz Jorge de Sousa, no seu CPPT, anotado e comentado, volume II, a fls. 248, está -se 
perante uma situação jurídica em curso de constituição, pelo que, se no momento da entrada em vigor 
da lei nova não ocorreu ainda a caducidade, os requisitos para a sua ocorrência são regulados pela lei 
nova (neste sentido, relativamente à generalidade das situações em curso de constituição, pode ver -se 
Baptista Machado, in Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, páginas 150 -152).

Só relativamente às situações em que os requisitos para ocorrer a caducidade se preencheram 
antes da revogação deste artigo, continua a ser possível declarar a caducidade, uma vez que se trata de 
uma situação jurídica constituída à sombra da lei antiga.

Neste sentido se vem pronunciando de forma pacífica a jurisprudência deste STA, como se pode 
ver nos acórdãos de 7/5/08, de 25/6/08, de 22/4/09 e de 9/6/10, proferidos nos recursos n.ºs 787/07, 
317/08, 138/09 e 345/10, respectivamente.

De acordo com a aplicação desta jurisprudência ao caso em análise, se conclui, pois, que, contrariamente 
ao decidido, não se verificou a caducidade da garantia, porquanto, em 1/1/07, ainda não tinha decorrido o 
prazo de três anos para julgamento em 1.ª instância da impugnação judicial apresentada em 30/08/2004.

Na verdade, não tem fundamento legal algum o requerimento apresentado pela ora recorrida a 
solicitar a declaração de caducidade da garantia prestada no âmbito da impugnação judicial instaurada 
em 30/8/2004.

Com efeito, em face da revogação do citado artigo 183.º -A do CPPT, a partir de 1/1/2007, passou 
a reger em tal matéria apenas o n.º 2 do artigo 183.º do CPPT, segundo o qual a garantia só poderá 
ser levantada quando no processo que a determinou tenha transitado em julgado decisão favorável ao 
garantido ou haja pagamento da dívida.

E assim, como em 1 de Janeiro de 2007 não havia ainda caducado a garantia prestada, por não terem 
decorrido até então três anos desde a data de apresentação da respectiva impugnação judicial, o pedido de 
declaração de caducidade formulado pela ora recorrida só podia ser indeferido por falta de apoio legal.

Razão por que o despacho recorrido que assim não entendeu se não possa, por isso, manter.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do STA em conceder provimento ao recurso, revogando -se, assim, a decisão recorrida, e indeferir o 
pedido de declaração de caducidade formulado pela ora recorrida, por falta de apoio legal, mantendo-
-se válida a garantia prestada.

Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça em 1 (uma) UC.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 3 de Novembro de 2010.

Assunto:

Acto tributário. Fundamentação. Dispensa de garantia. Notificação. Penhora.

Sumário:

 I — A fundamentação do acto tributário ou de acto «praticado em matéria tributária» 
que afecte os direitos ou interesses legalmente protegidos do contribuinte, deve ser 
contextual e integrada no próprio acto (ainda que o possa ser de forma remissiva), 
expressa (através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da 
decisão), clara (de modo a permitir que, através dos seus termos, se apreendam 
com precisão os factos e o direito com base nos quais se decide), suficiente (per-
mitindo ao destinatário do acto um conhecimento concreto da motivação deste) 
e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão lógica e necessária dos 
motivos invocados como sua justificação).
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 II — Segundo decorre do n.º 3 do artigo 169.º do CPPT, indeferido que seja o pedido 
de isenção de prestação de garantia, a execução prossegue os seus usuais trâmi-
tes, nada obstando que se proceda de imediato à penhora, independentemente da 
notificação daquele despacho.

 III — O despacho que ordena a penhora não é afectado por eventuais vícios que sejam 
próprios desta.

Processo n.º 784/10 -30.
Recorrente: Belatur — Actividades Turísticas e Hoteleiras, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator. Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Belatur – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da 

sentença que, proferida no TAF de Aveiro, lhe julgou improcedente a reclamação deduzida do despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças da Murtosa, o qual, no âmbito de uma execução fiscal contra si ins-
taurada, indeferira pedido de isenção de prestação de garantia e ordenou a penhora de estabelecimento 
pertencente à recorrente.

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
a) Contrariamente àquele que foi o entendimento vertido na Sentença recorrida, a decisão que 

indeferiu o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia formulado pela Recorrente padece de 
falta de fundamentação.

b) Em contravenção com o disposto nos arts. 77º -1 -2 da LGT, 123º -1/d -2, 124º -1, 125º -l -2 do 
CPA e 268º -3 da CRP, a decisão da Ex.ª Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa, datada de 
12/04/2010, que indeferiu o citado pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia formulado pela 
ora Recorrente, não esclarece as concretas razões de facto e de direito que levaram à decisão naquele 
sentido e não noutro.

c) Baseando -se essa decisão numa “proposta de decisão” e num pretenso “PROJECTO FUNDA-
MENTADO DE DECISÃO” em que nada se diz quanto aos factos concretamente aduzidos naquele 
pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia, a ora Recorrente ficou impedida de conhecer o 
percurso lógico que terá permitido à Ex.ª Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa concluir 
pelo indeferimento da sua pretensão.

d) Em contrário não se alegue, como efectivamente se alega na Sentença recorrida, que a ora 
Recorrente “não fez prova da existência dos pressupostos vertidos no artigo 52º, n.º 4 da Lei Geral 
Tributária e nos artigos 170º, n.º 3, e 199º, n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário”, 
e que a “Administração Tributária logrou demonstrar o contrário, desde logo a suficiência de bens para 
a prestação de garantia, mormente através da penhora do estabelecimento, situação que foi referida no 
despacho reclamado”.

e) É que as referências que são feitas na “informação” para onde remete o “PROJECTO FUN-
DAMENTADO DE DECISÃO” não passam de meras fórmulas tabelares vazias de conteúdo, dela 
não resultando o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pela Ex.ª Senhora Chefe do Serviço de 
Finanças de Murtosa para indeferir o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia formulado 
pela ora Recorrente.

f) A pretensa fundamentação dessa “informação”, para poder ser utilizada pela Ex.ª Senhora Chefe 
do Serviço de Finanças de Murtosa no despacho em que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da 
prestação de garantia, tinha de conter um esclarecimento concreto suficientemente apto para sustentar 
a decisão  - não podendo assentar em meros juízos conclusivos  -, o que manifestamente não é o caso.

g) Em consequência, deve a Sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que anule 
a decisão proferida pela Ex.ª Senhora Chefe do Serviço de Finanças de Murtosa em 12/04/2010, 
eliminando -se todos os actos subsequentes que dela dependam, nomeadamente a penhora, efectuada 
em 14/04/2010, do estabelecimento comercial denominado “Estalagem Riabela”,

Sem conceder,
h) Ainda de forma contrária ao que consta na Sentença recorrida, a penhora do estabelecimento 

comercial da Recorrente padece de ilegalidade decorrente da circunstância de ter sido realizada quando 
a mesma Recorrente ainda não tinha sido notificada (na pessoa do respectivo mandatário) da decisão 
reclamada.

i) A exigência de notificação dos actos em matéria tributária que afectem direitos e interesses 
legalmente protegidos, como condição da sua eficácia, encontra -se igualmente prevista nos arts. 36º - 1 
do CPPT e 268º - 3 da CRP.
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j) Acresce que, conforme a Recorrente alegou no artigo 19º da petição da reclamação que apre-
sentou junto do tribunal a quo, o art. 40º do CPPT determina que “as notificações aos interessados que 
tenham constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório”.

k) Tendo em consideração que, conforme foi dado como provado na Sentença recorrida (cfr. 
pontos nºs. 8, 9 e 10 dos “Factos Provados”), a penhora do estabelecimento comercial denominado 
“Riabela” foi efectuada no dia 14/04/2010, ou seja, quando a Recorrente ainda não tinha sequer sido 
notificada, na pessoa do respectivo mandatário, da decisão proferida pela Ex.ª Senhora Chefe do Ser-
viço de Finanças de Murtosa que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia e que 
ordenou essa mesma penhora (o que só veio a acontecer vários dias depois), dúvidas não podem restar 
quanto à ocorrência da acima mencionada ilegalidade que pela Recorrente foi invocada na reclamação 
apresentada junto do tribunal a quo.

l) É manifesto, pois, que sendo a referida decisão proferida pela Ex.ª Senhora Chefe do Serviço 
de Finanças de Murtosa um acto que afecta os direitos e interesses da ora Recorrente, a produção dos 
respectivos efeitos estava dependente da sua prévia notificação à mesma Recorrente.

m) Assim não tendo acontecido, ocorreu um vício gerador da invalidade da penhora do referido 
estabelecimento comercial da Recorrente.

n) Com fundamento nessa invalidade, deverá a Sentença recorrida ser substituída por outra que 
julgue procedente a reclamação apresentada pela ora Recorrente.

o) A Sentença recorrida ofendeu, pelas razões supra expostas, as normas dos artigos 268º -3 da 
CRP, 77º da LGT, 123º, 124º e 125º do CPA, 36º - 1 e 40º do CPPT, normas essas que deveriam ter sido 
interpretadas e aplicadas com o sentido exposto nas presentes alegações e conclusões.

Termina pedindo que a sentença recorrida seja revogada e substituída por outra que julgue pro-
cedente a Reclamação deduzida.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, fundamentando -se, em 

síntese, no seguinte:
Quanto à falta de fundamentação, sendo certo que a jurisprudência tem consagrado o entendimento 

de que um acto se encontra suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso 
cognoscitivo seguido pelo agente para a sua prática, no caso, a fundamentação constante da respectiva 
informação continha os elementos bastantes para que se apurasse o itinerário cognitivo e valorativo 
seguido pelo autor do acto impugnado e que o levou a considerar não verificada a inexistência de meios 
económicos para prestar a garantia bem como a julgar não decorrer da penhora prejuízo irreparável.

Trata -se, pois, de parâmetros de fundamentação objectivos e claros, suficientes para responder às 
necessidades de esclarecimento do contribuinte e, por isso facilmente sindicáveis.

Daí que, não se verificando o alegado vício de falta de fundamentação, deverá improceder, nesta 
parte, a argumentação da recorrente.

Quanto à ilegalidade da penhora decorrente da circunstância de ter sido realizada quando a re-
corrente ainda não tinha sido notificada do despacho que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da 
prestação de garantia:

A recorrente alega que sendo a decisão referida um acto que afecta os seus direitos e interesses, 
a produção dos respectivos efeitos estava dependente da sua prévia notificação, ocorrendo assim um 
vício gerador da invalidade da penhora, nomeadamente por violação do art. 36º do CPPT.

Mas não lhe assiste razão.
Como se salienta no recente Acórdão deste STA, de 06.10.2010, recurso 667/10, «a notificação 

do despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia e ordena a penhora não tem 
necessariamente de preceder a concretização desta última diligência executiva».

Na verdade, uma vez indeferido o pedido e isenção de garantia, a consequência, nos termos das 
disposições conjugadas dos arts. 169º, nºs. 2 e 3 do CPPT, é que a execução segue os seus termos com 
a penhora dos bens do executado, podendo a execução ser suspensa após a penhora.

1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - No Serviço de Finanças de Murtosa foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 0124200701007726 contra a reclamante, “BELATUR  - Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda.”, 
Contribuinte Fiscal n.º 504197720, com sede em Quintas do Sul, Torreira, Murtosa, por dívidas de IVA, 
dos anos de 2003 e 2004 no montante de € 34.266,60, cfr. fls. 1 a 17 do processo executivo, aqui dadas 
como reproduzidas, o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

2  - A Reclamante deu entrada, em 23/11/2007 de requerimento a informar ter apresentado im-
pugnações judiciais contra as liquidações originadoras das dívidas exequendas, impugnações nºs. 
1568/07.6BEVIS e 1569/07.4BEVIS; o Órgão de Execução Fiscal no dia 3/11/2009 proferiu despacho 
a ordenar a notificação da Reclamante nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do 169º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, vide fls. 18 a 20 do já aludido processo;
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3  - Mais se ordenou no referido despacho, fosse calculado o valor da garantia a prestar, no mon-
tante de € 44.292,94, tendo a Reclamante sido notificada em 09/12/2009, cfr. fls. 20 a 23 do processo 
executivo;

4  - Em reacção à notificação vinda de referir a Reclamante apresentou, em 23/12/2009, requerimento 
a solicitar isenção/dispensa de prestação de garantia, invocando como fundamentos a indisponibilidade 
de meios económicos, a insuficiência de bens penhoráveis, o prejuízo irreparável da eventual penhora 
dos mesmos por implicar com a continuação da actividade da empresa e ainda que tais factos não são 
da sua responsabilidade, vide fls. 25 a 32 do processo executivo;

5  - No dia 14/01/2010, apreciando o requerimento acabado de referir, foi proferido despacho, 
antecedido de informação com o seguinte teor:

“... Não dispor de meios económicos e revelar insuficiência de bens penhoráveis, o que poderá 
ser contrariado, face à existência de uma actividade que é exercida num estabelecimento, que apesar 
de não ser de sua propriedade, tem o valor num estabelecimento hoteleiro enquanto unidade jurídica; 
2. Que a eventual penhora dos referidos bens causaria à executada um prejuízo irreparável, o que salvo 
melhor entendimento, não se verificará já que a penhora servirá tão -somente para garantir dívidas, até 
à decisão das impugnações judiciais deduzidas (...)”,

para a qual se remeteu, a ordenar a penhora do estabelecimento onde a Reclamante exerce a acti-
vidade, “a fim de possibilitar a suspensão da execução” e a notificação daquela para, querendo, exercer 
por escrito o direito de audição prévia, cfr. fls. 33 do processo executivo;

6  - O Órgão de Execução Fiscal, na sequência de informação de que a Reclamante não exerceu o 
direito de audição prévia, por despacho datado de 09/03/2010, converteu em definitivo o projecto de 
decisão indeferindo o pedido e ordenando a penhora, o que motivou a penhora realizada em 11/03/2010, 
vide fls. 35 a 41;

7  - Tendo -se verificado que o projecto de decisão referido em 5 não foi notificado ao Exmo. Man-
datário da Reclamante foi revogado o despacho de fls. 35, o referido em 6, e ordenou -se a notificação 
do projecto de decisão ao Mandatário, cumprida através de carta a este remetida em 15/03/2010, cfr. 
fls. 42 a 45;

8  - Porque a Reclamante não exerceu o direito de audição prévia a Entidade Reclamada, em 12 de 
Abril de 2010, converteu em definitivo o projecto de decisão indeferindo o pedido e ordenou a penhora, 
a qual foi realizada em 14/04/2010, vide fls. 46 a 53;

9  - A Reclamante foi citada pessoalmente da execução no dia 19/04/2010 e um dia depois foi 
notificada da penhora referida em 8, cfr. fls. 53 a 56;

10  - Na última data vinda de referir foi também o Exmo. Mandatário da Reclamante notificado do 
despacho de indeferimento do pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia e do ordenamento 
da penhora, vide fls. 47 e 48;

11  - No dia 28/04/2010 deu entrada no SF de Murtosa a reclamação agora em apreciação.
3. Em face desta factualidade, a sentença recorrida decidiu pela improcedência da reclamação, 

por concluir que o despacho reclamado se encontra suficientemente fundamentado, dado que através da 
informação dos serviços acolhida no despacho se conhecia o itinerário cognitivo e valorativo seguido 
pelo seu autor, no sentido da não verificação dos pressupostos da isenção de prestação de garantia, tendo 
ainda sido considerado que não decorria qualquer ilegalidade da penhora efectuada do facto desta se 
ter concretizado em momento anterior à notificação do despacho reclamado.

A recorrente discorda da decisão, alegando que o despacho reclamado se reporta a uma “pro-
posta de decisão” e a um pretenso “projecto fundamentado de decisão” em que nada se diz quanto aos 
factos concretamente aduzidos no pedido de isenção/dispensa da prestação de garantia, pelo que ela, 
recorrente, ficou impedida de conhecer o percurso lógico que terá permitido à sra. Chefe do Serviço 
de Finanças da Murtosa concluir pelo indeferimento da sua pretensão, sendo que a sentença não podia 
afirmar que ela não fez prova da existência dos pressupostos vertidos no art. 52º, n.º 4 da LGT e nos 
arts. 170º, n.º 3, e 199º, n.º 3 do CPPT e que a AT demonstrar o contrário, desde logo a suficiência de 
bens para a prestação de garantia, mormente através da penhora do estabelecimento, situação que foi 
referida no despacho reclamado.

Mais alega que a informação acolhida no despacho em causa assenta em meros juízos conclusivos 
e em fórmulas tabelares vazias de conteúdo, não contendo “um esclarecimento concreto suficientemente 
apto para sustentar a decisão”  - cfr. Conclusões e) e f), e que a penhora do seu estabelecimento comercial 
está ferida de invalidade uma vez que a exigência de notificação do despacho reclamado, como condição 
da sua eficácia, prevista nos arts. 36º n.º 1 do CPPT e 268º n.º 3 da CRP, impunha que esta notificação 
se tivesse efectuado em momento anterior, o que no caso não aconteceu (cfr. Conclusões h) e sgts.).

As questões a decidir são, portanto, as de saber se ocorrem as invocadas ilegalidades: por falta de 
fundamentação do despacho do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de isenção de prestação 
de garantia e por ilegalidade da penhora, decorrente da circunstância de ter sido realizada quando a 
recorrente ainda não tinha sido notificada do despacho que indeferiu o pedido de isenção/dispensa da 
prestação de garantia.
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Vejamos.
4. Diga -se, desde já, que sobre estas mesmas questões versou o recente ac. deste STA, de 6/10/2010, 

no rec. n.º 0667/10, referenciado no Parecer do MP, cuja fundamentação, por com ela concordarmos, 
seguiremos no essencial.

4.1. Quanto à invocada falta de fundamentação:
É sabido que o direito à fundamentação dos actos tributários ou «praticados em matéria tributá-

ria» que «afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos contribuintes», estabelecido no 
art. 268º, n.º 3, da CRP, no art. 77º n.º 1 da LGT e no art. 125º do CPA constitui uma garantia específica 
dos contribuintes.

Tal necessidade de fundamentação decorria já, quer do art. 1º, n.º 1, als. a) e c) do DL n.º 256 -A/77, 
de 17/6, quer da própria Constituição (art. 268º, n.º 3 da CRP)  - vejam -se a abundante jurisprudência do 
STA atinente a esta matéria, bem como Gomes Canotilho e Vital Moreira, «Constituição da República 
Portuguesa Anotada», 1993, pp. 936 e Vieira de Andrade, «O Dever de Fundamentação Expressa dos 
Actos Administrativos», 1990, pp. 53 e ss.

E, como se salienta no ac. deste STA, de 2/2/06, rec. n.º 1114/05, «este dever legal da fundamen-
tação tem, a par de uma função exógena  - dar conhecimento ao administrado das razões da decisão, 
permitindo -lhe optar pela aceitação do acto ou pela sua impugnação  -, uma função endógena consistente 
na própria ponderação do ente administrador, de forma cuidada, séria e isenta.»

Por isso, a fundamentação deve ser contextual e integrada no próprio acto (ainda que o possa ser 
de forma remissiva), expressa e acessível (através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de 
direito da decisão), clara (de modo a permitir que, através dos seus termos, se apreendam com preci-
são os factos e o direito com base nos quais se decide), suficiente (permitindo ao destinatário do acto 
um conhecimento concreto da motivação deste) e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão 
lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação), equivalendo à falta de fundamen-
tação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam 
concretamente a motivação do acto.

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

Ora, no caso presente, como bem se refere na sentença recorrida, quer o despacho reclamado, quer 
a informação que o antecede e para a qual remeteu, quer o projecto de decisão, contêm fundamentação 
suficiente, tendo permitido à Reclamante a percepção do seu conteúdo e das razões pelas quais o autor 
do acto decidiu no sentido em que decidiu.

Com efeito, a informação dos serviços acolhida no despacho reclamado (cfr. o n.º 5 do Proba-
tório) esclarece, ainda que sinteticamente, quais foram as razões pelas quais se consideraram não 
verificados os pressupostos constantes do n.º 4 do art. 52º da LGT para que o pedido de isenção 
da prestação da garantia fosse deferido, a saber: a prestação causar prejuízo irreparável ou mani-
festa falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda. Mais: rebatendo a factualidade que a reclamante alegara para fundamentar 
o pedido de isenção que formulara, nomeadamente quanto à inexistência de meios económicos 
reveladores de insuficiência de bens penhoráveis, a fundamentação acolhida no despacho aponta, 
mesmo, o valor do estabelecimento hoteleiro da reclamante, enquanto unidade jurídica, fazendo -o 
em termos que não deixam margem para dúvidas interpretativas para um destinatário mediamente 
esclarecido, como é exigível que a recorrente o seja, tanto mais que logo em seguida se ordena a 
respectiva penhora (cfr. o n.º 5 do Probatório).
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E também no que concerne ao alegado prejuízo irreparável, consubstanciado numa suposta para-
lisação da actividade comercial da executada, a fundamentação acolhida no despacho esclarece que tal 
prejuízo não ocorre uma vez que «a penhora servirá tão -somente para garantir dívidas, até à decisão 
das impugnações judiciais deduzidas» (cfr. o citado n.º 5 do Probatório), o que também se revela por 
demais suficiente para a executada alcançar os motivos que suportaram a decisão tomada de indeferi-
mento do pedido de isenção de prestação de garantia.

Trata -se, pois, contrariamente ao alegado pela recorrente, de parâmetros de fundamentação ob-
jectivos e claros, suficientes para responder às necessidades de esclarecimento do contribuinte e que, 
por isso são facilmente sindicáveis.

E, porque, como se disse, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia 
substancial dos fundamentos aduzidos, mas apenas a sua existência, suficiência e coerência, em ter-
mos de dar a conhecer as razões da decisão, conclui -se que, no caso vertente, como também sustenta 
o MP, o despacho reclamado e a informação para a qual ele reporta, bem com o projecto de decisão, 
se mostram suficientemente fundamentados, contendo os elementos bastantes para que se apurasse o 
itinerário cognitivo e valorativo seguido pelo autor do acto impugnado e que o levaram a considerar 
por não verificada a inexistência de meios económicos para a prestação da garantia, bem como a julgar 
não decorrer da penhora algum prejuízo irreparável.

Improcedem, portanto as Conclusões a) a g) do recurso.
4.2. Quanto à também invocada ilegalidade da penhora:
Como se viu, a recorrente sustenta, a este propósito, que a penhora realizada se encontra ferida 

de invalidade, dado que se concretizou em momento que antecedeu a notificação do despacho que a 
ordenou e indeferiu o pedido de isenção de prestação de garantia.

Ou seja, aquilo que neste âmbito a recorrente está a invocar é uma eventual ilegalidade do acto 
da penhora (por esta se ter concretizado antes de ter sido notificado o despacho que a ordenou). Mas 
então, se assim é, o despacho reclamado (que indeferiu o pedido de isenção de prestação da garantia e 
ordenou a penhora) fica, necessariamente, imune a tal alegação, sendo que ao mesmo não é apontado 
qualquer vício de violação de lei e sendo que a eventual ilegalidade, decorrente de vícios próprios, da 
penhora realizada, sendo esta um acto procedimental consequente, não tem virtualidade para projectar 
tal ilegalidade para o acto pressuposto que a ordenou. Isto é, a eventual falta de eficácia  - por falta 
de notificação – daquele acto (despacho de indeferimento do pedido de isenção) não pode, salvo pre-
clusão, acarretar a invalidade do acto sequente, dados os diferentes planos em que ambos se inserem.

De todo o modo, como se exarou no supra citado aresto de 6/10/2010 (rec. n.º 667/10) «se é certo 
que o despacho reclamado se define inquestionavelmente como um acto agressivo/intrusivo da esfera 
patrimonial da executada, como tal afectando os seus direitos e daí a exigência da sua notificação por 
forma a proporcionar -lhe a oportunidade de o impugnar mediante reclamação (artigo 103º, n.º 2 da 
LGT e 276º do CPPT), a verdade é que, como decorre da previsão normativa constante do n.º 3 do 
artigo 169º do CPPT, nada impede que uma vez indeferido o pedido de isenção de prestação de garan-
tia, a execução siga os seus usuais trâmites e, como é o caso, se proceda de imediato à penhora, ainda 
que aconteça anteceder a efectivação da notificação em causa. Ponto é que mediante a notificação do 
despacho que lhe venha a ser feita (de acordo com a imposição constante do artigo 36º n.º 1 do CPPT 
e garantia constitucionalmente consagrada no artigo 268º n.º 3 da CRP), à executada seja facultada a 
possibilidade de reagir na via contenciosa contra a decisão tomada mediante o instrumento de recla-
mação previsto no citado artigo 276º.»

E, no caso, a recorrente exerceu, precisamente, esse direito de reclamação, por via do presente 
meio processual.

Ou seja, «a notificação do despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia e 
ordena a penhora não tem necessariamente de preceder a concretização desta última diligência executiva, 
já que, uma vez indeferido o pedido de isenção de garantia, a consequência, nos termos das disposições 
conjugadas dos arts. 169º, nºs. 2 e 3 do CPPT, é que a execução segue os seus termos com a penhora 
dos bens do executado, podendo a execução ser suspensa após a penhora.»

Concluímos, pois, que também nesta parte a sentença recorrida decidiu de acordo com a lei apli-
cável, pelo que improcedem as Conclusões h) a o) do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de Novembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo 
Madureira. 
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 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. IVA. Esgotamento do poder jurisdicional.

Sumário:

 I — Uma vez proferida a sentença fica esgotado o poder jurisdicional do juiz sobre a 
matéria da causa (artigo 666.º n.º 1 do CPC), com ressalva, no caso de interposi-
ção de recurso jurisdicional, da possibilidade do Juiz “a quo” reparar o agravo 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 744.º do CPC ou suprir nulidades que aí 
tenham sido arguidas, de harmonia com o disposto no n.º 4 do artigo 668.º do CPC.

 II — Assim, uma posterior decisão do Juiz “a quo” no sentido de reparação do agravo, 
o que anteriormente não fizera, alterando a sentença recorrida, é juridicamente 
inexistente.

 III — O crédito exequendo de IVA, embora não precise de ser reclamado (n.º 2 do 
artigo 240.º do CPPT), perde a preferência decorrente do privilégio mobiliário 
geral que, em princípio, lhe assistiria (artigo 736.º n.º 1 do CC), no caso do 
bem penhorado na execução fiscal ser um veículo automóvel (artigo 865.º, n.º 4, 
alínea a) do CPC).

Processo n.º 210/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Salvador Caetano — Comércio de Automóveis, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Coimbra que, julgando inadmissível a verificação e graduação de créditos, determinou, por conse-
quência, a extinção do respectivo incidente e o seu subsequente arquivamento, o qual fora instaurado 
por apenso ao processo de execução fiscal n.º 074419990101133.2, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

1— A Meritíssima Juiz do Tribunal a quo julgou legalmente inadmissível a presente verificação 
e graduação de créditos, tendo determinado a extinção e arquivamento do incidente da reclamação de 
créditos, fazendo, com o devido respeito, errada apreciação e aplicação do direito;

2— Não se concorda com o que ficou consignado no ponto III da douta sentença sobre a aplica-
bilidade do n.º 1 do artigo 865.º do CPC, “ex vi n.º 2 do artº. 246.º do CPPT”, nem com a afirmação de 
que o mesmo consagra «uma das causas legais para dispensa da citação de credores”;

3— Com efeito, existindo o artigo 240º do CPPT, que regula de forma completa a matéria em 
causa, nomeadamente as condições que têm que estar reunidas para que um credor possa reclamar os 
seus créditos (n. 1, 2 e 4), bem como as que têm que estar reunidas para a própria convocação de cre-
dores (n.º 3), não é aplicável, porque desnecessário, o n.º 1 do art. 865.º do CPC;

4 — Por outro lado, tal normativo (tanto no seu n.º 1, como no seu n.º 4), não consagra qualquer 
dispensa de citação de credores (a qual, no caso concreto, tinha sempre de ser feita), referindo -se, ao 
invés, a quem pode reclamar créditos (somente quem goze de garantia real), sendo que, no seu n.º 4, 
exclui a possibilidade de reclamar a quem goze apenas de privilégio creditório geral, mobiliário ou 
imobiliário (considerado garantia real), caso sejam penhorados bens dos referidos nas várias alíneas;

5 — Por isso, um credor que goze de garantia real, por exemplo, por possuir penhora do bem, 
pode reclamar os seus créditos, não estando abrangido pela proibição do nº4 do art. 865.º do CPC;

6 — No caso concreto, quanto à credora reclamante, apesar da douta sentença confirmar que o 
seu crédito está garantido por penhora registada sob o n.º 126, de 16 -06 -2004 (cfr. último § de fls. 3), 
é completamente omissa nos motivos pelos quais não admite a respectiva reclamação;

7 — Quanto ao crédito exequendo (cfr. § 2º de fls. 4 da sentença), o Tribunal recorrido erra ao 
afirmar que a desnecessidade de reclamação tem como consequência a “inadmissibilidade da graduação” 
do respectivo crédito, bem como que essa desnecessidade “decorre da acima mencionada dispensa de 
citação de credores”: no caso concreto, não houve qualquer dispensa de citação de credores (em virtude 
de constar dos autos um direito real de garantia — penhora — da credora Salvador Caetano — n.º 3 
do art. 240.º do CPPT) e a desnecessidade de reclamação da quantia exequenda decorre apenas da lei 
n.º 2 do art. 240.º do CPPT;
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8 — Por outro lado, e foi o que a Representante da Fazenda Pública disse no seu requerimento 
de 21 -02 -2008, apesar do crédito exequendo não carecer de ser reclamado, nos termos do n.º 2 do artº. 
240.º do CPPT, por gozar de “garantia real proveniente da penhora, deve ser graduado na ordem que 
por lei lhe competir”;

9 — A alínea a) do n.º 4 do artigo 865º do CPC só proíbe a reclamação de créditos que gozem 
apenas de privilégio creditório geral e como o crédito exequendo goza da garantia da penhora, deve 
ser admitido à graduação (o mesmo acontecendo com o crédito da reclamante), perdendo apenas a 
preferência que lhe daria a existência do privilégio;

10 — Concluindo, havendo dois credores em concurso cujos créditos gozam de garantia real, a 
douta sentença deveria ter procedido à respectiva graduação nos termos legais;

11 — A manter -se a decisão, com todo o respeito, ilegal, de julgar inadmissível a presente verifi-
cação e graduação de créditos, a Fazenda Nacional corre o risco de, prosseguindo a execução comum 
interposta pela reclamante (a qual se encontra suspensa), e independentemente da graduação que ai 
vier a ser feita, ver o produto da venda que fez do veículo ser aplicado, primeiro, nas custas dessa exe-
cução comum e não nas custas da sua execução (como aconteceria se aqui tivesse havido graduação).

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 - Por despacho de fls, 126, a M.ma Juiz “a quo” manteve os fundamentos de facto e de direito 

da decisão recorrida, ordenando a subida dos autos a este Supremo Tribunal.
4– Com base no entendimento que vinha arguida nas conclusões do recurso a nulidade da sentença 

por falta de fundamentação, a fls. 134 foi ordenado a baixa dos autos à 1ª Instância, atento o disposto 
nos artigos 668.º, n.º 4 e 774.º n.º 5 do CPC.

5 - Por despacho de fls. 139, no que apelidou de aclaração do despacho de sustentação de fls. 126, 
a M.ma Juiz decidiu reparar a decisão proferida, tendo, em consequência, tomando uma nova decisão 
verificando, reconhecendo e graduando os créditos reclamados.

6 - Notificadas do teor deste despacho, “nos termos do previsto n.º 3 do art. 744.º do CPCIVIL, 
na versão revogada e aplicável”, as partes nada requereram.

7 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
8 - Importa começar por enfrentar a questão jurídico/processual decorrente do facto da M.ma Juiz, 

após ter mantido a decisão recorrida por despacho de fls. 126 e ordenado a subida do recurso a este 
STA, mais tarde, após terem os autos baixado ao tribunal “a quo” para efeito de eventual suprimento 
da nulidade da sentença que se entendera arguida, ter aproveitado tal ensejo para reparar a decisão pro-
ferida e que fora objecto de recurso e, em consequência, julgar verificados e reconhecidos os créditos 
reclamados, procedendo á respectiva graduação.

Como superar tal anomalia processual, sendo certo que nos autos conflituam dois despachos da 
M.ma Juiz, num mantendo a decisão proferida e num outro, posterior, reparando tal decisão, sendo 
inquestionável que este de modo algum pode ser apelidado de aclaração do primeiro, o que, aliás, tão 
pouco fora requerido pelas partes?

Vejamos.
Estabelece o n.º 1 do artigo 666.º do CPC o seguinte: “Proferida a sentença, fica imediatamente 

esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa”.
Este normativo consagra um verdadeiro princípio basilar e estruturante do nosso ordenamento 

processual, o qual apenas conhece duas excepções, a saber: 1) - suprimento das nulidades arguidas no 
recurso - artigo 668.º n.º 4 do CPC; 2) - reparação do agravo - artigo 744.º n.º 3 do CPC.

No entanto, como se torna patente, uma vez proferido despacho mantendo a decisão recorrida, 
não mais se torna admissível que novo despacho seja proferido em sentido contrário, desta feita repa-
rando o agravo.

E isto porque, em tal contexto, após a prolação do primeiro despacho se esgota definitivamente o 
poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa, ressalvada que seja o caso específico do M.mo 
Juiz “a quo” vir a ser instado pelo Tribunal “ad quem” a pronunciar -se a respeito do eventual suprimento 
das nulidades arguidas no recurso.

Foi o que sucedeu no caso “sub judicio” em que os autos baixaram à instância para efeito do 
disposto no n.º 4 do artigo 668.º do CPC.

Como assim, esgotado que se encontrava o seu poder jurisdicional quanto à matéria da causa, a 
não ser para o suprimento de nulidades, finalidade específica para o qual os autos baixaram, a M.ma 
Juiz não poderia ter, como o fez, reparado o agravo e, alterando a sentença sob recurso, verificado e 
graduado os créditos reclamados.

A questão que agora se coloca de saber o vício de que padece a decisão que reparou o agravo, 
uma vez que se esgotara para o efeito o poder jurisdicional da M.ma Juiz “a quo”, tem gerado alguma 
controvérsia doutrinária e jurisprudencial, como disso dá conta Jorge Lopes de Sousa in CPPT, anotado 
e comentado, 5.ª edição, anotação 16 ao artigo 125.º, a fls. 917.
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Acompanhando aquele ilustre autor, também entendemos que a tese da inexistência jurídica é a 
que melhor se adequa ao regime legal previsto no nosso ordenamento processual civil.

Daí que se imponha concluir pela inexistência jurídica da decisão judicial de fls. 139, enquanto 
definidora do direito no caso concreto, permanecendo erecta na ordem jurídica a sentença recorrida 
de fls. 85 e seguintes, a qual foi objecto do presente recurso jurisdicional e, como tal, se conhecerá em 
seguida.

9 - Processualmente adquirida para o recurso encontra -se a seguinte matéria de facto:
1 - Na Repartição de Finanças da Figueira da Foz foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 074419991011332 contra a executada “Parquecasa - Parquetes e Tacos de Madeira, Ldª” para co-
brança coerciva de IVA e respectivos juros compensatórios, referentes ao período compreendido entre 
Dezembro de 1997 e Julho de 1998;

2 - Nesse processo de execução fiscal foi penhorado um veículo ligeiro misto, marca Toyota, 
modelo Hiace, do ano de 1992, com a matrícula 74 -73 -BE;

3 – A penhora foi registada a título definitivo em 27/09/2005 (registo de fls. 47 dos autos);
4 - “Salvador Caetano - Comércio de Automóveis, SA”, em 30/01/2010”, reclamou no processo 

de execução fiscal identificado em 1 - créditos no montante de € 360,25, alegando gozar o mesmo de 
garantia real, em virtude penhora realizada em 21/05/2005 no processo de execução comum instaurado 
no 2.º Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, como n.º 674/043T JCBR;

5 - Penhora esta registada a favor do exequente sob o n.º 126, em 16/06/2004(cfr. fls. 11).
10 - A sentença sob recurso julgou legalmente inadmissível a reclamação de créditos deduzida, 

tendo determinado, em consequência, a extinção do incidente de reclamação de créditos e subsequente 
arquivamento.

Para tanto, ponderou -se na sentença que no caso se encontrariam afastadas “quaisquer causas 
legítimas de preferência decorrentes da existência de privilégio creditício”, dado o carácter taxativo 
do previsto na alínea a), n.º 4 do artigo 865.º do CPC, aplicável ex vi do artigo 246.º do CPPT ao es-
tabelecer que “não é admitida a reclamação do credor com privilégio creditório geral mobiliário ou 
imobiliário quando: a)a penhora tenha incidido sobre bem só parcialmente penhorável, nos termos 
do artigo 824.º, renda outro rendimento periódico ou veículo automóvel ou…”, e daí que ocorra causa 
legal para dispensa de citação dos credores.

Como primeira nota importa referir que, ao invés do que defende a recorrente na conclusão 6. 
da sua alegação, do relato que antecede se pode concluir que a sentença sob recurso fundamenta os 
motivos pelos quais não é admitida a reclamação.

Ponto é saber se tal decisão se encontra ferida de erro de julgamento, o que constitui o objecto do 
presente recurso e do que em seguida se tratará.

É por demais evidente a sem razão do decidido.
De facto, como bem assinala a recorrente Fazenda Pública, a previsão normativa constante do 

artigo 240.º do CPPT regula de forma completa a matéria relativa à convocação de credores em processo 
de execução fiscal e daí que nada legitime, como se fez na sentença recorrida, o apelo ao estatuído nos 
n.ºs 1 e 4, alínea a) do artigo 865.º do CPC para se concluir que não deveria ter tido lugar a citação 
dos credores.

Ora, certo é que no n.º 2 do citado artigo 240.ºse impõe a convocação dos credores quando dos 
autos conste a existência de direitos reais de garantia, como sucede no caso “sub judicio”.

Sendo assim, em face da citação que legitimamente lhe foi feita, competia ao reclamante efectivar 
a reclamação do seu crédito, como o veio a fazer.

Importa, pois, dar por verificado e reconhecido o crédito reclamado, mais se procedendo à res-
pectiva graduação, tendo em conta que goza de prioridade decorrente do registo da penhora que lhe 
respeita ser anterior ao da penhora efectuada no processo de execução fiscal (cfr. 3. e 5. do probatório, 
bem como artigos 6.º n.º 1 do Código de Registo Predial e 822.º n.º 1 do CC), sendo ainda certo que 
o crédito exequendo de IVA, embora não precise de ser reclamado (n.º 2 do artigo 240.º), perde a pre-
ferência decorrente do privilégio mobiliário geral que, em princípio lhe assistiria nos termos do n.º 1 
do artigo 736.º do CC, em resultado do bem penhorado ser um veículo automóvel (artigo 865.º n.º 4, 
alínea a) do CPC).

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida e, 
consequência, graduar os créditos pela

forma seguinte, saindo as custas da execução precípuas do produto dos bens penhorados:
1.º -Crédito reclamado por “Salvador Caetano - Comércio de Automóveis, SA.;
2 - Crédito exequendo de IVA.
Sem custas.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino. 
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 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Liquidação de IVA. Entidade não residente. Direito à dedução.

Sumário:

 I — Em sede de IVA, localizando -se a operação tributável no território nacional e 
sendo os serviços prestados por entidade não residente e que também não proce-
deu à nomeação de representante, recai sobre o adquirente a obrigação legal de 
liquidar o IVA, nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do CIVA.

 II — A omissão, na declaração, do imposto relativo a tais operações impõe que seja 
efectuada a respectiva liquidação adicional, independentemente do direito à de-
dução do mesmo.

 III — Em matéria de correcção de erros materiais praticados nos registos e nas declara-
ções, o artigo 71.º do CIVA prevê várias situações de rectificação do IVA, condicio-
nadas a requisitos específicos que, se não forem cumpridos, implicam a nulidade 
daquelas rectificações, com a consequente penalização que ao caso couber, sendo 
que o n.º 15 deste mesmo artigo prevê a aceitação, por parte da AT, da liquidação 
e dedução subsequentes, desde que seja entregue a declaração de substituição.

Processo n.º 436/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ripolin Portugal — Fábrica das Tintas, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Publica recorre da sentença que, proferida pelo TAF de Sintra, julgou procedente 

a impugnação judicial deduzida pela Ripolin Portugal  - Fábrica de Tintas, SA, com os demais sinais 
dos autos, contra a liquidação adicional de IVA do ano de 1994, no valor de 2.758.770$00.

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as conclusões seguintes:
I  - Pelo elenco de fundamentos acima descritos, subjaz que a douta sentença, ora recorrida, julgou 

a impugnação procedente, em virtude de considerar que estava a ser exigido à Impugnante o paga-
mento de IVA que não era devido, porque o IVA liquidado era igual ao IVA deduzido, pelo que anulou 
a liquidação adicional de IVA, por o imposto não ser devido.

II  - Com efeito, a liquidação de IVA objecto resultou do facto de os Serviços de Inspecção Tri-
butária terem detectado que a Impugnante no ano de 1994, não procedeu à liquidação de IVA à taxa 
de 16%, nos “royalties” pagos à EURIDEP, entidade não residente em território nacional, conforme o 
disposto no art. 6º, n.º 6, do CIVA.

III  - Pelo que a Impugnante tinha a obrigação de liquidar o IVA e enviar a respectiva declaração 
periódica, nos termos do disposto no art. 40º, n.º 1 do CIVA, não obstante nos termos do artigo 19º, 
n.º 1, c) do mesmo diploma legal, a Impugnante tivesse direito à dedução desse valor.

IV  - No entanto, para que a Impugnante pudesse beneficiar do direito à dedução, teria de ser ela 
própria a exercê -lo, tal como resulta do disposto no artigo 91º, n.º 2 e 71º, n.º 15 do CIVA, direito que 
a ora Impugnante não exerceu.

V  - Por tal facto, o IVA liquidado pelos Serviços de Inspecção Tributária é devido, já que o direito 
à dedução não foi exercido pela Impugnante, dado não ter sido entregue a declaração de substituição, 
prevista no artigo 71º, n.º 15 do CIVA.

VI  - Efectivamente, o direito à dedução, admite a renúncia ao seu exercício por parte de quem 
dele seja titular, renúncia essa implícita que ocorre, desde logo, quando se deixa precludir tal direito 
pelo seu não atempado exercício.

VII  - Pelo que, a liquidação efectuada pelos Serviços de Inspecção Tributária, o foi no estrito 
cumprimento das disposições legais supra mencionadas, não tendo sido cometido na liquidação do IVA 
objecto dos presentes autos, qualquer ilegalidade.

VIII  - Neste pendor, a douta sentença procedeu à errónea interpretação dos preceitos legais aplicá-
veis, subjacentes à liquidação do IVA objecto dos presentes autos, mormente do disposto nos artigos 6º, 
n.º 6, 19º, n.º 1, alínea c), 40º, n.º 1, 91º, n.º 2, 75º, n.º 15 e 76º a 89º, todos do CIVA.

Termina pedindo o provimento ao recurso e a consequente revogação da decisão recorrida, a ser 
substituída por acórdão que declare a impugnação improcedente.
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1.3. Contra -alegando, a recorrida formulou as seguintes conclusões:
1ª  - Entendeu o Tribunal a quo na sentença recorrida que a liquidação adicional de IVA sub judice 

era ilegal com o fundamento de que se encontra a ser exigido à ora Recorrida o pagamento de IVA que 
não se afigura devido, porque o IVA liquidado é igual ao IVA deduzido, tendo ainda pugnado que se 
está a exigir o pagamento do IVA com o fundamento previsto no artigo 71º, n.º 15 do Código do IVA, 
preceito aditado pela Lei do Orçamento de 1999, ao qual tendo sido conferido carácter meramente 
interpretativo, significa que o regime vigente no ano e 1994, data do facto tributário, carecia de clari-
ficação, era dúbio;

2ª  - O presente recurso vem deduzido pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública com fun-
damento de que o Tribunal a quo estribou a sua fundamentação na errónea apreciação das razões de 
direito, e na clara e manifesta violação do disposto nos artigos 6º, n.º 6, alínea c), 19º, n.º 1, alínea c), 
40, n.º 1, 91, n.º 2, 71º, n.º 15 e 76º a 89º todos do Código do IVA e de que a liquidação sub judice foi 
promovida no estrito cumprimento das disposições legais;

3ª  - Neste sentido, invocou a Ilustre Representante da Fazenda Pública que na operação em causa 
o adquirente, a ora Recorrida, tem a obrigação de liquidar o imposto e enviar a respectiva declaração 
periódica, conforme o disposto no artigo 40º, n.º 1 do Código do IVA, e, não obstante, nos termos do 
artigo 19º, n.º 1, alínea c) do Código do IVA, tivesse direito à dedução daquele valor, para que pudesse 
beneficiar deste direito teria de ser ela própria a exercê -lo, tal como resulta do disposto no artigo 91º, 
n.º 2 e 71º, n.º 15 do Código do IVA (actual artigo 78º, n.º 14), o que não fez, uma vez que não apre-
sentou a respectiva declaração de substituição;

4ª  - Ora, não assiste fundamento à posição assumida pela Ilustre Representante da Fazenda Pública 
no recurso deduzido;

5ª  - Conforme resulta da sentença recorrida a questão objecto dos presentes autos consiste em 
decidir sobre a validade da liquidação adicional de IVA, motivada por a ora Recorrida não ter declarado 
o IVA liquidado apesar de o poder deduzir na totalidade, por aplicação do n.º 15 do artigo 71º do Código 
do IVA (actual n.º 15 do artigo 78º) e como bem julgou o Tribunal a quo a omissão de declaração das 
operações de liquidação e correspondentes deduções respeitantes a operações de “reverse -charge” não 
se afiguram susceptíveis de originar uma dívida de imposto, razão pela qual a liquidação adicional sub 
judice se afigura manifestamente ilegal;

6ª  - Com efeito, o incumprimento de uma obrigação acessória, in casu a entrega da respectiva 
declaração periódica com a inscrição dos valores autoliquidados e deduzidos não determina, por si 
só, o nascimento e a existência na ordem jurídica de qualquer dívida tributária, pela simples razão de 
coincidirem na mesma entidade os deveres de liquidação e os direitos de dedução;

7ª  - E, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado credor e violação do dever de justiça, a 
administração tributária apenas pode liquidar adicionalmente quando exista apropriação por parte do 
sujeito passivo de imposto devido, isto é, quando do incumprimento das obrigações declarativas resulte, 
em concreto, a não entrega do valor da prestação tributária que autoliquidou ou que havia autoliquidado, 
o que manifestamente não sucedeu na situação sub judice;

8ª  - Neste sentido, vem o Supremo Tribunal Administrativo (STA) pugnar no acórdão de 27.11.1996, 
proferido no processo n.º 20.77, que o “(..) sujeito passivo, nesta situação tinha o direito de deduzir a 
totalidade do IVA liquidado referente a tal operação da prestação de serviços (art. 19º, n.º 1, alínea e), 
na redacção anterior à do DL 290/92, de 28.12). Também sobre esta matéria não há qualquer diver-
gência. Assim, o imposto liquidado pela operação é deduzido na totalidade, o que significa que não há 
lugar à entrega de qualquer imposto, por o IVA liquidado ser igual ao imposto deduzido. Quer dizer: 
a R relativamente àquela prestação de serviços não tem de entregar qualquer IVA por o liquidado ser 
deduzido na totalidade. (...) No caso dos autos, não é devido IVA”.

9ª  - Mais recentemente, igualmente neste sentido, veio o STA, no acórdão por si proferido em 
18.11.2009, no âmbito do processo n.º 0593/09, sustentar que “(...) no IVA a prestação a entregar não 
é a prestação tributária deduzida, mas sim a diferença positiva entre o imposto suportado pelo sujeito 
passivo e o imposto a cuja dedução têm direito.”

10ª  - Quanto à invocação pela Ilustre Representante da Fazenda Pública de que a administração 
tributária procedeu à liquidação adicional nos termos dos artigos 76º a 89º do Código do IVA, importa 
ainda atentar no acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 26.02.2008, proferido no processo 
n.º 00917/05, no qual se vem pugnar que “(...) a ratio do art. 82º (actual artigo 87º) do CIVA é a de 
permitir a correcção das declarações entregues quando seja evidente que as mesmas, tal qual foram 
apresentadas, dariam causa a um enriquecimento injustificado dos sujeitos passivos, através da não 
entrega de quantias devidas nos cofres do Estado [pelo que não havendo diferença de imposto a ser 
liquidado adicionalmente pela administração tributária nos termos do citado preceito, os actos tributários 
de liquidação emitidos] enfermam de ilegalidade, por violarem o disposto nos artigos 99º, alínea a) e 
c) do CPPT e 82º (actual artigo 87º) do CIVA, bem como o princípio da justiça material, inscrito no 
artigo 55º da Lei Geral Tributária e devem, por tal motivo, ser anuladas, e o mesmo se diga das liqui-
dações de juros compensatórios.”
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11ª  - Acresce que, como bem se reconheceu na sentença recorrida e sem prejuízo do mencionado 
infra, a administração tributária está a exigir o pagamento do IVA com o fundamento previsto no 
artigo 71º, n.º 15 do Código do IVA (actual artigo 78º, n.º 14), preceito aditado pela Lei do Orçamento 
de 1999, ao qual foi conferido carácter interpretativo, pelo que o regime vigente no ano de 1994, data 
do facto tributário, carecia de clarificação, era dúbio, ou seja, se bem se interpreta o Tribunal a quo, tal 
preceito não permite suportar, face à incerteza da interpretação na ordem jurídica, a legalidade liquidação 
sub judice, sendo a mesma, também por este motivo, manifestamente ilegal;

12ª  - Refira -se, adicionalmente que, no entender da Recorrida à data dos factos a redacção in-
troduzida pelo citado artigo 71º, n.º 15 do Código do IVA (actual artigo 78º, n.º 14), apenas poderia 
produzir efeitos no âmbito contra -ordenacional;

13ª  - Pelo exposto, deve ser julgado improcedente o presente recurso e, consequentemente, manter-
-se a decisão recorrida;

14ª  - Admitindo -se, ainda, por mero dever de patrocínio, que não procede o supra exposto, não 
pode a Recorrida deixar de requerer a ampliação do objecto do recurso nos termos do disposto no 
artigo 684º -A, n.º 1, do CPC, aplicável ex vi artigo 2º do CPPT, requerendo -se a apreciação por esse 
Tribunal ad quem do fundamento por si invocado na impugnação judicial, no qual decaiu, relativo à 
inconstitucionalidade do n.º 5 do artigo 32º da Lei 87 -B/98, de 31.12 que prevê a aplicação retroac-
tiva do artigo 71º, n.º 15 do Código do IVA (actual artigo 78º, n.º 14), uma vez que o Tribunal a quo 
considerou ser esta uma norma de natureza meramente interpretativa, invalidade que, a verificar -se, 
deve conduzir à anulação da liquidação adicional sub judice por se encontrar inquinada de ilegalidade.

1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando -se, em síntese, 
em que, as rectificações de imposto efectuadas pelos sujeitos passivos, previstas no art. 71º do CIVA, 
são condicionadas a diversas situações específicas que, a não se cumprirem, implicam a nulidade das 
rectificações efectuadas com a consequente penalização conforme preceituado no artigo 96º que equi-
para a dedução indevida do imposto à falta de entrega do mesmo, e como esclarece Clotilde Celorico 
de Palma, Introdução ao IVA, pag. 186 «grosso modo, a rectificação será obrigatória caso o imposto 
seja a favor da Administração Fiscal (imposto liquidado a menos) e facultativa se o imposto for a favor 
do sujeito passivo (Imposto liquidado a mais)».

Ora, como bem refere a recorrida a fls. 130, se é certo que lhe incumbia a liquidação do imposto, 
nos termos do n.º 3 do artigo 29º do Código do IVA, uma vez que a sociedade francesa não tinha no 
território nacional representante fiscal não menos certo é que, por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 19º 
do mesmo diploma, sempre lhe assistiria o direito à respectiva dedução integral, não assistindo ao 
Estado, por força dessas operações, qualquer crédito de imposto.

Daí que se conclua que, admitindo a aplicação ao caso subjudice do disposto no art. 71º, n.º 15 
do CIVA, por se tratar de norma de carácter interpretativo (Cf. art. 32º, n.º 5 da Lei 87 -B/98 de 31 de 
Dezembro), a consequência da não entrega da declaração de substituição ali referida não seria a ela-
boração a liquidação adicional a que se procedeu nos termos dos arts. 76º a 89º do CIVA., mas sim a 
prevista no art. 96º, alínea c) do CIVA e punida nos termos do normativo anterior (multa).

Trata -se, pois, de situação que integra o conceito das chamadas omissões ou inexactidões nas 
declarações equiparadas, mas apenas para efeito de punição, à falta de entrega de imposto, não envol-
vendo liquidação adicional.

E, assim sendo, a decisão recorrida, que julgou que está a ser exigido o pagamento de IVA que 
não é devido, não merece censura.

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2  - Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Impugnante dedica -se à actividade de fabricação e comercialização de tintas e vernizes 

 - cfr. artigo 6º da petição inicial, a fls. 4 e relatório da inspecção tributária a fls. 28 e 29 do processo 
de reclamação apenso;

B) A Impugnante foi objecto de uma acção inspectiva da qual resultou correcção em IVA, no 
montante de 2.758.770$00, para o ano de 1994, por falta de liquidação do IVA sobre os royalties. “Es-
tamos pois perante Royalties pagos à Euridep que estão sujeitos a liquidação de IVA à taxa de 16%, 
nos termos do art. 6º n.º 6 do CIVA e a dedução do IVA nos termos do art. 19º n.º 1, alínea c) do CIVA 
e a retenção na fonte de IRC, conforme preceituado no art. 75º n.º 1, alínea a) do CIRC.”  - cfr. fls. 23 
a 48 do processo de reclamação apenso;

C) A Impugnante foi notificada da liquidação adicional de IVA n.º 99043096, relativa ao ano de 
1994, no montante a pagar de 2.852.557$00, com prazo de cobrança: 30/04/1999  - cfr. fls. 12;

D) Em 11/05/1999, a Impugnante apresentou reclamação graciosa da liquidação referida em C 
 - cfr. fls. 2 do processo de reclamação apenso;
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E) Em 05/06/2001 foi proferido despacho a converter em definitivo o projecto de decisão de 
reclamação graciosa, no qual consta:

“Em resultado da falta de liquidação de imposto nos «royalties» pagos à EURIDEP  - França, 
conforme o disposto no art. 6º, n.º 6 do CIVA….e que a reclamante alega não serem devidos por ter 
direito a deduzi -los na sua totalidade, como dispunham a alínea c), do n.º 1, do artigo 19º e n.º 15 do 
art. 71º, ambos do CIVA..., parece -nos que:

a) A reclamante, com base nos normativos invocados, teria direito à dedução da totalidade daquele 
valor;

b) No entanto, no caso em apreço, encontramo -nos perante um dever  - o de liquidação, em que a 
administração, no âmbito da fiscalização e determinação (oficiosa) do imposto se substituiu ao sujeito 
passivo no seu apuramento do imposto em falta  - art. 76º a 89º do CIVA;

c) Para que a mesma pudesse beneficiar do direito invocado  - o da dedução  - teria de ser ela própria 
a exercê -lo  - art. 71º, n.º 15 do CIVA;

d) Onde se refere textualmente:
«Nos casos em que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto compete ao adquirente 

dos bens e serviços e os correspondentes montantes não tenham sido incluídos na declaração periódica, 
originando a respectiva liquidação e dedução, ou o tenham sido fora do prazo legalmente estabelecido, a 
liquidação e a dedução serão aceites sem quaisquer consequências, desde que o sujeito passivo entregue 
a declaração de substituição, sem prejuízo da penalidade que ao caso couber»;

e) Entrega que não foi comprovada”  - cfr. fls. 58 a 62, 66 e 67, todos do processo de reclamação 
apenso;

F) Em 13/06/2001, a Impugnante foi notificada do despacho de indeferimento da reclamação 
graciosa referido em E  - cfr. fls. 68 e 69 do processo de reclamação apenso;

G) Na sequência da notificação do indeferimento da reclamação graciosa referida em F, em 
28/06/2001, foram apresentados os presentes autos de impugnação da liquidação adicional de IVA, 
relativa ao ano de 1994  - cfr. carimbo a fls. 2.

3.1. Enunciando como questão a decidir a que se prende com a validade da liquidação adicional 
de IVA, relativa ao ano de 1994, motivada por a impugnante não ter declarado o IVA liquidado, apesar 
de o poder deduzir na totalidade, por aplicação do art. 71º, n.º 15 do CIVA, a sentença recorrida veio 
a considerar o seguinte:

 - a impugnante tinha a obrigação legal de liquidar o IVA nos termos do n.º 3 do art. 29º do CIVA 
(por estarmos perante pagamentos por serviços prestados pela Euridep (entidade não residente em Por-
tugal) à impugnante, serviços esses conexos com a actividade desta e tributáveis no território nacional 
por força da alínea c) do n.º 6 do art. 6º do CIVA;

 - mas a impugnante também tinha direito a deduzir tal IVA (nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
art. 19º do CIVA);

 - o direito à dedução do imposto suportado nasce no momento em que o mesmo valor de imposto 
é liquidado: ou seja, o imposto liquidado pela operação é deduzido na totalidade, o que significa que 
não há lugar à entrega de imposto, por o IVA liquidado ser igual ao IVA deduzido;

 - por a impugnante não ter declarado na declaração periódica, aquele IVA liquidado, nem ter en-
tregue declaração de substituição, os Serviços da AT substituíram -se ao sujeito passivo e procederam 
ao apuramento do imposto, o que motivou a liquidação adicional de IVA, ora impugnada, por aplicação 
do art. 71º, n.º 15 do CIVA.

 - está em causa nos presentes autos a liquidação adicional de IVA, relativa ao ano de 1994. E o 
n.º 15, do art. 71º do CIVA foi aditado pelo art. 32º, n.º 3 da Lei n.º 87 -B/98, de 31/12 entrada em vigor, 
em 01/01/1999, em cujo n.º 5 do seu art. 32º se prevê expressamente que o n.º 15 do art. 71º do CIVA 
tem carácter interpretativo.

 - no caso dos autos os Serviços da AT substituíram -se ao sujeito passivo e procederam ao apu-
ramento do IVA. Porém, os Serviços da AT não podem substituir -se ao sujeito passivo na dedução do 
IVA liquidado. A dedução é um direito que pode ou não ser exercido pelo sujeito passivo.

 - assim sendo, está a ser exigido à impugnante o pagamento de IVA que não é devido, porque o 
IVA liquidado é igual ao IVA deduzido. Mais, está a exigir -se o pagamento de IVA com o fundamento 
previsto no art. 71º, n.º 15 do CIVA, preceito aditado pela Lei do OE de 1999, ao qual foi conferido 
carácter interpretativo. O que significa que o regime vigente no ano de 1994, data do facto tributário, 
carecia de clarificação e era dúbio.

 - pelo que o imposto não é devido.
3.2. Do assim decidido discorda a recorrente Fazenda Pública, sustentando, como se viu, que a 

impugnante tinha a obrigação de liquidar o IVA e enviar a respectiva declaração periódica (nº 1 do 
art. 40º do CIVA) e, não obstante tivesse direito à dedução desse valor (al. c) do n.º 1 do art. 19º do 
CIVA), para que pudesse beneficiar do direito a tal dedução teria de ser ela própria a exercê -lo (art. 
91º, n.º 2 e 71º, n.º 15 do CIVA), o que não fez.
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O direito à dedução admite renúncia ao seu exercício por parte de quem dele seja titular, renúncia 
essa que ocorre implicitamente quando se deixa precludir o respectivo direito pelo seu não atempado 
exercício, e, por isso, o IVA liquidado pela AT é devido, tendo a liquidação sido feita no estrito cumpri-
mento das disposições legais mencionadas e não havendo nela qualquer ilegalidade, já que o direito à 
dedução não foi exercido pela impugnante, por não ter entregue a declaração de substituição, prevista 
no n.º 15 daquele art. 71º.

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se é legal a liquidação adicional de 
IVA feita ao abrigo do disposto no n.º 15 do art. 71º do CIVA (redacção da Lei 87 -B/98, de 31/12) por 
a impugnante não ter efectuado a liquidação do IVA devido à taxa de 16% sobre os royalties pagos à 
Euridep (art. 6º, n.º 6 do CIVA), IVA esse que, por sua vez, poderia deduzir na totalidade ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 19º do mesmo Código.

Vejamos.
4. Não se questiona que a impugnante tinha a obrigação de liquidar o IVA e enviar a respectiva 

declaração periódica, nos termos do disposto no art. 40º, n.º 1 do CIVA, pese embora tivesse também 
direito à dedução desse valor nos termos do artigo 19º, n.º 1, c) do mesmo Código.

Na verdade, localizando -se a operação tributável no território nacional e sendo os serviços pres-
tados por entidade não residente (a Euridep) e que também não procedeu à nomeação de representante, 
é sobre a impugnante que recai a obrigação legal de liquidar o IVA, nos termos do n.º 3 do art. 29º do 
CIVA. Estamos, pois, perante uma operação de “reverse charge” (onde há inversão do sujeito passivo).

Ou seja, é inquestionável (as próprias partes o reconhecem) que as operações em causa davam 
lugar à liquidação de IVA e que esse imposto era integralmente dedutível, nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do art. 19º do CIVA.

Porém, o direito à dedução que nasce no momento em que o imposto dedutível se torna exigível, 
deve, em regra, ser exercido na respectiva declaração do período em que se tiver verificado a recepção 
das facturas ou documentos equivalentes (art. 22º, nºs. 1 e 2 do CIVA).

No caso presente, a impugnante não procedeu à liquidação nem à dedução do imposto, sendo 
certo que só pode deduzir -se o que antes se liquidou (cfr., a propósito, embora relativamente a liqui-
dação de juros compensatórios, o ac. do STA de 21/2/01, proferido no proc. n.º 024641, in Ap. DR, de 
27/6/2003, 559 a 563).

E a AT procedeu à liquidação adicional aqui em causa, por ter entendido que ocorreu falta de 
liquidação do imposto incidente sobre a prestação de serviços efectuada pela Euridep à recorrente, 
prestação de serviços essa sujeita a IVA à taxa de 16%, nos termos do n.º 6 do art. 6º do CIVA, embora 
houvesse também direito a dedução desse mesmo IVA, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 19º 
deste Código.

Ora, ao contrário do que sustenta a impugnante e mesmo considerando que estamos perante a dita 
operação de “reverse charge”, a omissão, na declaração, do imposto relativo a tais operações impõe que seja 
efectuada a respectiva liquidação adicional, independentemente do invocado direito à dedução do mesmo.

Com efeito, não pode, por um lado, esquecer -se o carácter formalista do IVA, que pode levar a que 
este seja devido, mesmo no caso de inexistirem as próprias transacções  - facturas falsas  - (cfr art. 19 
n.º 3 do CIVA), ou no caso de não serem cumpridas determinadas formalidades legais nem pode, por 
outro lado, esquecer -se que o direito à dedução pode não ser exercido pelo contribuinte, não podendo, 
contudo, sê -lo pela AT (havendo lugar à dedução do imposto, esse direito só pode ser exercido pelo 
contribuinte, sujeito passivo da relação jurídica de imposto e não pela AT, pois que esta, podendo 
efectuar liquidações oficiosas quando se verifiquem os respectivos requisitos legais, não pode exercer 
direitos que lhe não cabem, o que sucederia se procedesse à dedução oficioso do imposto), sendo certo 
que tal direito está igualmente sujeito a determinadas formalidades, mesmo temporais, que têm que 
ser acatadas pelo contribuinte.

Formalidades que, no caso, não foram cumpridas.
E não colhe a argumentação no sentido de que, contrariamente ao que sucede com as demais 

operações tributáveis em sede de IVA, nas operações de “reverse charge” não há qualquer apropriação, 
por parte deste sujeito passivo, de imposto repercutido a terceiros, nem sequer qualquer movimento 
financeiro, tratando -se, antes, de uma mera operação contabilística interna que não determina o nasci-
mento de qualquer relação creditícia, visto coincidirem na mesma entidade os deveres de liquidação e 
os direitos de dedução do imposto.

É que, também neste caso não deixa de ser obrigatória, por parte do sujeito passivo (aqui, o 
próprio adquirente dos serviços) a liquidação do IVA respectivo e, assim sendo, só com a inclusão, 
na declaração periódica, do respectivo montante é possível aferir se há imposto a pagar, sendo que a 
faculdade que o contribuinte tem de deduzir o imposto que suportou nas aquisições se configura como 
um direito financeiro e não físico, o que significa que o seu exercício por parte do sujeito passivo é 
feito com referência a um período e não a um bem determinado.
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Daí que não possa dizer -se, como pretende a recorrida/impugnante, que quer inscrevesse, ou não, 
na respectiva declaração periódica, os valores do IVA liquidado e do IVA deduzido respeitantes a tal 
operação tributável, sempre a operação se saldaria por inexistência de qualquer dívida de imposto.

No caso, como supra se disse, a impugnante não procedeu à liquidação nem à dedução do im-
posto e também não entregou declaração de substituição, nos termos do art. 71º do CIVA (vejam -se, 
a este propósito, ou seja, relativamente a casos em que o sujeito passivo não efectuou a liquidação 
por entender que tinha direito à dedução, o ac. deste STA, de 2/6/2010, no proc. 256/10, onde se 
considerou a anulação da liquidação, apenas por terem sido apresentadas declarações de substituição, 
mesmo posteriormente às liquidações efectuadas pela AT, bem como, entre outros, o ac. de 21/2/2001, 
no proc. 24641, no sentido de que são devidos juros, por ocorrer atraso na liquidação, quando a AT 
opera liquidações adicionais de IVA por falta de atempada declaração de substituição ou quando esta 
é entregue posteriormente).

Ora, no n.º 15 deste art. 71º prevê -se a aceitação, pela AT, da liquidação e dedução subsequentes, 
desde que seja entregue a declaração de substituição.

Trata -se, ali, de rectificações de imposto que, além de estarem condicionadas a requisitos específicos 
que se não forem cumpridos implicam a nulidade de tais rectificações, também implicam a consequente 
penalização “que ao caso couber”; isto é: são aceites a liquidação e a dedução, mas com penalidades. 
Do que resulta que, a não ser entregue a declaração de substituição, a liquidação e a dedução não são 
aceites, não se vendo, contrariamente ao sustentado pelo MP, que a tal obste que a rectificação seja 
obrigatória caso o imposto seja a favor da Administração Fiscal (imposto liquidado a menos) e facul-
tativa se o imposto for a favor do sujeito passivo (Imposto liquidado a mais) ou, ainda, que da natureza 
interpretativa da norma (cfr. o n.º 5 do art. 32º da Lei 87 -B/98, de 31/12) se deva concluir que a con-
sequência da não entrega da declaração de substituição ali referida não seria a elaboração a liquidação 
adicional a que a AT procedeu nos termos dos arts. 76º a 89º do CIVA, mas apenas a aplicação da pena 
prevista no art. 96º, alínea c) do CIVA (na redacção em vigor à data  - a introduzida pelo art. 1º do DL 
195/89, de 12/6, no qual se dispunha que «são equiparadas à falta de entrega de imposto punidas nos 
termos do artigo anterior, a «omissão de qualquer montante de imposto a favor do Estado nas declara-
ções periódicas, ainda que destas resulte crédito de imposto») ou, caso tivesse havido (que não houve) 
rectificações das deduções e da dívida de imposto efectuadas sem observância dos requisitos previstos 
no dito art. 71º, então a sanção seria a prevista na alínea d) do art. 96º do CIVA.

Aliás, ainda que se aceite o carácter interpretativo do n.º 15 deste art. 71º do CIVA, sempre há que 
considerar que a sua disposição é favorável ao contribuinte pois que, sem tal normação, haveria lugar 
à liquidação, sem direito a dedução por esta não ter sido solicitada atempadamente.

Pelo exposto, não pode manter -se a decisão recorrida, procedendo, portanto, as Conclusões do 
recurso.

5. Na Conclusão 14ª das suas contra -alegações, a recorrida pede a ampliação do objecto do recurso, 
nos termos do disposto no artigo 684º -A, n.º 1, do CPC, aplicável ex vi artigo 2º do CPPT, requerendo 
a apreciação do fundamento por si invocado na impugnação judicial, no qual decaiu, relativo à incons-
titucionalidade do n.º 5 do artigo 32º da Lei 87 -B/98, de 31/12 que prevê a aplicação retroactiva do 
citado n.º 15 do art. 71º do CIVA (actual artigo 78º, n.º 14), uma vez que o Tribunal a quo considerou 
ser esta uma norma de natureza meramente interpretativa, invalidade que, a verificar -se, deve conduzir 
à anulação da liquidação adicional sub judice por se encontrar inquinada de ilegalidade.

Com efeito nas alegações pré -sentenciais (cfr. fls. 45 e 46 dos autos) a impugnante alegara que a 
conclusão de que é ilegal a exigência de qualquer imposto com referência à aqui questionada operação 
também não ficou prejudicada pela redacção conferida ao n.º 15 do art. 71º do CIVA pela Lei n.º 87 -B/98, 
de 31/12, dado que as consequências que aí se referem não respeitam à liquidação adicional de imposto 
(como o que expressamente se prevê no n.º 16 do mesmo preceito para os casos de direito à dedução 
parcial), mas sim, à sanção contra -ordenacional correspondente, não ao atraso na entrega da declaração, 
mas à omissão em si do valor liquidado na declaração periódica.

E mais alegara que, caso assim não se entendesse, isto é, se se entendesse que o citado art. 71º, 
n.º 15, do CIVA consagra, afinal, a possibilidade de liquidação adicional de imposto em todos os casos 
de falta de inscrição dos valores autoliquidados pelos adquirentes dos bens e serviços, então tal preceito 
configura uma norma inovadora no contexto do CIVA, sendo nessa medida inconstitucional o art. 32º, 
n.º 5 da Lei n.º 87 -B/98, de 31/12, que prevê a sua aplicação retroactiva.

Ora, a este respeito, diremos que não se descortina a invocada inconstitucionalidade, pois, como 
acima se disse, mesmo que se aceite o carácter interpretativo do n.º 15 deste art. 71º do CIVA, sempre 
há que considerar que a sua disposição é favorável ao contribuinte pois que, sem tal normação, haveria 
apenas lugar à liquidação adicional, sem direito a dedução por esta não ter sido solicitada.

Pelo que improcede, assim, esta alegação da recorrida.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em dar provimento ao recurso e, revogando a sentença recorrida, julgar 

a impugnação improcedente.
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Custas pela recorrida, na instância e neste STA, por ter aqui contra -alegado, fixando -se a taxa de 
justiça em 100 Euros e em metade a procuradoria.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — 
Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Caducidade da garantia. Suspensão da execução. Indemnização. Juros.

Sumário:

 I — Face ao disposto no art. 183º -A do CPPT (aditado pelo n.º 3 do art. 7º da Lei 
n.º 15/2001, de 5/6), estando pendente reclamação, com garantia prestada, e 
tendo a AT um ano para decidir, mesmo após a entrada em vigor da lei 15/2001, 
não o fazendo, deverá indemnizar o contribuinte pelos encargos suportados com 
a prestação de tal garantia, contabilizados desde a respectiva prestação mesmo 
quando esta tiver ocorrido em data anterior à da vigência de tal diploma (5/7/2001 
 - cfr. art. 14º da Lei 15/2001).

 II — Nos casos de caducidade da garantia, não há lugar ao pagamento de juros in-
demnizatórios e/ou de mora nos termos do art. 43º da LGT.

Processo n.º 489/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo, SGPS, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Publica recorre da sentença que, proferida pelo TAF do Porto, julgou procedente o 
recurso contencioso de anulação deduzido pela sociedade Modelo – Sociedade Gestora de Participa-
ções, SA., contra o despacho que lhe indeferiu parcialmente o pedido de indemnização pelos prejuízos 
incorridos com a prestação e manutenção de garantia bancária no montante de € 377.641,95, prestada 
em 7/5/1999 para suspensão do processo de execução fiscal n.º 1805 -99/102027.7

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) A, aliás, douta sentença recorrida, ao ter condenado a AT ao pagamento dos custos suportados 

com a prestação de garantia bancária desde a data da sua prestação, fez uma incorrecta interpretação e 
aplicação do art. 183º -A do CPPT, atento o regime transitório contemplado na Lei 15/2001.

B) Na verdade, a referida Lei n.º 15/01, entrou em vigor em 5/7/01, cfr. art. 14º, e previu um re-
gime transitório no seu art. 11º, relativamente aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, 
segundo o qual, os prazos definidos no art. 183º -A e no art. 45º da LGT são contados a partir da entrada 
em vigor da Lei em causa, ou seja, a partir de 5/7/01.

C) Ora, segundo o disposto no art. 12º da LGT, a lei fiscal nova só rege para o futuro, não sendo, 
pois, aplicável a factos ou situações ocorridas no passado. Também o art. 12º do CC estabelece o mesmo 
princípio, mais referindo, no seu n.º 2, que quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial 
ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, na dúvida, ela só visa os factos futuros.

D) Sendo a obrigação de indemnizar de natureza substantiva, quando a lei nova define os efeitos 
da caducidade da garantia já constituída e subsistente à data da sua entrada em vigor, não pretende 
imputar a essa relação efeitos que anteriormente não existiam.

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

F) Até essa data, a manutenção da garantia, tendo em vista a suspensão do processo de execução 
fiscal, seria obrigatória, nos termos dos arts. 169º e 199º do CPPT e art. 52º da LGT, pelo que, a recla-
mante teria que suportar todos os encargos com a sua prestação, sem direito a indemnização.

G) Logo, uma vez que a lei nova implicou um regime substantivo novo, com novos efeitos atri-
buídos à caducidade da garantia, também os novos efeitos só têm aplicação para o futuro.
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H) Assim, por força do art. 11º da Lei 15/01, não só os prazos previstos no art. 183º -A, são con-
tados a partir da data da sua entrada em vigor, como só a partir desta mesma data serão indemnizáveis 
os encargos com a garantia, cuja caducidade foi declarada à luz da lei nova.

I) Ao decidir em sentido diverso a, aliás, douta sentença recorrida, fez uma incorrecta interpretação 
e aplicação da lei aos factos.

J) Por outro lado, determinou a sentença recorrida, não só o pagamento dos custos em que a re-
corrente incorreu desde a prestação da garantia, mas também, o pagamento de juros de mora.

K) Ora, quer -nos parecer que o que se pretendeu, na sentença recorrida, foi condenar a AT ao 
pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que, como é evidente, ainda não há qualquer sentença 
para executar, logo, ainda não há atraso na execução espontânea desta e lugar ao pagamento de juros 
de mora.

L) Contudo, sempre se dirá que nenhuns juros são devidos no caso em concreto.
M) Na verdade, por força da caducidade da garantia bancária, a Administração Tributária deve 

pagar ao sujeito passivo os encargos suportados com a prestação da garantia e que estejam devidamente 
documentados, com o limite máximo estabelecido no n.º 3 do art. 53º da LGT.

N) Mas, o pagamento das despesas suportadas com a prestação da garantia bancária corresponde 
já à medida da indemnização devida pelo facto de o contribuinte ter suportado aquelas despesas.

O) Deste modo, não há lugar ao pagamento de uma qualquer outra indemnização.
P) Os casos em que pode existir atribuição de juros indemnizatórios estão taxativamente previstos 

na lei, art. 43º da LGT, e têm a ver com o pagamento indevido de impostos.
Q) No caso, a caducidade da garantia bancária não se enquadra em qualquer uma das situações 

previstas no referido art. 43º da LGT, logo, não pode gerar uma obrigação de pagamento de juros 
indemnizatórios.

R) Pelo mesmo motivo, também não tem a ora recorrida direito a juros indemnizatórios, nos 
termos do art. 100º da LGT, a partir do termo do prazo de execução da decisão.

S) E nem aos juros de mora, cuja obrigação de pagamento se encontra prevista no art. 102º n.º 2 
da LGT, uma vez que, não só não estamos perante a situação aí indicada, da restituição de tributo já 
pago, como também, a AT ainda não tem qualquer sentença para cumprir relativamente ao caso em 
concreto, donde, ainda não está perante um incumprimento do dever de executar, em tempo, sentença 
transitada em julgado.

T) Pelo que, a sentença recorrida ao ter condenado a AT ao pagamento de juros de mora fez uma 
incorrecta interpretação e aplicação aos factos dos artigos 43º e 102º da LGT.

Termina pedindo o provimento ao recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso quanto à questão dos juros indem-

nizatórios e de mora, devendo improceder quanto ao mais.
Para tanto, fundamenta -se, em síntese, no seguinte:
«No que concerne à primeira questão afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Com efeitos a decisão recorrida entendeu, e bem, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tri-

bunal Administrativo que os encargos suportados com a prestação da garantia caducada se contabilizam 
desde que esta foi prestada até à declaração da sua caducidade, e não a partir deste momento  - vide, 
para além do acórdão 513/06 de 11.10.2006, citado na decisão recorrida, os acórdãos de 31.01.07, 
recurso 1086/06 e de 26.04.2007, recurso 215/07, de 09.09.2009, recurso 347/09, e de 20.01.2010, 
recurso 730/08, todos in www.dgsi.pt.

Como se sublinha naquele primeiro aresto, do art. 11º da Lei 15/2001, não tem outro significado 
«senão conceder sempre à administração o prazo de um ano para decidir a reclamação sem quaisquer 
consequências indemnizatórias e justamente nos processos pendentes, pois, nos instaurados posterior-
mente à entrada em vigor da lei, o prazo conta -se naturalmente a partir da respectiva instauração. (…) 
Na verdade, aquele alargamento do prazo para a decisão da reclamação, em equiparação às reclama-
ções ainda não pendentes, tornaria incompreensível que, ainda assim, o respectivo incumprimento não 
gerasse um dever de indemnização relativamente às garantias já prestadas anteriormente à vigência do 
dito artigo 183º -A e desde o seu início».

Daí que se conclua que, estando a reclamação pendente com garantia prestada e tendo a admi-
nistração um ano para decidir, mesmo após a entrada em vigor da Lei 15/2001, não o fazendo, deverá 
indemnizar o contribuinte com efeitos desde a prestação da garantia».

Quanto à questão da ilegalidade do pagamento de juros indemnizatórios e de mora:
«Nesta parte o recurso merecerá provimento. Com efeito o montante e os limites da indemnização 

eram estabelecidos no n.º 6 do art. 183º -A o qual dispunha que em caso de caducidade da garantia, o 
interessado será indemnizado pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com os 
limites previstos nos nºs 3 e 4 do art. 53º da lei geral tributária.

Assim a indemnização terá como limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor 
garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na Lei Geral Tributária (arts. 35º, n.º 10 e 43º, n.º 4 
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da Lei Geral Tributária) – ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de 
Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag. 2007.

Como salienta a recorrente não se está perante nenhuma das situações que dão lugar a juros indem-
nizatórios – erro imputável aos serviços, incumprimento do prazo de restituição oficiosa dos tributos, 
anulação do acto tributário por iniciativa da administração tributária ou revisão do acto tributário por 
iniciativa do contribuinte efectuada mais de um ano após o seu pedido  - ou de mora (art. 102º da Lei 
Geral Tributária) mas sim perante a declaração da caducidade da garantia que suspendeu a execução 
legal.

Assim não haverá lugar a pagamento de tais juros  - ver neste sentido Acórdãos do Supremo Tri-
bunal Administrativo de 11.10.2006, recurso 513/06 e de 04.06.2008, recurso 23/08.»

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida, julgaram -se provados os factos seguintes:
a) Em 17/03/2003, a recorrente requereu ao abrigo do disposto no art. 183º -A do CPPT a decla-

ração de caducidade da garantia bancária, no montante de 377.641,95 euros, prestada em 07/05/1999, 
no processo de execução fiscal n.º 1805 -997102027 a correr termos no 1º Serviço de Finanças da Maia 
(cf. doc. de fls. 2 a 28 do processo administrativo, doravante apenas PA).

b) Naquele pedido era, ainda peticionada uma indemnização pelos prejuízos incorridos e a incor-
rer com a prestação da garantia, que ascendiam, até 31/12/2002, na quantia de 6.267,61 euros, a que 
acresciam os encargos vencidos e vincendos desde 01/01/2003 até integral e efectivo levantamento da 
garantia (cf. doc. de fls. 3 do PA).

c) Para o efeito a recorrente juntava os documentos comprovativos das despesas (cf. doc. de 
fls. 29 a 44 do PA).

d) Pelo ofício n.º 1469, recebido pela recorrente em 13/03/2003, foi comunicado o despacho de 
07/03/2003, proferido pela Entidade Recorrida, que recaiu sobre o seu pedido, ali se decidindo pela 
caducidade da garantia bancária, mas relativamente ao pedido de indemnização o mesmo apenas obteve 
provimento parcial (cf. doc. de fls. 50 a 52 do PA que aqui se dá por integralmente reproduzido).

e) Inconformada com a decisão a recorrente deduziu a presente acção em 27/03/2003 (cf. doc. 
de fls. 2 dos autos).

3. O presente processo seguiu a forma de recurso contencioso de anulação do despacho da sra. 
Inspectora Tributária Principal, proferido em 7/3/2003, por subdelegação do DF do Porto (despacho 
no DR n.º 212, de 12/9/2001), na parte em que indeferiu o pedido de indemnização pelos prejuízos 
incorridos com a prestação e manutenção da garantia bancária, no montante de 377.641,95 Euros, 
prestada em 7/5/1999, para suspensão do processo de execução fiscal n.º 1805 -99/102027.7, a correr 
termos no 1º SF do concelho da Maia.

E enunciando como questão a decidir a de saber se a garantia constituída antes da entrada em 
vigor da Lei n.º 15/2001, de 5/6  - que aditou o art. 183º -A do CPPT  - quando caducada, pode originar 
(em que termos e com que limites) o direito a indemnização pelos encargos suportados na sua presta-
ção, nos termos do n.º 6 desse normativo, a sentença veio a concluir afirmativamente, anulando, em 
consequência, aquele despacho recorrido, no entendimento de que aquela Lei se aplica aos processos 
pendentes e às garantias já prestadas e, não se concretizando qualquer restrição indemnizatória, terão 
de ser indemnizados todos os encargos, que não somente os posteriores à entrada em vigor daquela 
Lei, ou seja, desde o momento da prestação da garantia. Isto porque se trata de reconstituir a situação 
como se a garantia não tivesse sido prestada, o que implica a obrigatoriedade de ressarcimento pelos 
custos incorridos desde a prestação da garantia, a que acrescem os vencidos e vincendos até efectivo 
levantamento da garantia, acrescendo juros de mora.

Discordando do assim decidido, a recorrente Fazenda Pública entende que a sentença incorre em 
erro de julgamento:

 - ao atribuir indemnização pelos prejuízos incorridos com a prestação e manutenção de garantia 
bancária, por violação do disposto nos arts. 183 -A, n.º 6 do CPPT e 53º, n.º 3 da LGT, dado que tendo a 
Lei n.º 15/2001, cuja vigência teve início em 5/7/01, aditado o art. 183º -A ao CPPT, os prazos previstos 
nesta nova disposição legal (art. 183º -A do CPPT) se aplicam aos processos pendentes mas se contam 
apenas a partir da entrada em vigor desta mesma lei (por força do regime transitório previsto no seu 
art. 11º). E, por isso, no caso, os encargos suportados com a prestação de garantia para suspensão da 
execução fiscal, só serão indemnizáveis a partir daquela data de 5/7/2001, sendo excluídos os encargos 
anteriores à mesma.

 - ao atribuir o pagamento de juros indemnizatórios e de mora fazendo uma incorrecta interpretação 
e aplicação aos factos dos arts. 43º e 102º da LGT.

As questões a decidir são, portanto, quer a de saber se, caducando a garantia constituída antes 
da entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, de 5/6  - que aditou o art. 183º -A ao CPPT  -, se constitui (em 
que termos e com que limites), nos termos do n.º 6 deste normativo, o direito a indemnização pelos 
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encargos suportados na sua prestação, quer a de saber se há lugar a pagamento dos ditos juros, nos 
termos do art. 43º da LGT.

Vejamos.
4.1. Quanto à primeira questão:
O n.º 3 do art. 7º da Lei n.º 15/2001, de 5/6, aditou ao CPPT o art. 183º -A, com a redacção se-

guinte, no que aqui interessa:

«Artigo 183º -A  - 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 a oposição 
não estiverem julgados em 1ª instância no prazo de dois anos a contar da data da sua apresentação.

2  - (…)
3  - (…)
4  - (…)
5  - (…)
6  - Em caso de caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos suportados 

com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos nos nºs. 3 e 4 do artigo 53º da lei geral 
tributária.»

4.1.1. Ora, da conjugação do disposto nos nºs. 1 e 6 deste normativo, resulta, desde logo, que a 
caducidade da garantia, em resultado da falta de decisão da reclamação graciosa no prazo de um ano 
a contar da data da sua interposição, ou em resultado de a impugnação judicial, o recurso judicial ou a 
oposição não estarem julgados em 1ª instância no prazo de dois anos a contar da data da sua apresenta-
ção, dá origem a um direito a indemnização, regulado nos termos e com os limites previstos no art. 53º, 
nºs. 3 e 4 da LGT, pelos encargos suportados com a prestação dessa mesma garantia.

E embora seja certo que este art. 53º da LGT (tal como o art. 183.º -A do CPPT), é também fonte 
de uma obrigação de indemnizar, nos termos do seu n.º 1 («O devedor que, para suspender a execu-
ção, ofereça garantia bancária ou equivalente será indemnizado total ou parcialmente pelos prejuízos 
resultantes da sua prestação, caso a tenha mantido por período superior a dois anos em proporção do 
vencimento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à execução que tenham como objecto 
a dívida garantida»  - redacção introduzida pelo art. 8º da citada Lei n.º 15/2001), estamos, porém, como 
se acentua no ac. deste STA, de 11/10/2006, rec. 0513/06, citado na sentença recorrida, «perante dois 
normativos que têm campos de aplicação inteiramente distintos, na respectiva previsão ou factispecie 
legal: o artigo 53º prevê a obrigação de indemnizar quando seja mantida “garantia em caso de prestação 
indevida” por período superior a 3 anos; e o artigo 183º -A prevê uma obrigação da mesma natureza mas 
nos casos de “caducidade da garantia”, operada, no ponto, por não decisão de reclamação graciosa no 
prazo de um ano a contar da sua interposição. (…) aquela indemnização prevista no artigo 53º, n.º 1, 
da LGT  - com o limite máximo previsto no seu n.º 3 e modo de cumprimento estatuído no n.º 4  - é 
apreciada nos termos do artigo 171º do CPPT  - epigrafado “indemnização em caso de garantia indevida” 
 -, o que não acontece com a indemnização do artigo 183º -A, desde logo por as duas indemnizações 
terem diferentes pressupostos, sendo que esta última exige apenas o mero decurso do tempo, que não a 
indevida prestação da garantia. Ainda assim, apesar das diferenças, as duas indemnizações partilham o 
mesmo regime legal no que concerne aos “termos e os limites” em que a obrigação deve ser paga, por 
força daquela remissão do n.º 6 do artigo 183º -A do CPPT para os nºs. 3 e 4 do artigo 53º da LGT: “a 
indemnização (…) [prevista no artigo 183º -A, n.º 6, do CPPT] tem como limite máximo o montante 
resultante da aplicação ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e 
pode ser requerida no próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente” 
 - artigo 53º, n.º 3, da LGT  -, sendo que “será paga por abate do tributo do ano em que o pagamento se 
efectuou” – n.º 4 deste último artigo.»

4.1.2. No caso dos autos, está em causa a indemnização prevista no n.º 6 deste art. 183º -A do 
CPPT.

E no art. 11º da Lei 15/2001, dispõe -se:
«Regime de transição
Relativamente a processos pendentes, os prazos definidos no artigo 183º -A do Código de Proce-

dimento e de Processo Tributário e no n.º 5 do artigo 45º da lei geral tributária são contados a partir da 
entrada em vigor da presente lei.»

A recorrente Fazenda Pública invoca o disposto neste art. 11º para concluir que os prazos previstos 
no art. 183º -A são contados a partir da data da sua entrada em vigor, e também só a partir desta mesma 
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data serão indemnizáveis os encargos com a garantia, cuja caducidade foi declarada, dado que a lei só 
dispõe para o futuro.

Mas, salvo o devido respeito, carece de razão legal, visto que a aplicação retroactiva daquela Lei 
Fiscal não está em causa, já que, como se refere no aresto que se vem citando, «o regime transitório da 
Lei n.º 15/2001, previsto no seu artigo 11º, determina que, “relativamente aos processos pendentes” 
– definindo o respectivo «regime de transição» em que, portanto, já havia garantias prestadas  -, os prazos 
referidos naquele artigo 183º -A só são contados a partir da entrada em vigor desta lei.

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

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

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

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

Sendo que, ao referir -se apenas à contagem do prazo de caducidade das garantias pendentes, 
aquele regime transitório também tutela os efeitos dessa mesma caducidade.

Isto é: a verificação do pressuposto constitutivo da caducidade da garantia já prestada  - o decurso 
de um ano, a partir da entrada em vigor daquela Lei, sem que a reclamação graciosa seja decidida pela 
administração fiscal  - é indissociável do seu efeito  - o direito a indemnização pelos encargos suportados 
com a prestação da garantia caduca  -, uma vez que a Lei n.º 15/2001 não diz o contrário.

O legislador, ao prever o pressuposto constitutivo da caducidade, consequentemente previu tam-
bém o seu efeito.

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

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

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

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

E neste âmbito, a jurisprudência do STA tem vindo a uniformizar -se neste sentido de que os en-
cargos suportados com a prestação da garantia caducada se contabilizam desde que esta foi prestada até 
à declaração da sua caducidade, e não a partir deste momento [cfr., entre outros, para além do citado 
ac. de 11/10/06 no rec. n.º 0513/06, os acs. de 31/1/07, rec. n.º 01086/06; de 26/4/07, rec. n.º 0215/07; 
de 28/1/09, rec. n.º 730/08; de 9/9/09, rec. n.º 347/09, bem como o ac. do Pleno da secção do conten-
cioso tributário, de 20/1/10, que confirmou o acórdão de 9/9/09 proferido no supra mencionado rec. 
n.º 730/08].

Ora, não invocando a recorrente Fazenda Pública qualquer argumento que justifique alteração 
desta jurisprudência, adopta -se tal fundamentação, atendendo, até, ao disposto no n.º 3 do art. 8º do 
CCivil.

Pelo que, no caso presente, e como diz a sentença recorrida, estando pendente a reclamação, com 
garantia prestada, e tendo a AT um ano para decidir, mesmo após a entrada em vigor da Lei 15/2001, 
não o fazendo, deverá indemnizar o contribuinte com efeitos desde a prestação da garantia.

Improcedem, assim, as Conclusões A) a I) do recurso.
4.2.1. Já no que respeita à segunda questão também suscitada (e que se prende com a legalidade 

do pagamento de juros), afigura -se -nos que a razão legal está com a recorrente e que a decisão recor-
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rida fez uma incorrecta interpretação e aplicação aos factos dos arts. 43º e 102º da LGT, que dispõem 
o seguinte:

«Artigo 43º  - Pagamento indevido da prestação tributária

1  - São devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impug-
nação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária 
em montante superior ao legalmente devido.

2  - Considera -se também haver erro imputável aos serviços nos casos em que, apesar de a liqui-
dação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, 
as orientações genéricas da administração tributária, devidamente publicadas.

3  - São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes circunstâncias:
a) Quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos tributos;
b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da administração tributária, a partir do 

30º dia posterior à decisão, sem que tenha sido processada a nota de crédito;
c) Quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte se efectuar mais de um ano 

após o pedido deste, salvo se o atraso não for imputável à administração tributária.

4  - A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros compensatórios.»

«Artigo 102º  - Execução da sentença

1  - A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para 
a execução das sentenças dos tribunais administrativos.

2  - Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, serão devidos juros de mora, 
a pedido do contribuinte, a partir do termo do prazo da sua execução espontânea.»

4.2.2. A sentença recorrida, concluindo que sobre o montante a indemnizar acrescem os pedidos 
juros vencidos e vincendos até efectivo levantamento da garantia, bem como os juros de mora também 
pedidos, anulou, também nesta parte, o despacho que indeferira tal pedido.

Todavia, no caso, estamos apenas perante declaração da caducidade da garantia que suspendeu a 
execução e não perante qualquer das situações mencionadas no citado art. 43º da LGT  - erro imputável 
aos serviços, incumprimento do prazo de restituição oficiosa dos tributos, anulação do acto tributário 
por iniciativa da administração tributária ou revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte 
efectuada mais de um ano após o seu pedido.

Pelo que não há lugar ao pagamento dos ditos juros, já que a situação não é enquadrável nos 
preceitos ali referidos. E, assim sendo, não deveria aquele despacho proferido em 7/3/2003 pela sra. 
Inspectora Tributária Principal ter sido anulado nesta parte.

Neste sentido, podem, aliás, ver -se, quer o supra citado ac. de 11/10/06, no rec. 0513/96, quer os 
acs. desta mesma Secção do STA, de 18/5/05, rec. n.º 40/05 e de 4/6/08, rec. n.º 023/08.

Ou seja, quanto a esta matéria, o despacho de indeferimento que foi objecto do presente recurso 
de anulação contencioso, decidiu de acordo com a lei aplicável, pelo que a sentença recorrida, ao de-
cidir pela respectiva anulação, incorre, nesta medida, no erro de julgamento que a recorrente Fazenda 
Pública lhe imputa.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em conceder provimento parcial ao recurso, revogando -se a sentença 

recorrida na medida em que anulou o despacho recorrido na parte em que este indeferiu o pedido de 
pagamento de juros vencidos e vincendos até efectivo levantamento da garantia acrescido de juros de 
mora, e mantendo -a no mais.

Custas, apenas na instância (dado que não contra -alegou no recurso interposto para este STA) 
pela inicial recorrente Modelo – Sociedade Gestora de Participações, SA., na proporção do vencido, 
fixando -se a procuradoria em 50%, sendo que, no que respeita à Fazenda Pública, delas estava isenta 
à data (27/3/2003  - cfr. fls. 2) em que deu entrada a petição do recurso contencioso de anulação que 
está na origem dos presentes autos.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — 
Alfredo Madureira. 
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 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Processo n.º 514/10 -30.
Recorrente: Varzim Sol — Turismo Jogo e Animação, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Varzim Sol  - Turismo, Jogo e Animação, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando 
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a impugnação 
judicial que deduziu contra os actos das liquidações adicionais de IVA e respectivos juros compen-
satórios, relativos aos anos de 2002, 2003 e 2004, no montante de €496.697,14, dela vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1.ª A primeira dedução em litígio nos autos encontra -se prevista no n.º 1, do artigo 5º do Decreto-
-Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, com plena correspondência com o primeiro parágrafo da alínea f), 
do n.º 2, da cláusula 4ª do contrato de concessão da exploração de jogos de fortuna ou azar, na zona 
de jogo da Póvoa de Varzim.

2.ª A segunda dedução em discussão nos autos, por sua vez, vem estabelecida nos n.º 2 e n.º 3, 
do já referido artigo 5º do Decreto -Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, obrigação que tem plena cor-
respondência com os segundo e terceiro parágrafos da alínea f), do n.º 2, da cláusula 4ª do contrato de 
concessão da exploração de jogos de fortuna ou azar, na zona de jogo da Póvoa de Varzim, celebrado 
com a VARZIM SOL.

3.ª A matéria de direito em discussão no presente recurso reporta -se à qualificação jurídica -tributária 
dessas duas deduções previstas na lei e no contrato de concessão como sendo (ou não) subsídios à 
exploração não tributados e, mesmo admitindo ser essa a correcta qualificação em sede de IVA, se 
tais subsídios condicionam a existência de pro ratas específicos nos sectores sujeitos e não isentos da 
VARZIM SOL (i.e., nos sectores da Animação e Restauração), como concluiu a Inspecção Tributária 
e a Douta Sentença recorrida.

4.ª A qualificação jurídico -tributária correcta para as referidas deduções será a de considerar as 
mesmas completamente fora do campo de Imposto, pois são meras “deduções” às contrapartidas devidas 
pelo contrato de concessão, ou seja, são uma forma de pagamento do preço/remuneração inerente a um 
contrato administrativo oneroso, no qual as partes expressaram uma (e não outra) vontade de contratar.

5.ª O “contrato de concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar” é um contrato adminis-
trativo expressamente elencado na alínea f), do n.º 2, do artigo 178.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, nos termos do qual o Estado concede essa exploração, de forma exclusiva, a determinada 
entidade, assumindo a concessionária VARZIM SOL, como contrapartida de tal contrato, um conjunto 
de obrigações que o Estado lhe impõe.

6.ª Tais contraprestações/contrapartidas são coactivas, devidas a um ente público para a satisfação 
de necessidades públicas, faltando apenas a “unilateralidade” de tal prestação para estarmos inques-
tionavelmente perante um imposto, dado que a concessionária recebe uma contrapartida: o direito à 
concessão, de forma exclusiva, na área em questão.

7.ª Sem prejuízo da falta de tal “unilateralidade”, uma vez que as contrapartidas previstas na lei 
e no contrato de concessão destinam -se, não só a compensar o Estado pelo uso ou exploração dos seus 
bens, como também, neste caso concreto dos jogos de fortuna ou azar, a compensar o Estado pelos pro-
veitos obtidos por essa actividade, a fórmula utilizada contratualmente para determinar as contrapartidas 
devidas segue uma filosofia muito próxima à dos impostos sobre o rendimento, sendo, na prática, o seu 
substituto (pois há rendimentos auferidos pela concessionária a tributar pelo Estado).

8.ª A concessão desse monopólio é devidamente remunerada, não só através de rendas “fixas”, 
quanto aos bens objecto de concessão, como também através de componentes variáveis próximas à de 
um imposto sobre o rendimento, ao serem aferidas directamente em função dos proveitos/resultados 
obtidos no âmbito das actividades concessionadas.

9.ª Concretizando: a contrapartida referida no n.º 1, da cláusula 4ª do contrato de concessão re-
veste a natureza de renda patrimonial fixa e, já a contrapartida referida no n.º 2, dessa cláusula, reveste 
a natureza de semelhante à de um imposto (sendo, na prática, e incontestavelmente, o seu substituto), 
ao operar da seguinte forma:

Incide sobre as receitas brutas de jogo (rendimento), com a expressa indicação, não só de uma 
colecta mínima (valor fixado no quadro anexo a um diploma legal), como também de uma taxa de 
tributação máxima  - 50% das receitas brutas de jogo. Por fim, no cálculo anual da contrapartida devida 
ao Estado (de natureza obviamente pecuniária) concorrem ainda uma série de deduções ao respectivo 
valor tributário/preço devido a final (incluindo -se nas mesmas as duas deduções cumulativas enunciadas 
na respectiva alínea f), do n.º 2, da cláusula 4ª e que são o objecto mais directo da presente discussão).
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10.ª Deduções essas — saliente -se, assim exactamente denominadas no contrato de concessão 
e na própria Lei do Jogo  - que não perdem a natureza intrínseca de abatimento ou dedução ao valor 
da contrapartida pecuniária anual (remuneração), apenas porque são prestadas em “espécie”  - como é 
manifestamente a situação das duas deduções em discussão.

11.ª Daí que não faz qualquer sentido qualificarem -se estas deduções como “subsídios à explora-
ção”, quando são, pelo contrário, formas historicamente “típicas” de pagar a contraprestação/preço ao 
Estado pela concessionária, ou seja, são apenas e exclusivamente componentes negativas de determi-
nação exacta da contrapartida anual pecuniária devida ao Estado (i.e., do pagamento devido ao Estado 
pela concessão e pelos proveitos que retira da mesma).

12.ª Como reforço da fundamentação supra, valore -se ainda que as subvenções implicam, no res-
pectivo conceito, uma entrega pecuniária directa (ou indirecta) à entidade subsidiada (ou seja, o conceito 
de subsídio esgota -se na entrega de quantias monetárias por entes públicos a determinadas entidades), 
quando nas deduções sub judice existirão, não proveitos  - como no caso de subsídios  -, antes e só uma 
forma (ainda que complexa, inquestionavelmente obrigatória) de pagamento ao Estado.

13.ª Mais: conceptualmente, os subsídios ao investimento ou à exploração têm necessariamente 
uma natureza extracontratual, ao serem sempre atribuídos por terceiros, o que manifestamente não su-
cede na presente situação, ao estarmos perante um contrato administrativo; tal implicaria que a entidade 
que contrata, i.e., a entidade que atribui a concessão, fosse, simultaneamente, a entidade que subsidia 
a actividade concessionada, o que não cabe manifestamente no conceito invocado.

14.ª Sem prejuízo da clareza das conclusões supra expostas, admitindo que as duas deduções em 
análise devem ser antes qualificadas como “subsídios à exploração não tributados”, também neste caso, 
deverá concluir -se que tal qualificação jurídico tributária não sustenta a legalidade das correcções em 
sede de IVA que foram realizadas, contrariamente ao sufragado pela Inspecção Tributária e confirmado 
pela Douta Sentença aqui recorrida.

15.ª Desde logo, mesmo admitindo que tais deduções devem ser classificadas como “subsídios à 
exploração”, então respeitariam, prima facie, exclusivamente ao sector do jogo, bastando, para tanto, 
aferir que os montantes dos alegados “subsídios” não são calculados com base no volume de “encargos” 
que a VARZIM SOL suporta directa ou indirectamente na área da animação ou restauração, antes com 
base no volume das receitas brutas do jogo.

16.ª Por outras palavras, o elemento fundamental na determinação da referida dedução é a receita 
bruta do jogo, pois apenas se se verificar um crescimento desta verificar -se -á, com a mesma propor-
cionalidade/representatividade, o aumento do referido “subsídio”.

Ou, em sentido contrário, mesmo que a VARZIM SOL realize um enorme esforço suplementar 
com mais encargos elegíveis nesses sectores da animação e restauração, tal esforço não terá qualquer 
efeito na sua esfera patrimonial (dedução à contrapartida anual devida) se não se verificar um efectivo 
crescimento anual das receitas dos jogos.

17.ª Por fim, admitindo ainda, no limite, que tais deduções são efectivamente subsídios à exploração 
e que se destinam à realização de actividades que se relacionam com os sectores tributados, sujeitos e não 
isentos de IVA — i. e., com os sectores de Animação e Restauração  -, nessa situação dever -se -á concluir, 
de igual forma, que a posição defendida pela Inspecção Tributária e sufragada na Douta Sentença aqui 
recorrida, conduz a uma distorção em matéria de dedução de imposto, em clara violação da 6.ª Directiva 
de IVA, aliás conforme entendimento uniforme do TJCE (vd. Acórdão de 10 de Março de 2005, Processo 
C -204/03, Comissão das Comunidades Europeias contra Reino de Espanha e Acórdão de 10 de Março 
de 2005, Processo C -243/03, Comissão das Comunidades Europeias contra a República Francesa).

18.ª Decorre da legislação comunitária, conforme interpretação uniforme do TJCE, que os subsí-
dios não tributados não têm quaisquer consequências no tocante à limitação do direito à dedução dos 
sujeitos passivos que realizem exclusivamente operações tributadas, influenciando apenas o pro rata 
de sujeitos passivos mistos.

19.ª Tal interpretação uniforme já foi expressamente acolhida na legislação nacional, pela ex-
pressa revogação do n.º 7, do artigo 16.º do CIVA, operada pela Lei n.º 67 - A/2007, 31.12, ou seja, em 
fase posterior aos ajustamentos aqui realizados, os quais, ao serem inquestionavelmente contrários à 
mesma, são desconformes e violadores do estatuído nos artigos 17º, n.ºs 2 e 5, e 19.º da Sexta Directiva 
77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.

20.ª Dado que a VARZIM SOL optou por claramente autonomizar, nos termos do artigo 23.º do 
CIVA, os seus sectores, isentos e tributáveis, pelo método de dedução por afectação real a cada um 
desses sectores  - opção essa que não conheceu quaisquer limitações por parte da Administração Fiscal 
e, saliente -se, é absolutamente conforme à lei comunitária, mormente ao artigo 17.º n.º 5 da 6.ª Directiva 
de IVA  - tal autonomia tributária determina ser inadmissível a limitação ao direito à dedução de sectores 
sujeitos, com dedução integral, como a que foi realizada e se encontra em litígio nos presentes autos.

21.ª Ou, dito de outra forma, atenta a legislação comunitária e a jurisprudência do TJCE uniforme 
nessa matéria, resulta que as subvenções não tributados destinadas aos “inputs” de actividades tributadas 
em sede IVA, apenas poderão influenciar o pro rata de dedução que a empresa definiu para o sector 
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comum — sector administrativo e financeiro  -, não podendo ter como efeito limitar o direito à dedução 
nos sectores da VARZIM SOL em que, utilizando o método de afectação real, realizam exclusivamente 
operações tributáveis, com dedução integral do IVA suportado.

22.ª Mais: na eventualidade do Douto Tribunal considerar que o litígio sub judice deve ser deci-
dido de acordo com as normas comunitárias supra referidas e que estas não são (ainda) suficientemente 
claras para sua decisão, solicita -se a suspensão da instância até que o TJCE decida sobre a questão de 
reenvio prejudicial apresentada a esse propósito e com tal conteúdo específico.

23.ª Pelo que, qualquer que seja o itinerário cognitivo técnico que se considere correctamente 
aplicável às duas deduções supra, as correcções sub judice não têm fundamento para a respectiva ma-
nutenção pois, qualquer das qualificações jurídico -tributárias que se aponte, conclui -se que a dedução 
de IVA praticada pela RECORRENTE nos anos de 2002 a 2004 foi totalmente correcta.

Termos em que dever -se -á sempre concluir que as correcções realizadas não têm fundamento 
juridico -tributário para a respectiva manutenção, por a dedução de IVA realizada pela VARZIM SOL 
ter sido absolutamente correcta nos anos de 2002 a 2004 sub judice.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

o recurso merece provimento, em concordância com as razões invocadas pela impugnante e parecer 
junto aos autos, da autoria de consultor fiscal.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Em 14/12/2001 foi outorgado o contrato de concessão da exploração de jogos de fortuna ou 

azar na zona de jogo permanente da Póvoa de Varzim pelo Governo Português à Varzim Sol  - Turismo, 
Jogo e Animação, S.A, nos termos e com as cláusulas que constam de fls. 220 a 226 e cujo teor se dá 
por integralmente reproduzido.

b) Segundo a cláusula quarta do referido contrato de concessão, a concessionária [impugnante] 
obrigou -se, nos termos do DL 275/2001 e Decreto Regulamentar 29/88, a:

1. Prestar uma contrapartida inicial, no montante global de 58.359.353,96 euros (11 700 000 000$00), 
a preços de 31 de Dezembro de 2000, a pagar do seguinte modo:

(...)
2. Para além da contrapartida referida no número anterior, prestar, em cada ano, contrapartida do 

valor de 50% das receitas brutas declaradas dos jogos explorados no casino; todavia, em caso algum 
a contrapartida prestada nos termos deste número poderá ser inferior aos valores indicados no anexo 
ao Decreto  - Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, depois de serem previamente convertidos em euros 
correntes do ano a que respeitam, nos termos do n.º 3 do artº 20 do mesmo diploma legal

A contrapartida referida neste número realiza -se pelas seguintes formas:
a) (...)
b) Através da dedução, até 1% das receitas brutas dos jogos, dos encargos relativos ao cumpri-

mento das obrigações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 16º do Decreto  - Lei n.º 422/89 de 
2 de Dezembro, na redacção do Decreto  - Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro, encargos que não poderão 
ser inferiores a 3% das receitas brutas dos jogos. Caso estes encargos, adicionados aos custos líquidos 
com animação e restauração e aos encargos com publicidade e marketing, ultrapassem um valor cor-
respondente a 3% das receitas brutas dos jogos, a concessionária tem, adicional e complementarmente, 
direito a deduzir 50% dos encargos em excesso do referido mínimo exigível, não podendo esta dedução 
suplementar exceder 3% das receitas brutas dos jogos.

Esta última dedução só será exequível na medida e dentro dos limites de 25% do acréscimo de 
receitas brutas dos jogos de cada exercício, relativamente ao exercício anterior.”

c) Ao abrigo do referido contrato de concessão, a impugnante exerce a actividade de exploração 
de jogos de fortuna ou de azar no casino existente na zona de jogo da Póvoa de Varzim.

d) A impugnante está enquadrada para efeitos de IVA como sujeito passivo misto, com operações 
sujeitas, não isentas (art. 3º e 4º do CIVA), isentas (art. 9º do CIVA) e fora do campo do imposto, com 
dedução parcial e periodicidade mensal.

e) Na sequência de uma acção de fiscalização a que procederam os Serviços de Inspecção Tribu-
tária da Direcção do Porto, foram efectuadas correcções à impugnante, em sede de IVA, relativamente 
aos anos de 2002, 2003 e 2004  - cfr. relatório de fls. 52/127 dos autos.

f) Do relatório de inspecção subjacente às correcções efectuadas cujo teor se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido, consta designadamente o seguinte:”(...)3. ENQUADRAMENTO EM SEDE 
DE IVA DAS “DEDUÇÕES ANUAIS DE EXPLORAÇÃO” (previstas na alínea f) da Cláusula 4ª do 
contrato de concessão).

3.1.) Enquadramento conceptual
Nos termos do contrato de concessão a Varzim Sol está obrigada a efectuar anualmente o pagamento 

de contrapartidas ao estado Português pela actividade de exploração de jogo. A essa contrapartida anual 
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de exploração pode deduzir parte dos encargos que suporta directamente nos sectores de animação e 
restauração (alínea f) da cláusula 4ª do contrato de concessão), como sejam:

(…)
Como refere o próprio Decreto -Lei n.º 275/2001 de 17/10 (preâmbulo), as deduções em análise 

têm o objectivo de estimular as concessionárias da actividade de jogo para o investimento nas áreas 
culturais e de animação, de modo a reforçar a promoção turística local e regional. Também no pre-
âmbulo da Lei do Jogo, o legislador acentua a responsabilidade das concessionárias pela legalidade e 
regularidade da exploração rentável, factor que beneficia, designadamente, a animação e equipamento 
turístico das regiões, bem como a respectiva promoção.

Por outro lado, o art. 16º da Lei do Jogo refere que para o cumprimento dessas obrigações, a 
concessionária deverá afectar uma verba não inferior a 3% das receitas brutas de jogo apuradas no ano 
anterior. O fim de interesse público que a dedução para manifestações culturais e desportivas assume 
(a qual é inerente ao conceito de subsídio) e a finalidade de compensação de prejuízos de exploração 
(dos sectores de animação e restauração) qualificam as deduções como subsídios à exploração (...).

3.3.) Procedimento adoptado pela contribuinte
Relativamente à dedução prevista na alínea f) da cláusula 4ª do contrato de concessão, o sujeito 

passivo adopta os seguintes procedimentos:  - qualifica -a contabilisticamente como um subsídio à 
exploração, que regista na conta 74  - subsídios à Exploração  - Do Estado e Outros Entes Públicos; 
 - considera -a no denominador da percentagem de pro rata geral que aplica às deduções do IVA nos 
encargos do sector comum;  - contudo, não o considera para efeitos da dedução do IVA exactamente 
nos sectores respectivos de animação e restauração, fazendo uma dedução total do IVA (em activo 
imobilizado e em custos correntes).

3. 4). Qualificação como subsídio à exploração não tributado
3.4.1.) Informação n.º 2035 de 07/12/2005 da DSIVA
Perante a especificidade da actividade exercida pela Varzim Sol e pretendendo -se a qualificação 

da dedução anual de exploração, foi solicitado parecer à DSIVA que, através da Informação n.º 2035 de 
07/12/2005, com despacho do Exmo Sr. Sudirector Geral datado de 09/12/2005, sancionou o seguinte: 
 - as subvenções do tipo “à exploração” atribuídas para melhorar a posição económica da empresa (co-
bertura de deficits, responsabilização em parte das despesas de funcionamento, participação à “forfait” 
em certo tipo de despesas, as quais não sendo calculadas em função de preços ou quantidades vendidas, 
integram a categoria de subvenções não tributadas (nº 16);  - assim, …, estamos perante subsídios à 
exploração e, como tal, não tributadas em IVA (nº 17);  - estes sectores (animação e restauração) po-
dem de facto, nalguns casos realizar simultaneamente operações que não conferem direito à dedução 
(“subsídios à exploração não tributáveis” por força do n.º 5). Caso isto aconteça, deverão aqui seguir 
o mesmo regime do pro rata geral aplicável ao sector comum, ou um pro rata específico (nº. 21); 
 - poderá, em alternativa, o sujeito passivo aplicar aos referidos sectores de animação e restauração pro 
ratas específicos (nº. 35). (...)

3.5.) Implicação no direito à dedução
A qualificação das deduções anuais de exploração como subsídio à exploração, tem implicações no 

exercício do direito à dedução do imposto suportado, nos termos do art. 23º do CIVA, que refere: (...). 
Assim, a Varzim Sol realiza, nos sectores de animação e de restauração, conjuntamente com operações 
que não conferem direito à dedução, outras operações que conferem esse direito, pelo que fica obrigada 
à disciplina do referido art. 23º. Refira -se que, da análise efectuada à contabilidade, se conclui que 
grande parte dos custos/encargos suportados pela empresa, que sustentam a possibilidade de dedução nos 
termos do art. 5.º do DL n.º 275/2001 de 17/10, estão relacionados com ambos os sectores de animação 
e restauração, havendo interligação dos espectáculos/animação com os restaurantes e bares. Ainda de 
referir que, para efeitos da dedução, a IGJ verifica, por amostragem, os documentos de custos/encargos, 
não existindo uma elegibilidade por documento, mas sim por totais de encargos suportados.

4) CÁLCULO DAS PERCENTAGENS DE PRO RATA ESPECÍFICO E COMUM
(…)
4.4. Regularizações anuais do activo imobilizado, prevista no art. 24º do CIVA
(…)
g) No seguimento das referidas correcções, a Administração Tributária emitiu as liquidações 

adicionais de IVA e juros compensatórios constantes de fls. 128 a 200 dos autos, que constituem o 
objecto da presente impugnação, cujo teor se dá por reproduzido e cuja data limite para pagamento 
voluntário ocorreu em 31/10/2006.

h) Em 31/10/2006, a impugnante procedeu ao pagamento das liquidações constantes de fls. 184 
a 200 dos autos, no valor total de 301.332,23 euros  - cfr. fls. 236 dos autos.

i) A presente impugnação foi apresentada em 30/1/2007  - cfr. fls. 3 dos autos.
j). Dá -se por reproduzido o teor da informação n.º 2035 da DSIVA de 7/12/2005 junta a fls. 201 

a 207 dos autos.
k) Dá -se por reproduzido o teor das conclusões do parecer junto a fls. 227/233 dos autos.
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1) A actividade da impugnante desenvolve  -se em 4 sectores e com o seguinte enquadramento 
em sede de IVA: a) sector do jogo (actividade isenta de IVA, com afectação real dos respectivos custos 
e sem qualquer dedução do IVA suportado); b) sector da restauração (actividade sujeita a IVA à taxa 
intermédia de 12%, com afectação real dos respectivos custos, com dedução integral do IVA supor-
tado); c) sector de animação (actividade sujeita a IVA à taxa reduzida de 5%, com afectação real dos 
respectivos custos, com dedução integral do IVA suportado); d) sectores comuns  - administrativo e 
financeiro  - (actividade sem receitas associadas, com dedução parcial do IVA nos inputs, com base em 
percentagem do pro rata apurado com base nas receitas totais da actividade, ou seja, tendo em conta 
quer as actividades isentas, quer as actividades tributadas).

m) Inicialmente, os contratos de concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar previam 
apenas contrapartidas em espécie, designadamente construção de equipamentos hoteleiros e de várias 
infraestuturas.

1’) Só mais recentemente é que as contrapartidas em espécie evoluíram para contrapartidas mo-
netárias.

m’) No inicio de cada ano, a impugnante elabora um plano de actividades (de animação, culturais 
e promocionais da zona em que o casino se insere) que apresenta ao Instituto de Turismo de Portugal 
para aprovação.

n) Dá -se por reproduzido o teor dos contratos de concessão da exploração de jogos de fortuna 
ou azar na zona de jogo permanente da Póvoa de Varzim pelo Governo Português em 3/12/1975 e em 
20/12/1988, constantes de fls. 209/220 dos autos.

o) Na liquidação correctiva referente ao período de Maio de 2002 (nº 06213078), no valor de 
€ 144.618,74, a Administração Tributária utilizou o crédito da impugnante no montante de € 44.425,80, 
resultando o valor a pagar de € 35.144,45 (depois de deduzido o crédito de € 44.425,80 e o valor da 
liquidação anterior de € 64.948,49)  - cfr. fls. 128 dos autos.

p) Na liquidação adicional de juros compensatórios referentes ao período de Maio de 2002 
(nº 06213077) foi aplicada uma taxa de juro sobre imposto no valor de € 35.144,45, relativamente ao 
período de 10/7/2002 a 10/8/2006  - cfr. fls. 129 dos autos.

q) No anexo 24 do relatório de inspecção referente ao resumo mensal das correcções de IVA 
 - 2003”, a impugnante surge, no mês de Dezembro, com uma posição credora perante o Estado no valor 
de € 44.525,80  - cfr. fls. 124 dos autos.

r) A impugnante encontrava -se numa situação de crédito acumulado desde Dezembro de 2000, 
tendo solicitado, por referência ao período de Julho de 2004, um pedido de reembolso de IVA no valor 
de € 367.065,46.

3 – Nas conclusões da sua motivação do recurso, a recorrente suscita a questão da conformidade do 
artº 23º do CIVA com os artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da 6ª Directiva do Conselho de 17/5/77 (77/388/CEE).

Comecemos, então, pela apreciação desta questão, por que prejudicial.
Sustenta a recorrente que a correcta interpretação do artº 23º do CIVA deve ser no sentido “das 

subvenções não tributadas não poderem influenciar a dedução do IVA de sujeitos passivos que, por 
afectação real, apenas realizem operações tributadas e não isentas, que conferem direito à dedução do 
imposto suportado”.

Contudo, na sentença recorrida escreveu -se que as deduções previstas no artº 5º do Decreto -lei n.º 275/01 
de 17/10 e na alínea f) da cláusula 4ª do contrato de concessão de exploração do Casino da Póvoa de Varzim 
devem qualificar -se como subsídio à exploração não tributado, com as consequentes repercussões ao nível 
do direito à dedução do IVA, nos termos do artº 23º do CIVA, considerando que devem influenciar, para 
além do pro rata do sector comum, também o pro rata dos sectores específicos da animação e restauração

Sendo assim e na prática, o que se pretende saber é se, ao limitar o direito de dedução do imposto 
sobre o valor acrescentado dos sujeitos passivos que recebem subvenções com vista a financiar as suas 
actividades, nos termos do disposto no artº 23º do CIVA, tal limitação é conforme com os artºs 17º, 
nºs 2 e 5 e 19º da 6ª Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de Maio de 1977.

Daqui resulta que se questiona a interpretação de preceitos comunitários, concretamente, dos 
preditos artigos da citada Directiva.

Entende -se, por isso, necessário pronúncia do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos 
do disposto no artº 234º do Tratado de Roma, sendo o reenvio obrigatório, uma vez que da decisão 
deste Tribunal não cabe recurso.

Impõe -se, pois, a formulação da seguinte questão ao Tribunal da Justiça das Comunidades:
“ - O artº 23º do CIVA é compatível com os artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da Sexta Directiva 77/388/CEE, 

do Conselho, de 17 de Maio de 1977;
 - Caso afirmativo, é conforme aos artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da citada Directiva o estabelecimento 

de um pro rata específico de dedução do imposto sobre o valor acrescentado suportado pelos sujeitos 
passivos que apenas efectuem operações tributáveis, ainda que por afectação real, com base na existência 
de subvenções não tributadas a esse sector (“inputs”), nos termos do predito artº 23º”.
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4 – Nestes termos, acorda -se em decidir suspender a instância até à pronúncia do TJUE e ordenar 
a passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste STA à daquele Tribunal, com pedido de decisão 
prejudicial, acompanhado do translado do processo, incluindo cópias da petição inicial, da sentença, 
das alegações de recurso da impugnante e todas as peças processuais posteriores, bem como fotocópia 
dos diplomas legais mencionados no presente acórdão.

Custas a considerar a final.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Valor da causa. Recusa de aceitação de requerimento.

Sumário:

 I — Sendo necessária a indicação do valor da causa na petição inicial, ela deve ser 
feita por uma declaração explícita nesse sentido, como decorre do artigo 467.º 
do CPC.

 II — Na falta de indicação desse valor, a petição deve ser recusada pela secretaria, nos 
termos dos artigos 467.º e 474.º do CPC.

 III — Tratando -se de oposição à execução fiscal, uma vez que o valor da causa corres-
ponde exactamente à quantia exequenda em relação à qual se pretende a extinção 
da execução fiscal, cujo montante é conhecido e foi expressamente alegado pelo 
oponente na petição apresentada, a utilização da fórmula «Valor do processo: o 
valor da quantia exequenda» satisfaz o requisito formal exigido por lei quanto à 
indicação do valor da causa na petição inicial.

 IV — Exigir que, neste caso, se indique no final novamente a cifra é impor um rigorismo 
formulário inadmissível, pois tal declaração é de todo redundante e, portanto, 
desnecessária.

Processo n.º 557/10 -30.
Recorrente: IMOGRÉCIA — Empreendimentos Imobiliários, L.da e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Imogrecia  - Empreendimentos Imobiliários, Lda e outros, melhor identificados nos autos, 
não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que julgou 
improcedente a reclamação que deduziu contra o acto da Secretaria daquele Tribunal que recusou a 
petição inicial da presente oposição à execução fiscal por eles apresentada, dela vieram interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. Os oponentes, ora recorrentes, indicaram o valor da oposição expressamente.
2. Quanto à oposição à execução não são aplicáveis as regras previstas no art. 78.º a 80.º, n.º1 

do CPTA.
3. Por força do art. 2º do CPPT, aplica -se neste caso, o disposto nos art. 812.º e 817.º do CPC.
4. Todavia, e porque o valor da oposição foi indicada expressamente apenas e quanto muito 

deveriam ser notificados os oponentes para confirmar o valor (Art. 314.º, n.º do CPC, por analogia).
A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao 

presente recurso, sufragando -se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmº Juiz do TAF de Castelo Branco que 

julgou improcedente a reclamação deduzida pelos oponentes, ora recorrentes, da recusa pela secretaria 
da petição inicial de oposição à execução por si apresentada com o fundamento de que a mesma não 
indicava expressamente o valor da causa.
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Entendeu o Mmo. Juiz “a quo” que a indicação do valor da causa deve ser feita de forma expressa 
e inequívoca, nos termos do n.º 1 do artº 305º do CPC (um valor certo, expresso em moeda legal), 
não satisfazendo tal exigência a simples indicação de “Valor do processo: o da quantia exequenda”.

A questão objecto do presente recurso consiste, assim, em saber se os oponentes, ao mencionar 
no final da petição inicial da oposição à execução apresentada como valor do processo o valor da quan-
tia exequenda, deram cumprimento ou não ao requisito formal do artº 467º, n.º 1, alínea e) do CPC.

Esta questão foi já tratada por esta Secção do STA no Acórdão de 18/2/09, in rec. n.º 1061/08, 
citado pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, que, por razões de interpretação e aplicação 
uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC), vamos aqui transcrever, com as necessárias adaptações.

Ali se escreve que “tratando -se de uma petição de oposição a uma execução fiscal, para além dos 
requisitos referidos no artigo 206.º do CPPT, há outros elementos que o oponente deverá indicar na 
petição exigidos por lei, designadamente o valor do processo.

A necessidade de indicação deste decorre do facto de ser do valor da oposição que deriva a 
averiguação do cumprimento de um dos pressupostos legais da oposição à execução fiscal que é o da 
necessidade ou não de representação por advogado (art.º 6.º, n.º 1 do CPPT), e do facto de ser em função 
do valor que se determina a recorribilidade da decisão a proferir pelo tribunal tributário.

Sendo necessária a indicação do valor na petição, ela deve ser feita por uma declaração explícita 
nesse sentido, como decorre do artigo 467.º do CPC.

No entanto, como refere Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, II volume, pág. 406, se 
houver afirmações de que se deduza, com toda a probabilidade, qual o valor que o oponente atribui 
à oposição, não haverá obstáculo a que ele seja considerado, em conformidade com o genericamente 
preceituado nos artigos 217.º, n.º 1 e 295.º do CC.

O valor da oposição à execução fiscal, para efeitos de recorribilidade, é o da quantia exequenda 
ou parte dela em relação à qual se pretende a extinção da execução fiscal, que é a quantia equivalente 
ao benefício que se pretende obter (artigos 306.º do CPC).

Também para efeitos de custas, o valor da oposição é o do processo de execução ou, se for par-
cial, o da parte da dívida exequenda que se pretende ver excluída da execução [artigos 6.º, alínea j) e 
73.º -D, n.º 2 do CCJ].

Na falta de indicação do valor, a petição deve ser recusada pela secretaria, nos termos dos arti-
gos 467.º e 474.º do CPC.

No caso em apreço, os ora recorrentes mencionaram de forma expressa a fórmula «Valor do 
processo: o da quantia exequenda».

Importa, pois, decidir se esta fórmula utilizada pelos oponentes preenche ou não os requisitos 
legais para o efeito.

Não há dúvida que o n.º 1 do artigo 305.º do CPC refere expressamente que a toda a causa deve 
ser atribuído um valor certo, expresso em moeda legal, o qual representa a utilidade económica ime-
diata do pedido.

E que, no caso de oposição à execução fiscal, esse valor é o da quantia exequenda ou parte dela 
em relação à qual se pretende ver extinta a execução.

A questão está, assim, em saber se não basta a indicação expressa de que o valor do processo de 
oposição é o valor da quantia exequenda ou se mais do que isso se exige ao autor a indicação do valor 
expresso em moeda legal.

A este propósito, veja -se Alberto dos Reis, CPC anotado, volume II, pág. 365, e Comentário ao 
CPC, volume 3.º, págs. 680 e 681, o qual refere que se o autor pediu quantia certa em dinheiro, declarar 
que o valor é o do pedido equivale a repetir a indicação da quantia pedida.

Exigir que em tal caso se designe novamente a cifra seria impor um rigorismo formulário inad-
missível, podendo ir -se até mais longe, na hipótese figurada, sustentando que o autor está dispensado 
nestas circunstâncias, por lei, de indicar o valor, pois o valor da causa está declarado, a declaração 
está legalmente contida no pedido que se formulou, sendo, portanto redundante e desnecessária nova 
declaração expressa sobre o valor da causa.

No caso dos autos, os recorrentes vieram deduzir oposição à execução fiscal, que identificam, 
contra si revertida para pagamento da quantia de € 185.648,22 de que era devedora a sociedade origi-
nariamente executada, deixando perfeitamente claro que se opunham ao pagamento dessa quantia, e 
terminam a sua petição pedindo a extinção da execução fiscal e indicando expressamente como “Valor 
do processo: o da quantia exequenda”.

Ora, uma vez que a lei faz corresponder obrigatória e necessariamente o valor da causa ao benefício 
a obter com o processo e que, neste caso, esse benefício corresponde exactamente à quantia exequenda, 
cujo valor é conhecido e foi expressamente alegado na petição inicial, os oponentes não precisavam de 
repetir o montante, pois este está contido no pedido que formularam.

Em suma, como diz Alberto dos Reis, exigir que neste caso se indique no final novamente a cifra 
é impor um rigorismo formulário inadmissível, pois tal declaração é de todo redundante e, portanto, 
desnecessária.
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Daí que se deva considerar cumprido, nestas circunstâncias, o requisito formal exigido por lei 
quanto à indicação do valor da causa na petição inicial”.

Concordámos com esta posição, pelo que a decisão recorrida, que assim não entendeu, não pode, 
por isso, manter -se.

3 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a decisão 
recorrida e, deferindo a reclamação apresentada, anular o acto reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Oposição à execução fiscal. Litispendência. Erro na forma de 
processo. Suspensão da instância.

Sumário:

Se são formulados idênticos pedidos, com os mesmos fundamentos, em oposição à 
execução fiscal e impugnação judicial e este é o meio processual adequado para 
conhecer alguns deles, justifica -se que, em vez de proferir imediatamente decisão de 
absolvição da instância em relação a todos os pedidos, no processo de impugnação 
judicial, com fundamento em litispendência, se suspenda a instância até que no 
processo de oposição à execução fiscal seja proferida decisão sobre o conhecimento 
dos mesmos pedidos que nela foram formulados.

Processo n.º 575/10 -30.
Recorrente: Maria José Pereira Nunes Ramos Santos e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – MARIA JOSÉ PEREIRA NUNES RAMOS SANTOS e JOSÉ FILIPE DOS SANTOS recorrem 
para este Supremo Tribunal Administrativo da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 
que julgou procedente a excepção de litispendência, invocada pela Fazenda Pública num processo de 
impugnação judicial.

Os Recorrentes apresentaram alegações com as seguintes conclusões:
1. A oposição e impugnação judiciais estão previstas nos arts. 204º e 99º respectivamente, do 

CPPT e prevêem duas formas de processo distintas para diferentes fundamentos jurídicos, sendo certo 
que, quer a doutrina, quer a jurisprudência, debatem pontos de “contacto” entre estes dois institutos 
jurídicos e debatem, ainda, quanto ao enquadramento e interpretação de iguais situações concretas 
em um ou outros desses regimes processuais tributários  - não sendo, muitas vezes, tarefa fácil a sua 
subsunção a cada uma dessas figuras processuais.

2. A solução para o “iter processual” surpreendido pela douta sentença recorrida deveria ter 
sido, não a litispendência”, mas sim decir, face aos dois diferentes regimes legais (impugnação e 
oposição), sobre quais dos argumentos alegados pelos impugnantes, na p.i. destes autos, caberiam no 
regime legal da impugnação judicial, tal como prevista no art. 99º e sgts. do CPPT, e quais desses aí 
alegados, em sede de p.i. de impugnação, caberiam no regime da oposição.

3. A douta decisão recorrida, na prática, obtém o resultado juridicamente “perigoso” de impedir 
os recorrentes de discutir em sede de impugnação os fundamentos destes autos que aqui deveriam ser 
discutidos — pois a oposição em causa sofrerá idêntica subsunção jurídica e aquela matéria que aí for 
julgada como cabendo no regime da impugnação escapará, definitivamente, ao controle do Tribunal 
pois, face a esta sentença, não poderá ser reapreciada (aqui ou noutro qualquer processo, pois os 
prazos estabelecidos no CPPT a tal não permitirão).

4. Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio, admitem os recorrentes a aplicação do 
regime previsto no art. 279º nº. l do CP Civil; através da suspensão destes autos de impugnação até 
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à decisão daquela referida oposição — o que, nesta medida, requerem expressamente seja aplicado 
ao caso dos autos.

5. Esta solução teria ainda a virtude de permitir à predita oposição decidir sobre quais questões 
aí iriam ser debatidas ou decididas debater para, posteriormente, efectuar essa avaliação nesta im-
pugnação judicial e não coarctaria aos impugnantes o direito de debater judicialmente as matérias 
que depositaram em cada uma das suas peças (impugnação e oposição).

TERMOS EM QUE;
Revogando -se a douta decisão recorrida e dando -se provimento ao presente recurso, nos termos das 

preditas conclusões, ou de outras com que, V. Exas., Venerandos Juízes Conselheiros, se dignarão suprir;
Se Fará Justiça!
Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1. Os princípios de economia processual e de segurança jurídica inspiram o instituto da litispen-

dência, cuja excepção tem por fim evitar que o tribunal seja conduzido a contradizer ou reproduzir uma 
decisão anterior (art. 497º n.º 2 CPC ex vi art. 2º alínea e) CPPT) A repetição da causa pressuposta 
na litispendência exige identidade das acções pendentes quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de 
pedir (art. 498º n.º 1 CPC)

Os pedidos legalmente adequados, característicos da impugnação judicial e da oposição à exe-
cução, consistentes nos efeitos jurídicos pretendidos, são distintos (art. 498º n.º 3 CPC):

– na impugnação judicial o efeito jurídico pretendido é a anulação do acto tributário com fun-
damento em qualquer ilegalidade (art. 99º CPPT)

– na oposição à execução fiscal o efeito jurídico pretendido é o da extinção da execução, em 
consequência da procedência de qualquer fundamento legalmente admitido (art. 204º n.º 1 CPPT)

2. No caso sob análise, as petições de impugnação judicial e de oposição à execução são rigo-
rosamente idênticas, invocando uma multiplicidade de fundamentos e formulando uma pluralidade de 
pedidos, entre os quais não se inclui a anulação da liquidação de IVA, contrariamente ao consignado 
na decisão recorrida (cf. petições a fls. 6/22 e 97/113)

Estes pedidos devem ser interpretados como meramente instrumentais para a obtenção 
dos supra citados efeitos, característicos de cada uma das espécies processuais utilizadas pelos 
recorrentes.

De outro modo a procedência da excepção da litispendência impediria a apreciação pelo tribunal 
dos fundamentos de ilegalidade do acto tributário (incluídos no universo mais amplo dos fundamentos 
enunciados), os quais não poderiam ser igualmente apreciados na oposição à execução fiscal, porque 
legalmente inadmissíveis.

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com as seguintes determinações:
– improcedência da excepção de litispendência
– devolução do processo ao TFLeiria para prosseguimento da tramitação da impugnação judicial
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando a Fazenda Pública, 

defendendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
• Na presente acção os AA. Maria José Pereira Nunes Ramos dos Santos e José Filipe dos Santos, 

peticionam a anulação da liquidação do IVA referente ao períodos de: 2.º, 3.º e 4.º trimestres, do ano 
de 1996, dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 1997 e do ano de 1998, alegando, para o efeito e em síntese; a 
ilegalidade da citação; a falta de notificação para audição prévia; a caducidade do direito de liquida-
ção; a prescrição das dívidas; e a inexistência de culpa dos revertidos em relação ao desaparecimento 
do património da sociedade — cfr. fls. 6 a 22

• Na acção de Oposição n.º 233/07.9BELRA, os AA. Maria José Pereira Nunes Ramos dos Santos 
e José Filipe dos Santos, peticionam a anulação da liquidação do IVA referente ao períodos de: 2.º, 3.º 
e 4.º trimestres, do ano de 1996, dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 1997 e do ano de 1998, alegando, para o 
efeito e em síntese; a ilegalidade da citação; a falta de notificação para audição prévia; a caducidade 
do direito de liquidação; a prescrição das dívidas; e a inexistência de culpa dos revertidos em relação 
ao desaparecimento do património da sociedade — cfr. fls. 86 a 113.

3 – Está em causa no presente recurso jurisdicional saber se ocorre a excepção de litispendência, 
neste processo de impugnação judicial, por estar pendente a oposição à execução fiscal referida no 
probatório.

No caso em apreço, as petições de oposição e de impugnação judicial são quase idênticas, 
sendo as mesmas as partes as causas de pedir e os pedidos, sendo diferente apenas, no que inte-
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ressa (1), o teor do art. 37.º das petições, pois no presente processo defendem que é o processo 
de impugnação judicial o adequado para apreciar a questão da caducidade do direito de liquida-
ção enquanto na petição do processo de oposição à execução fiscal defendem que é esse o meio 
processual adequado.

A excepção de litispendência, como a de caso julgado, tem «por fim evitar que o tribunal seja 
colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior» (art. 497.º, n.º 2, do 
CPC).

A sua justificação encontra -se, por um lado, na inconveniência para o prestígio dos tribunais que 
resulta da contradição de decisões sobre a mesma questão jurídica e, por outro lado, na inutilidade que 
consubstanciaria a prolação de decisões com idêntico ou contraditório conteúdo decisório, pois apenas 
a que transitasse em julgado em primeiro lugar poderia ser objecto de execução (art. 675.º, n.º 1, do 
CPC).

O que se pretende é evitar essa situação real de o Tribunal ser colocado em situação em que terá 
de proferir mais que uma decisão sobre a mesma pretensão, pelo que não basta para se concluir pela 
existência de litispendência, a possibilidade teórica e abstracta de o Tribunal poder vir a ser colocado 
nessa situação, sendo antes necessário que seja seguro que o Tribunal virá a ser efectivamente colocado 
perante a indesejada alternativa de contradizer ou reproduzir uma outra decisão judicial.

No caso em apreço, não está demonstrado que seja seguro que isso possa suceder, pois, formu-
lando os Impugnantes idênticos pedidos, com idênticas causas de pedir, haverá necessariamente erro 
na forma de processo em algum ou em ambos os processos quanto a algum ou alguns dos pedidos, 
designadamente quanto ao relativo à caducidade do direito de liquidação, uma vez que «a todo o direito, 
excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a acção adequada a fazê -lo reconhecer em 
juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá -lo coercivamente, bem como os procedimentos 
necessários para acautelar o efeito útil da acção».

Por outro lado, é manifesto que os Impugnantes, no presente processo, à face do próprio texto da 
petição inicial cumulam pedidos a que correspondem formas de processo diferentes, pois defendem que 
o processo de impugnação judicial é o meio adequado para apreciar a caducidade do direito de liqui-
dação, e formulam pedidos cuja apreciação eles próprios defendem expressamente que se enquadram 
entre os fundamentos de oposição à execução fiscal, como se vê, além do mais, pelo no art. 14.º da 
petição relativamente à ineficácia dos actos de liquidação, por deficiência das citações, que enquadram 
na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

Numa situação deste tipo, é possível, mas não certo nem sequer provável, que no processo de 
oposição à execução fiscal venham a apreciar -se todos os pedidos que foram também formulados no 
presente processo de impugnação judicial, inclusivamente o relativo à caducidade do direito de liqui-
dação, se se entender que pode ser apreciado nesse meio processual (2).

No entanto, se no processo de oposição se vier a entender pela existência de erro na forma de 
processo que impede o conhecimento de algum ou alguns dos pedidos, designadamente o relativo à 
caducidade do direito de liquidação, estará afastada a possibilidade real de contradição ou reprodução 
de julgados que se quer prevenir com a excepção da litispendência.

Há, no entanto, possibilidade de isso vir a ocorrer, pois o Tribunal competente para o processo 
de execução pode ser que entenda, bem ou mal, apreciar todos os pedidos aí formulados e, nesse caso, 
estar -se -á perante uma situação em que deve funcionar a excepção da litispendência.

Sendo assim, a questão de saber se se está realmente perante uma situação de litispendência 
depende do que se vier a decidir no processo de oposição à execução fiscal sobre o conhecimento dos 
pedidos que aí foram formulados.

Nestas condições, dependendo a solução a adoptar no presente processo do que vier a ser decidido 
no processo de oposição, justifica -se a suspensão da instância no presente processo, ao abrigo da parte 
final do n.º 1 do art. 279.º do CPC, até que no processo de oposição à execução fiscal referido seja 
proferida decisão apreciando todos os pedidos ou recusando a apreciação de algum ou alguns ou todos 
com fundamento em erro na forma de processo, sendo apenas em relação àqueles relativamente aos 
quais venha a ser proferida decisão de mérito que se deverá concluir estar -se perante uma situação de 
litispendência (ou de caso julgado, se entretanto se formar).

É esta a posição que, para além de garantir, em sintonia com o princípio do direito à tutela judicial 
efectiva, reconhecido no art. 20.º, n.º 1, da CRP, que nenhum dos pedidos deixa de ser apreciado por 
razões derivadas da litispendência que afasta a prática de actos inúteis, sendo, por isso, reclamada pelo 
princípio da economia processual, expressivamente enunciado no art. 137.º do CPC.

Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida e 
em ordenar a suspensão da instância, até que esteja definitivamente decidido no processo de oposição 
à execução fiscal n.º 233/07.9BELRA se é afastado o conhecimento do mérito de algum ou alguns dos 
pedidos com fundamento em erro na forma de processo.
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Custas pela Fazenda Pública, que suscitou a questão da litispendência na 1.ª instância e acompa-
nhou a decisão recorrida, ao pronunciar -se neste Supremo Tribunal Administrativo [art. 2.º, alínea g), 
do CCJ], com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale.

(1) Há diferenças na terminologia com que os ora Impugnantes se referem a si próprios, pois na petição dizem-se «im-
pugnantes» enquanto no de oposição se qualificam como «oponentes».

(2) Como se entendeu no acórdão do Pleno deste Supremo Tribunal Administrativo de 20-1-2010, processo n.º 832/08. 

 Acórdão de 10 de Novembro 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Pagamento da quantia exequenda. Inutilidade superve-
niente da lide.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal extingue -se, além do mais, pelo pagamento da 
dívida exequenda e do acrescido, no estado em que se encontrar, devendo o órgão 
de execução fiscal onde correr o processo declarar a extinção da execução em 
consequência daquele pagamento — artigos 176º, 264º e 269º do CPPT.

 II — A oposição à execução fiscal é o meio judicial especialmente vocacionado para, na 
procedência de um qualquer dos fundamentos válidos e taxativamente previstos no 
artigo 204º,  n.º 1 do referido compêndio adjectivo, demandar também a extinção 
da execução quanto ou relativamente ao oponente ou oponentes.

 III — Assim, verificado o pagamento da dívida exequenda e acrescido e decretada a 
extinção da execução fiscal tendente à cobrança coerciva daquela dívida, ocorre, 
natural e necessariamente, a inutilidade superveniente da lide de oposição, com 
a consequente prejudicialidade do conhecimento de quaisquer questões nesta 
porventura invocadas.

Processo n.º 577/10-30.
Recorrente: Paulo Alexandre Domingues Vieira Alves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que 
julgou extinta, por inutilidade superveniente da lide, a instância de oposição à execução fiscal 
n.º 3514200401034120, que contra si revertera, para cobrança de dívidas provenientes de coimas fiscais, 
dela interpôs recurso jurisdicional para esta Secção do Supremo Tribunal Paulo Alexandre Domingues 
Vieira Alves, nos autos melhor e convenientemente identificado.

Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes 
conclusões:

A) – A impugnação judicial através da apresentação de oposição à execução fiscal pelo recor-
rente apresentada, e mais concretamente os pedidos ali formulados, não perde utilidade, a determinar 
a extinção da instância nos termos da alínea e) do art.º 287º do Cód. De Proc. Civil se entretanto 
um dos co -executados (não impugnante), devedor subsidiário, procedeu ao pagamento voluntário da 
quantia exequenda;

B) – A doutrina e a jurisprudência há muito ultrapassaram a tese de que, na avaliação da utilidade 
da lide, apenas são atendíveis os efeitos directos da pretensão anulatória;

C) – Através da presente oposição o recorrente não pretende discutir qualquer relação com o 
restante devedor subsidiário que procedeu ao pagamento voluntário da quantia exequenda, mas discutir 
a validade e legalidade do despacho de reversão de que foi alvo por parte da administração tributária;
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D) – Assim, mesmo que estivesse demonstrado que o impugnante não podia alcançar o fim nor-
mal ou típico da decisão de ilegalidade do despacho de reversão, não seria irrelevante o respectivo 
interesse na fixação da ilicitude da conduta administrativa para outros efeitos, de que, a título de mero 
exemplo, se referem a reclamação de uma indemnização;

E) – A decisão recorrida violou e/ou interpretou erradamente, entre outros, o disposto na alínea e) 
do art.º 287º do Cód. Proc. Civil.

Conclui pedindo a revogação da sindicada sentença e se ordene, em consequência, a prossecução 
da instância.

Não foram apresentadas contra -alegações
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público teve vista dos autos – cfr. 

art.º 289º do CPPT e fls. 120  -.
Tomados os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
A impugnada sentença fixou a seguinte matéria de facto:
a) Contra a sociedade “Discova – Fábrica de escovas de polir, L.da.”, foi instaurada execução 

fiscal n.º 3514200401034120, por dividas relativas a coimas fiscais no montante de € 14.147,70, e 
revertidas contra o, aqui, oponente (cfr. doc. De fls. 36 e 44 dos autos).

b) O processo executivo em apreço foi extinto por pagamento voluntário das dívidas em 18/11/2004 
(cfr. doc. De fls. 43 a 45 dos autos).

C A presente oposição foi intentada em 14/12/2004 (cfr. doc. De fls. 2 dos autos).
E, com base na apontada factualidade, houve por bem julgar extinta a instância por inutilidade 

superveniente da lide, nos termos dos invocados artigos 287º alínea e) do CPC e 2º do CPPT.
É contra o assim decidido que, nos termos das transcritas conclusões do presente recurso juris-

dicional, se insurge o Oponente.
Não lhe assiste porém qualquer razão e o seu recurso mostra -se antes e irremediavelmente con-

denado ao insucesso.
Com efeito e tal como vem decidido é absolutamente seguro e certo que o processo de execução 

fiscal se extingue, além do mais, pelo pagamento da dívida exequenda e do acrescido – art.º 176º n.º 1 
alínea a) do CPPT  -, no estado em que se encontrar – art.º 264º n.º 1 do mesmo diploma adjectivo  -, 
devendo o órgão de execução fiscal onde correr o processo declarar a extinção da execução em con-
sequência daquele pagamento – art.º 269.º do citado CPPT  -.

Ora, vem adquirido e não controvertido que o respectivo processo executivo foi declarado 
extinto em 18.11.2004, por pagamento voluntário das dívidas que nele coercivamente se intentava 
cobrar,

Não constando nem vindo sequer alegado que este despacho tenha sido contenciosamente sindicado.
Assim e uma vez que a oposição à execução fiscal é o meio judicial especialmente vocacionado 

para, na procedência de um qualquer dos fundamentos legais válidos e taxativamente indicados no 
artigo 204º n.º 1 do CPPT, demandar também a extinção da execução fiscal quanto ao oponente ou 
oponentes – art.º 176º n.º 1 alínea c) do CPPT –,

A justificação legal e razão de ser deste meio processual só pode naturalisticamente ocorrer perante 
ou na presença daquele processo executivo a que visa por termo ou sustar.

Pois que, como se verifica ocorrer no ajuizado caso dos presentes autos, se a execução 
respectiva se encontrar já arquivada ou finda, ou o foi entretanto, por nela se ter logrado obter 
a cobrança da dívida exequenda, nada justifica a instauração ou pendência de processo/meio 
judicial que o legislador consagrou apenas com a finalidade última, própria e específica, de lhe 
por termo ou sustar.

E esta é, para a questão jurídica subjacente, a jurisprudência reiterada e uniforme desta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo – cfr., entre outros, os acórdãos de 20.12.1995, processo n.º 19.094; 
de 04.12.2002, processo n.º 1470/02.30; de 02.06.2004, processo n.º 1022/03, e de 10.03.2010, pro-
cesso n.º 1134/09  -.

No mesmo sentido pode igualmente ver -se Jorge Sousa, in CPPT anotado e comentado, 5ª edição, 
anotação ao artigo 160º.

Não merece pois qualquer reparo ou censura a sindicada decisão judicial, improcedendo, antes, 
isso sim, toda a argumentação subjacente ao presente recurso jurisdicional.

Termos em que acordam os Juízes desta secção do Supremo Tribunal Administrativo em negar-
-lhe provimento.

Custas pelo Recorrente, fixando a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 
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 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Anulação da venda. Competência do órgão de execução fiscal para determinar o 
auxílio das autoridades policiais no arrombamento de imóvel penhorado. Ausência 
de influência do arrombamento na venda.

Sumário:

 I — O artigo 151º do CPPT tem de interpretar -se no sentido de o juiz do tribunal 
tributário gozar também de competência para determinar o auxílio das autorida-
des policiais no arrombamento de imóvel urbano penhorado em execução fiscal, 
mediante requerimento fundamentado do órgão de execução fiscal, ao abrigo do 
artigo 840º, n.º 3 do CPC e à semelhança do que sucede na execução comum com 
o agente de execução.

 II — O arrombamento determinado pelo órgão de execução fiscal com auxílio das 
autoridades policiais, só por si, não constitui fundamento de anulação de venda, 
uma vez que não estamos em presença de nulidade do processo susceptível de in-
fluenciar a venda, não preenchendo, por isso o fundamento previsto no artigo 909º, 
n.º 1, alínea c) do CPC.

Processo n.º 631/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A….
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Loulé que julgou procedente 
o pedido de anulação de venda deduzido por A…, relativamente ao prédio inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Albufeira sob o artº 8.527, fracção “…”, sito no Edifício …, Lotes nºs … a … 
em Albufeira e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 291/020485, apresentando, para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Na douta sentença ora recorrida foi deferido o requerimento de anulação da venda e ordenada 
a anulação de todos os actos processuais subsequentes ao despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finan-
ças de Albufeira que determinou o arrombamento da fracção penhorada e mudança de fechadura com 
recurso à força pública.

b) Por considerar que resulta da norma prevista no artigo 840º do CPC que o arrombamento de 
imóvel penhorado com recurso à força pública deve ser requerido pela Administração Fiscal ao Juiz 
para que este determine a requisição do auxilio da força pública.

c) Constituindo tal irregularidade uma nulidade processual susceptível de afectar o acto da venda, 
constitui também uma causa de nulidade desta, nos termos do referido n.º l do artº 201º e da alínea c) do 
n.º l do artº 909º do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º l do artº 257º do CPPT.

d) Com o devido respeito que é muito, não pode a Fazenda Pública concordar com tal decisão, 
porquanto,

e) Como resulta da materialidade fáctica dada como provada a venda foi concretizada em 28/07/2009 
em que foi aceite a proposta n.º 1007.2008.52.1496 por ser a de maior valor (€72.630,00), efectuada pelo 
Banco Santander Totta, SA, e em 30/07/2009 foi proferido despacho de adjudicação de fls. 101 dos autos.

f) Tal venda foi efectuada no âmbito dos processos de execução fiscal identificados nas alíneas A) 
a H e I do probatório fixado.

g) Todos os processos de execução foram tramitados segundo as regras dispositivas do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.

h) Determina a alínea f) do artº 10º daquele Código que compete aos Serviços da Administração 
Fiscal instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, salvo os previs-
tos no n.º l do artº 151º do CPPT, que se refere aos incidentes de natureza jurisdicional suscitados no 
processo de execução fiscal e só esses serão decididos pelos Tribunais.

i) A questão aqui em apreciação prende -se com um despacho do Chefe de Finanças de Albufeira 
proferido em sede e no âmbito de processos de execução fiscal instaurados, pelo que neles deveriam 
ter sido arguidas as alegadas nulidades ou irregularidades proferidas naquele despacho com faculdade 
de recurso da decisão do órgão de execução fiscal nos termos do artº 276º do CPPT.

j) O que não aconteceu.
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k) Com efeito, a arguição de nulidades praticadas no âmbito da execução fiscal deve ser invo-
cada em requerimento de arguição de nulidade, a apresentar no próprio processo de execução fiscal, 
só existindo possibilidade de intervenção do Tribunal através da reclamação prevista no artº. 276º do 
CPPT, no caso do mesmo ser indeferido pelo órgão da execução fiscal.

I) Caso não tenha sido arguida qualquer nulidade no próprio processo executivo, este tramitará 
unicamente no Serviço de Finanças, até porque compete ao órgão de execução fiscal a prática de actos 
conducentes à realização da venda coerciva, designadamente tornar possível a posse efectiva do bem 
penhorado por parte do depositário.

m) Estamos, assim, perante erro na forma de processo utilizada para arguir a alegada irregularidade 
do despacho que ordenou o arrombamento e mudança de fechadura com recurso à força pública, o qual 
não foi considerado pelo Tribunal a quo por entender estarmos perante uma nulidade insanável, arguível 
a qualquer momento e invocável na anulação da venda, nos termos do artº. 909º, n.º l alínea c) do CPC.

n) No entanto, se atentarmos à letra do artº. 909º, n.º l, c) do CPC, verificamos que a venda só 
fica sem efeito se for anulado o acto da venda, nos termos do artº 201º do CPC.

o) Referindo esta ultima disposição legal que a prática de um acto que a lei não admita, bem como 
a omissão de um acto ou 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.

p) Ora, o artº 165º do CPPT regula o regime das nulidades em processo de execução fiscal qualifi-
cando como insanáveis a falta de citação (como ficou provado o executado foi citado pessoalmente em 
03/07/2008), quando possa prejudicar a defesa do interessado e falta de requisitos essenciais do título 
executivo, quando não puder ser suprida por prova documental, sendo estas nulidades de conhecimento 
oficioso e podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final.

q) O que significa que eventuais nulidades ocorridas no processo de execução, para além daquelas, 
ficam sanadas com o decurso do prazo em que podem ser arguidas e só se podem conhecer na sequência 
de arguição levada a cabo pelo interessado.

r) Sendo certo que o regime de nulidades do processo executivo é mais restritivo do que o previsto 
no processo civil por forma a dar satisfação ao interesse público subjacente à cobrança destes créditos, 
não existente em relação aos créditos de outras entidades.

s) Termos em que a douta sentença incorreu em erro quando aplicou o regime de nulidades pre-
visto no artº 201º do CPC quando deveria ter aplicado o regime especial de nulidades previsto para ao 
processo de execução fiscal previsto no artº 165º do CPPT.

t) E à luz deste regime, a existir irregularidade no despacho posto em crise, esta tinha de arguida 
no próprio processo executivo, não o tendo feito e decorrido o prazo para a sua arguição esta ficou 
sanada, o que significa que não pode influir no exame e decisão da causa.

u) Mas mesmo que se entenda que é aplicável o regime previsto no n.º l do artº 201º do CPC, do 
probatório fixado não é conclusivo que a intervenção da força pública para o arrombamento da porta 
e mudança de fechadura do bem objecto de venda tenha afectado o acto da venda.

v) No probatório fixado em “AC” é referido que “Após a abertura das duas primeiras propostas 
o Executado volta a comparecer neste Serviço de Finanças com um simples cheque normalizado ao 
invés de cheque visado bancário ou dinheiro, cfr. fls. 122.”

w) Ora tendo na sua posse um cheque normalizado quando era exigido um visado e sendo este um 
procedimento a obter junto da instituição bancária não se percebe como o arrombamento e a mudança 
de fechadura o impediu de satisfazer a dívida exequenda antes da venda.

x) Tanto mais que aquela venda como consta da factualidade dada como provada já tinha sido 
marcada e suspensa por um período de 85 dias na condição de satisfazer aquela dívida através de pa-
gamentos por conta.

y) Bem sabendo que não cumprido o acordo a venda seria efectivada.
z) Face a estes factos, não podia o Tribunal a quo ter decidido pela existência de uma nulidade 

processual susceptível de afectar o acto da venda.
aa) Pelo que incorreu em erro de julgamento e foram violadas as normas previstas nos artºs 10º 

alínea f), 151º, 165º, todos do CPPT e 201º do CPC, deve a mesma ser revogada.
Face ao exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a 

sentença recorrida, que deverá ser substituída por acórdão que mantenha a venda impugnada, só assim 
se fazendo JUSTIÇA.

II. Contra -alegando, veio o recorrido concluir:
A) Não assiste qualquer razão à Recorrente.
B) O Douto parecer da Digna Procuradora da República é imaculado e está douta e sabiamente 

feito e sustentado.
C) A Douta Sentença de se recorre está iluminadamente sustentada e fundamentada, em factos e 

em termos de direito.
D) O Senhor Chefe de Serviços de Finanças não tinha poderes para ordenar o Arrombamento.
E) Violou gravemente o artigo 840º do CPC e a Constituição da República Portuguesa.
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F) Bem como violou o n.º l do artigo 201º, alínea c) do n.º 1 do artº. 909º CPC, ex vi da alínea c) 
do n.º l do artº. 257º do CPPT.

G) São nulos (e gravemente ilegais) todos os actos processuais subsequentes ao despacho de 
determinou o arrombamento da fracção penhorada.

H) Com o seu comportamento impediu o Recorrido de pagar a divida à fazenda pública, privando -o 
dos seus bens e meios necessários para o fazer.

Termos em que deverá ser improcedente o presente recurso, mantendo -se a douta sentença recorrida.
III. O Mº Pº não emitiu parecer (v. fls. 258).
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) — Em 07/01/2004, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200401001728 contra 

o Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IRS do ano de 2002, cfr. fls. 4 e 5.
B) — Em 17/11/2004, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200401036050 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IRS do ano de 2003, cfr. fls. 124 e 125.
C) — Em 23/10/2005, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200501098152 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IMI do ano de 2004, cfr. fls. 126 e 127.
D) — Em 23/10/2005, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200501105655 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IRS do ano de 2004, cfr. fls. 130 e 131.
E) — Em 20/05/2006, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200601019848 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IMI do ano de 2005, cfr. fls. 133 e 134.
F) — Em 22/10/2006, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200601077309 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IMI do ano de 2005, cfr. fls. 138 e 139.
G) — Em 26/05/2007, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200701037889 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IMI do ano de 2006, cfr. fls. 140 e 141
H) — Em 28/10/2007, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1007200701097040 contra o 

Executado ora Requerente, para cobrança coerciva de dívidas de IMI do ano de 2006, cfr. fls. 142 e 143.
I) — Em 18/03/2008, foi efectuada a penhora do prédio inscrito na matriz predial urbana da 

Freguesia de Albufeira sob o artigo n.º 8.527 fracção “…”, sito no Edifício … lotes n.º …, … e … em 
Albufeira, descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 291/020485, cfr. fls. 17.

J) — Em 21/03/2008, foi apensado processo a que se refere a alínea anterior o processo de exe-
cução fiscal 1007200401036050, cfr. fls. 7.

K) — Em 12/05/2008 foi enviada ao Executado, para a …, NUM. … -…., uma notificação para 
citação após penhora, registada com aviso de recepção, que veio devolvida pelos CTT com a anotação 
de “objecto não reclamado”, cfr. fls. 8.

L) — Na sequência de mandado para “NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO PESSOAL DE PENHORA 
DE IMÓVEL”, em 19/05/2008, foi elaborada a certidão de diligências de fls. 7, donde resulta com 
interesse para a decisão:

«Após diligências efectuadas na …, …, …, freguesia e concelho de Albufeira, cumpre -me informar 
que não foi possível estabelecer o contacto com o contribuinte A…, NIF -…, dado que o mesmo não se 
encontra a residir na morada indicada, desconhecendo -se o seu actual e verdadeiro paradeiro.»

M) — O Executado foi pessoalmente citado em 03/07/2008, cfr. fls. 6 e 134
N) — Por despacho de 23/06/2008, foi determinado se procedesse oficiosamente à avaliação da 

fracção penhorada, cfr. fls. 19
O) — A 03/07/2008, apresentou -se o executado neste Serviço de Finanças e é recebido pelo Sr. 

Chefe do Serviço de Finanças onde faz um acordo de pagamentos por conta nos termos do artº. 264º 
do CPPT, da divida e é citado pessoalmente da mesma, cfr. fls. 121.

P) — Em 21/07/2008, faz um pagamento de € 1000,00, em 21/08/2008 outro de € 999,70 e em 
29/09/2008 de €500,00, cfr. fls. 121.

Q) — Em 19/01/2009, foi designado o dia 04/05/2009 para a venda do bem penhorado e deter-
minado se procedesse à citação edital, cfr. fls. 29.

R) — A venda a que se refere a alínea anterior foi publicitada tendo um dos editais sido afixado 
à porta do bem a vender, cfr. depoimento da segunda testemunha.

S) — Em 30/04/2009, o executado apresentou -se no Serviço de Finanças e depois de se reunir 
com o Chefe deste Serviço de Finanças, acordou efectuar pagamentos por conta, cfr. fls. 121.

T) — O primeiro pagamento foi efectuado nesse mesmo dia na importância de € 3.906,00, após 
o qual o Chefe do Serviço de Finanças emitiu um despacho a suspender a venda por um período de 85 
dias, marcando nova data para a abertura das propostas, o dia 28/07/2009, cfr. fls. 59.

U) — No dia 26/06/2009 é efectuado um pagamento na importância de € 171,96 no processo de 
execução fiscal n.º 1007200801130498, que não fazia parte desta venda, cfr. fls. 57.

V) — No dia 27/07/2008, a fiel depositária da fracção penhorado nos autos requereu no Serviço 
de Finanças de Albufeira as providências necessárias à obtenção da chave, cfr. fls. 78.
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X) — Por despacho, de 27/07/2009, do Chefe do Serviço de Finanças foi determinado (cfr. 
fls. 79):

«Em face do teor da informação e requerimento que antecede, proceda -se ao arrombamento, 
requisitando -se para tal o auxílio da força pública com jurisdição naquela zona, ao abrigo do disposto 
no artº 840º do Código do Processo Civil, aplicável por força do artigo 2º alínea e) do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, lavrando -se o respectivo auto da ocorrência.»

Z) — No dia 27/07/2009, com recurso à força pública a Administração Fiscal procedeu ao arrom-
bamento e mudança da fechadura, cfr. fls. 82.

AA) — Em 28/07/2009, por volta das 9:30h o Executado apresentou -se ao balcão a solicitar o valor 
total em divida para efectuar o pagamento, informação que lhe foi prestada e que teria que efectuar o 
mesmo até às 10:00h em cheque visado ou dinheiro, cfr. Informação de fls. 122.

AB) — Em 28/07/2009, foi realizada a venda do bem penhorado, cfr. fls. 83 e 84.
AC) — Após a abertura das duas primeiras propostas o Executado volta a comparecer neste 

Serviço de Finanças com um simples cheque normalizado ao invés de um cheque visado bancário ou 
dinheiro, cfr. fls. 122.

AD) — Foi aceite a proposta n.º 1007.2008.52.1496 por ser a de maior valor (€ 72.630,00), efec-
tuada pelo BANCO SANTANDER TOTTA SA, NC: 500844321, cfr. fls. 93.

AE) — Em 30/07/2009, foi proferido o despacho de adjudicação de fls. 101.
AF) — Em 12/08/2009 foi apresentado o presente pedido de anulação da venda, cfr. fls. 122.
V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. De acordo com as conclusões das alegações, são duas as questões a decidir no presente recurso:
a) A de saber se o órgão da execução fiscal tem competência para determinar o arrombamento de 

imóvel penhorado, para efeitos de entrega ao depositário, ou se carece de solicitar autorização ao juiz 
do tribunal tributário competente, ao abrigo do disposto no artº 840º do CPC;

b) A de saber se, não possuindo essa competência, e tendo determinado tal arrombamento, esse 
acto só por si, determina nulidade processual prevista no artº 201º do CPC conducente a anulação da 
venda ao abrigo do artº 909º, n.º 1, alínea c) do mesmo diploma.

VI.1. A decisão recorrida anulou a venda louvando -se nos seguintes argumentos:
De acordo com o artº 840º do CPC o arrombamento de imóvel penhorado com recurso à força 

pública deve ser requerido pela Administração Fiscal ao juiz para que este determine a requisição do 
auxílio da força pública.

No caso concreto, como foi requisitada a intervenção da força pública sem que previamente tenha 
sido requerida ao juiz, o acto é ilegal.

A prática de acto que a lei não admita, nos termos do artº 201º do CPC, só produz nulidade quando 
a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir na decisão da causa.

Ora, em consequência do arrombamento alegou o executado que ficou impedido de aceder ao 
interior da sua casa e de realizar todas as diligências tendentes ao pagamento da dívida exequenda, pelo 
que a irregularidade cometida influiu no exame e decisão da causa.

Deste modo e por aplicação do disposto nos artºs 201º, n.º 1, 909º, n.º 1, alínea c) do CPC e 257º 
do CPPT, a venda tem de ser anulada.

VI. 2. A recorrente Fazenda Pública entende, resumidamente, que:
A venda foi efectuada no âmbito dos processos de execução fiscal identificados nas alíneas A) a 

H e I do probatório fixado.
Todos os processos de execução foram tramitados segundo as regras dispositivas do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário.
De acordo com a alínea f) do artº 10º do CPPT compete aos Serviços da Administração Fiscal 

instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, salvo os previstos no 
n.º l do artº 151º do CPPT, que se refere aos incidentes de natureza jurisdicional suscitados no processo 
de execução fiscal e só esses serão decididos pelos Tribunais.

No caso concreto dos autos, estando em causa um despacho do órgão da execução fiscal e não 
qualquer dos incidentes previstos naquela norma, deveria ter sido arguida nulidade, a apresentar no 
próprio processo de execução fiscal, só existindo possibilidade de intervenção do Tribunal através da re-
clamação prevista no artº. 276º do CPPT, no caso do mesmo ser indeferido pelo órgão da execução fiscal.

Não tendo sido arguida qualquer nulidade no próprio processo executivo, este tramitará unicamente 
no Serviço de Finanças, até porque compete ao órgão de execução fiscal a prática de actos conducentes 
à realização da venda coerciva, designadamente tornar possível a posse efectiva do bem penhorado 
por parte do depositário.

Estamos, assim, perante erro na forma de processo utilizada para arguir a alegada irregularidade 
do despacho que ordenou o arrombamento e mudança de fechadura com recurso à força pública.

Por outro lado, se atentarmos na letra do artº. 909º, n.º l c) do CPC, verificamos que a venda só 
fica sem efeito se for anulado o acto da venda, nos termos do artº 201º do CPC.
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No caso dos autos estamos perante um processo de execução fiscal ao qual é aplicável o regime 
de nulidades previsto no artº 165º do CPPT.

Assim, em face deste preceito, mesmo a entender -se que existiu irregularidade  - arrombamento 
determinado por entidade incompetente  - este acto não influiu na venda, já que esta até havia sido 
anteriormente suspensa para dar ao executado possibilidade de pagamento da dívida exequenda e este 
não o efectuou antes da abertura das propostas.

VI.3. O recorrido, por sua vez, entende que a sentença recorrida merece ser confirmada, já que 
existiu violação do disposto no artº 840º do CPC e, subsequentemente, dos artºs 201º, n.º 1, alínea c) 
e 909º n.º 1, alínea c) do CPC.

E termina, concluindo que o arrombamento impediu o recorrido de pagar a dívida executada, 
privando -o dos seus bens e meios necessários para o fazer.

Vejamos qual destes entendimentos merece o apoio legal.
VII. O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos 

da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional, sendo garantido aos inte-
ressados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos 
praticados por órgãos da administração tributária (artº 103º da LGT).

Do mesmo modo, o artº 10º, n.º 1, alínea f) do CPPT determina que aos serviços da administração 
tributária cabe instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, salvo 
os previstos no n.º 1 do artº. 151º do mesmo Código.

O processo de execução fiscal encontra -se regulado nos artºs 148º e segs. do CPPT, sendo ainda 
aplicável o CPC em casos omissos ou quando aquele remeter expressamente para este diploma (v., por 
exemplo, o artº 246º).

Das normas referidas resulta, desde logo, que ao órgão da execução fiscal compete realizar todos 
os actos respeitantes à execução, salvo os previstos no artº 151º do CPPT (incidentes, os embargos a 
oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, a graduação 
e verificação de créditos e as reclamações dos actos materialmente administrativos praticados pelos 
órgãos da execução fiscal). Assim, para todos os restantes actos necessários à execução, goza o órgão 
de execução fiscal de competência, sem prejuízo de reclamação para o juiz.

Significará isto então, como defende a recorrente Fazenda Pública, que o órgão da execução 
fiscal pode também determinar o auxílio das autoridades policiais no arrombamento de imóvel urbano 
penhorado está também atribuída por lei ao órgão da execução fiscal?

A resposta a esta questão deverá ser negativa.
Na verdade, existe hoje bastante semelhança entre a execução comum e a execução fiscal, sendo 

que em ambas se procura o controle do juiz, cabendo a este a prática de determinados actos.
Ora, no caso da execução comum, o artº 840º do CPC, na redacção dada pelo artº 1º do Decreto - Lei 

n.º 226/2008, de 20 de Novembro, determina o seguinte:
“1— Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo anterior, o depositário deve tomar posse 

efectiva do imóvel.
2 — Quando seja oposta alguma resistência, o agente de execução pode solicitar directamente 

o auxílio das autoridades policiais.
3 — A requerimento fundamentado do agente de execução, o juiz determina o auxílio das auto-

ridades policiais nos casos em que as portas estejam fechadas ou haja receio justificado de oposição 
de resistência arrombando  -se aquelas, se necessário, e lavrando –se auto da ocorrência.

4 — Quando a diligência deva efectuar -se em casa habitada ou numa sua dependência fechada, 
só pode realizar -se entre as 7 e as 21 horas, devendo o agente de execução entregar cópia do auto de 
penhora a quem tiver a disponibilidade do lugar em que a diligência se realiza, o qual pode assistir 
à diligência e fazer -se acompanhar ou substituir por pessoa da sua confiança que, sem delonga, se 
apresente no local”.

Ora, o órgão da execução fiscal tem competência muito semelhante à do agente de execução na 
execução comum e, por isso, não se compreenderia que numa situação tão grave como a do arromba-
mento de imóvel urbano, como é o caso dos autos e, para mais, uma casa de habitação, aquele tivesse 
competência para determinar o auxílio das autoridades policiais para efectuar o arrombamento.

Assim, o artº 151º do CPPT tem de interpretar -se de modo a abranger também na competência 
do juiz do tribunal tributário o poder de determinar o auxílio das autoridades policiais em caso de ar-
rombamento de imóvel urbano penhorado.

E, assim, por aplicação do citado artº 840º do CPC, terá de existir por parte do órgão da execução 
fiscal um pedido fundamentado ao juiz.

É certo que sempre se poderia alegar que o executado poderia reclamar para o juiz ao abrigo do 
disposto no artº 276º do CPPT. Porém, nessa altura estaria já violado um direito do executado  - nome-
adamente o direito à privacidade da habitação  - que não poderia ser reposto porque a violação ficou 
consumada com o arrombamento.
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Temos então que, no caso dos autos, ocorreu um vício de incompetência na prática de um acto 
do processo de execução fiscal.

Isto, porém, não significa que a venda tenha de ser anulada.
Com efeito, foi invocado como fundamento da anulação da venda o do artº. 909º, n.º l, c) do CPC, 

que determina que a venda fica sem efeito:
c) Se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201.º;
Por sua vez, o artº 201º do mesmo diploma determina que “Fora dos casos previstos nos arti-

gos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma 
formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregula-
ridade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa”.

Ora, o arrombamento só por si, e independentemente de ter sido determinado por entidade incom-
petente, não constitui nulidade susceptível de influir na venda ao abrigo desta norma.

Sendo assim, não ocorre fundamento para a anulação da venda, pelo que o recurso procede com 
este fundamento.

VIII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 
recorrida e mantendo -se a venda.

Custas pelo recorrido em ambas as instâncias.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Valente Torrão (relator) – Isabel Marques da Silva — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

IVA. Lares de idosos. Regime de isenção. Afectação de bens por um sujeito passivo a 
um sector de actividade isento.

Sumário:

 I — A expressão “afectação a um sector de actividade isento” contida na alínea g) do 
n.º 3 do artigo 3.º do CIVA deve ser interpretada no sentido de acolher a alteração 
de regime de tributação e não apenas a mudança de actividade exercida.

 II — Tal interpretação não contraria a 6.ª Directiva do Conselho da União Europeia.

Processo n.º 642/10 -30.
Recorrente: Família Ideal de Apoio a Idosos, 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 – Família Ideal Apoio a Idosos, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com a sentença 
da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou totalmente improcedente, por não provada, a impugnação 
judicial por si deduzida contra as liquidações de IVA e respectivos juros compensatórios referentes ao 
primeiro trimestre do ano de 2005, e, em consequência, absolveu a AT do pedido, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) A impugnante desde 1998 procedeu à construção e instalação de equipamento para lar de idosos, 
após o que iniciou a prestação de serviços em Janeiro de 2002 liquidando IVA sobre as prestações de 
serviços e deduzindo o IVA que havia sido cobrado a montante.

B) Durante três anos a impugnante liquidou IVA aos seus utentes que entregou à Administração Fiscal.
C) Por ter sido concedido alvará em Março de 2005, tal obrigava a sua passagem ao regime de 

isenção tendo -lhe sido comunicado pela administração fiscal que a alteração do seu regime de tribu-
tação implicava a regularização do IVA deduzido relativamente a bens e investimentos cuja utilização 
perdurasse no tempo.

D) A AT fundou o seu entendimento no art.º 3.º, n.º 3, alínea g) do CIVA que sujeita a imposto 
“A afectação de bens por um sujeito passivo a um sector de actividade isento (…) quando, rela-
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tivamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido dedução total ou parcial de 
imposto”, norma em que a mesma se sustenta para basear a bondade da liquidação.

E) Ora, a verdade é que em 2005 não houve afectação dos bens à actividade que a impugnante 
continuou a exercer pois que essa afectação ocorreu logo que o prédio foi construído e os equipamentos 
instalados.

F) Tal prédio e equipamento foram afectos à actividade logo aquando do início das prestações de 
serviços em Janeiro de 2002 e estiveram ininterruptamente ao serviço desta actividade de exploração 
de lar de idosos sem qualquer alteração em 2005 ou em qualquer outra data até à actualidade.

G) Sustentar -se que ocorreu uma “afectação a um sector de actividade” em 2005 é uma ficção 
que não tem qualquer correspondência com a realidade, porquanto a expressão “afectação a um sector 
de actividade” significa um bem passar a estar adstrito a uma actividade, o que não se passou com os 
bens em questão que há anos estavam adstritos à mesma (não se pode afectar uma coisa que já está 
afectada).

H) Esta ficção não é sustentada na lei nem autorizada por ela.
I) Embora o art.º 3.º do CIVA ficcione a existência de transmissões que na realidade para o direito 

civil não existem, de que é exemplo a própria alínea g) do n.º 3 do art.º 3.º, estas ficções são legítimas 
porque previstas na lei.

J) Mas não é admissível que, em cima destas ficções, o intérprete crie outras que nele não estão 
previstas em clara violação dos princípios da legalidade e da tipicidade fiscal.

K) Também não é justificável qualquer raciocínio de tipo extensivo ou analógico, o primeiro porque 
o elemento literal o não permite, sendo claramente a norma dirigida para sujeitos passivos mistos, o 
segundo porque a norma tem por objectivo evitar a evasão fiscal deste tipo de sujeitos passivos, através 
da manipulação de afectações de bens entre o sector sujeito e o sector isento de IVA.

L) Esta manipulação não pode acontecer no caso de afectação obrigatória como é o caso da im-
pugnante pois esta não teve nem tem qualquer possibilidade de escolha já que a mudança de regime é 
obrigatória já que a isenção em causa não permite renúncia.

M) Ademais, no caso em presença, a liquidação em causa é flagrantemente injusta pois que des-
considera completamente o facto de durante três anos a actividade da impugnante ter estado sujeita a 
IVA, tendo os bens em questão contribuído para a prestação de serviços dos quais resultaram imposto 
a favor do Estado.

N) Acresce que sendo o IVA um imposto harmonizado a legislação dos Estados -Membros não 
pode contrariar a sexta Directiva do Conselho referente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, 
determinando o art.º 5.º da mesma para efeitos de operações tributáveis o que pode ser considerado 
“entregas de bens”.

O) O n.º 7, alínea b) deste artigo permite que os Estados -Membros podem equiparar a entrega 
efectuada a título oneroso “A afectação de um bem por um sujeito passivo a um sector de actividade 
não tributado, sempre que o referido bem tenha conferido direito à dedução total ou parcial do imposto 
sobre o valor acrescentado quando da respectiva aquisição ou afectação nos termos da alínea a)”. Esta 
afectação é vista e entendida como a retirada do bem dum sector para o tornar adstrito a outro sector 
económico.

P) Os Estados -Membros não podem estender a assimilação (ficção) a outras realidades sob pena 
de violação da directiva.

Q) Por maioria de razão, também o intérprete não pode proceder à “extensão” de tal assimilação.
R) Com o devido respeito, que é muito, o entendimento da Administração Fiscal e a, aliás douta, 

sentença recorrida, violam o art.º 3.º, n.º 3, alínea g) do CIVA, o art.º 5.º, n.º 7, alínea b) da Sexta Directiva 
do Conselho da União Europeia, bem como os princípios da legalidade e da tipicidade dos impostos.

S) Pelo que, deve a douta sentença ser revogada e substituída por decisão que julgue a acção de 
impugnação procedente.

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

tem por exclusivo fundamento matéria de direito, sendo, por isso, o STA incompetente, em razão da 
hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCAS.

Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão, as mesmas nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
1. A impugnante explora um Lar de Idosos, actividade que iniciou em 04 de Maio de 1998;
2. Nessa altura a impugnante ficou enquadrada no regime normal com periodicidade trimestral;
3. Desde a data do início da sua actividade até Janeiro de 2002 a impugnante não efectuou qualquer 

prestação de serviço, apenas procedeu à construção e equipamento das instalações onde exerce a sua 
actividade, tendo procedido à dedução do imposto suportado;

4. Em Janeiro de 2002 a impugnante começou a efectuar prestações de serviços e a liquidar IVA 
sobre essas prestações;
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5. Em 7 de Março de 2005, foi -lhe concedido o alvará para o exercício da actividade para a qual 
foi constituída, a qual se encontra enquadrada no regime de isenção;

6. No âmbito da inspecção efectuada à impugnante pela AT foi aquela informada, por esta, que a 
alteração do seu regime de tributação implicava a regularização do IVA deduzido relativamente a bens 
e investimentos cuja utilização perdurasse no tempo;

7. A impugnante, em 29 de Setembro de 2005, apresentou uma declaração periódica de substituição, 
referente ao primeiro trimestre de 2005 – cfr. fls. 90, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

8. A impugnante foi notificada do relatório de inspecção em 30.12.2005;
9. Desse relatório consta que não foram efectuadas quaisquer correcções – cfr. fls. 29, do PA, cujo 

teor se dá por integralmente reproduzido;
10. A impugnante apresentou as declarações periódicas de IVA desde 1998 a 2005 – cfr. fls. 91 a 

95, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
11. A impugnante fez, até ao momento em que iniciou as prestações de serviços e antes de passar 

ao regime de isenção, três pedidos de reembolso de IVA, perfazendo um total de € 102.620,77 – cfr. 
fls. 97, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

12. Estes pedidos de reembolso foram satisfeitos – cfr. fls. 98 a 101, cujo teor se dá por integral-
mente reproduzido;

13. Da substituição efectuada, resultou, relativamente ao primeiro trimestre de 2005, uma liquidação 
de IVA e uma de juros compensatórios, nos montantes de € 133.810,01 e 1.774,36, respectivamente – cfr. 
fls. 23 e 24, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

14. Sobre tais liquidações a impugnante apresentou reclamação graciosa e recurso hierárquico, 
tendo ambos sido indeferidos;

15. As referidas liquidações não foram pagas.
III – 1. - Tendo sido suscitada pelo Exmo. PGA junto deste Tribunal a questão da incompetência 

deste STA para apreciar o recurso, por este se não fundar exclusivamente em matéria de direito, importa 
conhecer de tal questão dado que a mesma merece imediata e prioritária apreciação face ao disposto 
nos artigos 16.º, n.º 2, do CPPT e 13.º do CPTA.

Na verdade, o STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de de-
cisões dos tribunais tributários de 1.ª instância se em causa estiver apenas matéria de direito. Versando 
o recurso, também, matéria de facto, competente é, não já o STA, mas o TCA.

É o que dispõem os artigos 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF, aprovado pela Lei 107 -D/2003, 
de 31/12, e já antes estabeleciam os artigos 32.º, n.º 1, alínea b) e 41.º, n.º 1, alínea a) do anterior ETAF, 
aprovado pelo DL 128/84, de 21/3, na redacção dada pelo DL 229/86, de 29/11.

Alega para o efeito o Exmo. Magistrado do MP que a conclusão F) das alegações de recurso apre-
sentadas pela recorrente enuncia facto não contemplado no probatório da sentença recorrida, do qual 
pretende extrair consequência jurídica:  - o prédio construído e o equipamento nele instalado estiveram 
ininterruptamente afectos à actividade de exploração de lar de idosos desde o início da prestação de 
serviços em Janeiro de 2002 até à actualidade.

Vejamos. 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 rele-
vantes, 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 (v., entre outros, os acórdãos do STA de 16/12/2009 
e de 21/04/2010, proferidos nos recursos n.ºs 738/09 e 189/10, respectivamente).

Ora, no caso em apreço, as posições da impugnante, ora recorrente, e da AT apenas divergem na inter-
pretação do artigo 3.º, n.º 3, alínea g) do CIVA, preceito em que se fundamenta a tributação aqui em causa.

Com efeito, como se salienta na decisão recorrida, enquanto a impugnante entende que não houve 
qualquer transferência de bens de sector porque a empresa tem um só sector e também não existe uma 
afectação de bens a um sector de actividade pois os bens já estavam afectos àquela actividade, desde a 
data em que foram adquiridos, não se tendo alterado a finalidade dos bens, nem a mudança de sector 
de actividade, a AT entende que a palavra sector não deve ser interpretada em sentido estrito, sendo 
determinante o facto de a actividade passar a ser isenta e não o passar a ser outra.

Verifica -se, assim, que a recorrente não manifesta divergência com o decidido em sede de matéria 
de facto, nem põe em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo tribunal recorrido a partir dos 
factos provados, pretendendo daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito.

Neste contexto, o recurso tem fundamento, exclusivamente, em matéria de direito, não se con-
trovertendo, também, matéria de facto, o que faz com que seja este o Tribunal competente, em razão 
da hierarquia, para dele conhecer, e não o TCAS.

Razão por que não procede, assim, a questão de incompetência deste STA suscitada no parecer 
do Exmo. PGA junto deste Tribunal.
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2. - A razão da discordância com a sentença recorrida e que está na base da interposição do pre-
sente recurso relaciona -se, como bem salienta a recorrente nas suas alegações, com a interpretação do 
artigo 3.º, n.º 3, alínea g) do CIVA que determina que se consideram ainda transmissões de bens, nos 
termos do n.º 1 deste artigo, “a afectação de bens por um sujeito passivo a um sector de actividade isento 
(…) quando, relativamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido dedução 
total ou parcial do imposto”.

O que sucedeu foi que a impugnante, ora recorrente, iniciou a sua actividade em 1998, estando 
enquadrada no regime normal de tributação, tendo posteriormente, em 2005, passado ao regime de 
isenção obrigatória, por aplicação do disposto no artigo 9.º, n.º 8 (actual n.º 7) do CIVA.

Até ao reconhecimento da isenção pelas autoridades competentes a recorrente foi sujeito passivo 
do IVA, tendo procedido à sua liquidação nas prestações de serviços e actividades conexas que realizou 
e efectuou deduções nas aquisições de bens e serviços.

A partir desse reconhecimento, a recorrente passou, então, a estar isenta de IVA, pelo que, no 
entender da AT, deveria, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, alínea g) do CIVA, proceder à liquidação do 
IVA relativamente a todos os bens que passaram a estar afectos a actividade isenta.

Sustenta a recorrente que por não ter havido qualquer transferência de bens de sector porque ela 
tem um só sector e também não existir uma afectação de bens a um sector de actividade pois os bens 
já estavam afectos àquela actividade, desde a data em que foram adquiridos, não se tendo alterado a 
finalidade dos bens, nem a mudança de sector de actividade, tal imposto não é devido.

Ou seja, segundo o entendimento da recorrente, para que seja devido imposto é necessário que 
existam dois sectores no mesmo sujeito passivo e haja mudança de afectação dos bens de um sector para 
outro sector da mesma empresa, tendo a norma aqui em causa a finalidade de evitar a evasão fiscal.

Vejamos. A norma do n.º 3 do artigo 3.º do CIVA enuncia situações que, embora não configurando 
de facto verdadeiras transmissões do ponto de vista jurídico, são a ela assimiladas.

Com efeito, nestas situações o IVA é aplicável em virtude do recurso a ficções que atendem à 
preocupação de tributar todo o consumo, permitindo incluir no âmbito de aplicação do artigo em apreço 
operações que, de outra forma, não seriam tributadas (v. Patrícia Cunha, Anotações ao Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, Instituto Superior de Gestão, 2004, pág. 110 e segts.).

É o caso do autoconsumo interno, sendo os bens produzidos pela empresa e por ela utilizados 
no exercício da sua actividade económica, que se verifica não só quando o sujeito passivo é misto, ou 
seja, quando pratica operações tributáveis e operações isentas, no momento da afectação do bem, mas 
também quando, posteriormente ao início de utilização do bem, este é destinado a uma finalidade que 
determina a exclusão ou a limitação do direito de dedução.

Assim, a alínea g) do n.º 3 do artigo 3.º do CIVA, considera transmissão a título oneroso a trans-
missão de bens a um sector de actividade isento, bem como a afectação ao activo imobilizado de bens 
referidos no n.º 1 do artigo 21.º do CIVA, cuja despesa se encontra excluída do direito a dedução. Em 
ambos os casos, deverá ter havido dedução total ou parcial do imposto relativamente a esses bens ou 
aos elementos que os constituem (v. autora e obra citada).

Daí que a expressão “afectação a um sector de actividade isenta”, inserida em tal normativo, deva 
ser interpretada no sentido de acolher a alteração de regime de tributação e não apenas a mudança de 
actividade exercida, sendo que esta interpretação não resulta de qualquer interpretação analógica ou 
extensiva, mas sim do espírito da lei, sendo que, no que concerne ao IVA, se terá de atender à sua 
especificidade e neutralidade.

Com efeito, como se diz na sentença recorrida, com a alteração de regime, a impugnante passou 
a praticar operações isentas de IVA, sem direito a dedução do imposto suportado a montante, donde 
os bens do activo imobilizado adquiridos antes da alteração de regime de tributação e utilizados no 
exercício da actividade encontram -se desonerados de imposto, o que põe em causa a sua neutralidade, 
porque a dedução dos impostos suportados a montante está ligada à liquidação de impostos a jusante.

De resto, a não ser assim, veja -se a que conduziria o entendimento sustentado pela recorrente: se 
duas empresas, dedicando -se ao mesmo tipo de actividade, uma delas iniciasse imediatamente a sua 
actividade e a outra o fizesse só após a concessão do respectivo alvará, o que sucederia era que esta 
segunda ficava logo enquadrada no regime de isenção, não podendo deduzir qualquer IVA suportado, 
enquanto a primeira realizaria todas as operações de investimento em bens e equipamentos deduzindo 
o IVA suportado.

Por último, não se vê em que medida possa a interpretação seguida pela AT contrariar o artigo 5.º 
da 6.ª Directiva do Conselho da União Europeia, que estabelece que os Estados membros podem equi-
parar a entrega efectuada a título oneroso a afectação de um bem por um sujeito passivo a um sector de 
actividade não tributado, sempre que o referido bem tenha conferido direito à dedução total ou parcial 
do imposto sobre o valor acrescentado aquando da respectiva aquisição ou afectação, ao englobar 
nessa mesma ficção quer as situações de mudança de sector de actividade tributada para outro sector 
de actividade não tributada, quer as de mudança de regime de sujeição a um regime de isenção, uma 



1757

vez que em ambas as situações o que releva é a mudança de um sector ou actividade tributada para uma 
actividade ou sector não tributado.

A decisão recorrida que, assim, entendeu não merece, por isso, qualquer censura.
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 10 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

IRC. Liquidação adicional. Direito de audição. Artigo 100.º do CPA.

Sumário:

 I — O CPA é aplicável subsidiariamente ao procedimento tributário no que concerne 
às suas normas que concretizam preceitos constitucionais mesmo antes da entrada 
em vigor da LGT.

 II — O CPT indica o direito de audição como uma das garantias dos contribuintes — ar-
tigo 19.º, alínea c) — direito esse que, quando não está concretizado através de 
formas especiais do procedimento tributário, é assegurado com a aplicação das 
normas do CPA, designadamente o artigo 100.º deste.

 III — Não afastam a relevância do vício de violação do direito de audiência os factos 
de, depois de efectuadas as liquidações, o contribuinte ter tido oportunidade de 
as impugnar judicialmente e ter sido ouvido no âmbito da reclamação graciosa.

 IV — A preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o 
exercício do direito de audiência só pode considerar -se não essencial se se de-
monstrar que, mesmo sem ela ter sido cumprida, a decisão final do procedimento 
não poderia ser diferente.

Processo n.º 671/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Basilius — Empresa Produtora de Calçado, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. 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 do Mmo. Juiz do 
TAF de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Basilius  - Empresa Produtora 
de Calçado, SA, com sede em Santa Maria da Feira, contra a liquidação adicional de IRC relativa aos 
exercícios de 1993, 1994, 1995 e 1996, e, consequentemente, anulou a liquidação efectuada, dela vem 
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A. O ilustre julgador deu como procedente o pedido formulado na impugnação, estritamente, com 
fundamento na omissão, por parte da Administração Fiscal, da não notificação para o exercício do direito 
de audição, mesmo antes da vigência da lei Geral Tributária, isto é, por ofensa ao art.º 100.º do CPA.

B. O douto texto decisório não deixou de analisar de mérito as questões controvertidas no que 
tange à sua harmonização com as leis da tributação e, nessa sede, admitiu expressamente que a Admi-
nistração Tributária tinha razão.

C. O défice do procedimento tributário centrava -se, portanto, numa questão formal da pretensa 
não permissão da intervenção da administrada no acto em que era visada.

D. A participação operou -se, contudo, como resulta dos autos, logo a partir do início do procedi-
mento inspectivo na reclamação graciosa e agora na impugnação judicial.

E. Em nenhum destes momentos transportou para os autos elementos susceptíveis de pôr em crise 
a bondade das correcções encetadas pela Administração Fiscal, tratava -se da qualificação de factos 
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objectivos e da sua directa subsunção na lei, que não ofereciam dúvidas e o próprio julgador na sua 
apreciação não hesitou ratificar.

F. Com o devido e merecido respeito, não se alcança como é que a Administração Fiscal poderia 
vir provar que, mesmo que o direito de audição fosse concedido e exercido, a decisão em relação àquele 
acto não poderia ser outra.

G. Se todos os argumentos foram afinados e esgrimidos e mesmo assim o Tribunal a quo formou 
a convicção de que assistiria razão à Administração, parece óbvio que não se poderia provar o que já 
estaria provado.

H. As formalidades legais, na melhor acepção do conceito, é o caminho que se deve por lei per-
correr para a formação do acto administrativo e, não se negando que neste percurso se inclui o direito 
de audição, não se pode assumir este, todavia, como um direito absoluto, apenas converge no sentido 
de assegurar o direito de defesa do administrado. Estando esse direito cumprido por qualquer outra 
forma, ou sendo irremediável o destino mesmo que fosse exercido, parece que tal formalismo, sendo, 
à partida, um trâmite essencial, se pode degradar em não essencial, não implicando inevitavelmente a 
nulidade do acto final, por não lesar os interesses protegidos.

I. Esta orientação pode -se encontrar plasmada no Ac. do STA, n.º 0922/09, de 27/01/2010, e mais 
em pormenor no Ac. do TCAS, de 25/10/2005, n.º 01305/03, onde o princípio anti -formalista ou “pro-
-actione”, nestas situações, leva a melhor.

J. Nesta medida, o Tribunal “a quo”, com o máximo respeito, não terá seguido a melhor inter-
pretação do art.º 100.º do CPA, conjugado com os art.ºs 124.º do CPPT, 57.º da LPTA e n.º a 4 do art.
º 20.º da CRP.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II  - Mostram -se provados os seguintes factos:
1. A sociedade impugnante foi constituída por escritura de 02 de Julho de 1973, lavrada na Se-

cretaria Notarial da Feira, com um capital inicial de 7.000.000$00 que foi aumentado uma primeira 
vez para 21.000.000$00, por escritura de 23 de Dezembro de 1983 e, depois, por escritura de 28 de 
Setembro de 1988, para os actuais 201.000.000$00;

2. O objecto social da impugnante consiste no exercício da actividade de fabricação de calçado;
3. O exame à escrita da impugnante surgiu após selecção efectuada internamente pela Inspecção-

-Geral de Finanças dos principais clientes de senhas de refeição adquiridas à sociedade “Ticket Res-
taurant de Portugal  - Sociedade Emissora de Títulos de Refeição, SA”, com o NIPC 500.423.849, com 
sede em Lisboa;

4. A impugnante adquiriu ao longo de 1993, 1994, 1995 e 1996 títulos de refeição à firma “Ticket 
Restaurant de Portugal  - Sociedade Emissora de Títulos de Refeição, SA”;

5. A impugnante contabilizou directamente como custo do exercício as seguintes importâncias na 
subconta “64.8 -Outros custos com o pessoal” (títulos de refeição): 

Anos Montantes

1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.175.500$00
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.899.900$00
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800.000$00
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.430.000$00
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.470.000$00

Soma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.775.400$00

 6. As importâncias referidas em 5) encontram -se documentalmente suportadas por facturas e 
por listagens nominativas mensais, assinadas pelos beneficiários, designadas “registo de atribuição de 
títulos de refeição”;

7. A impugnante contabilizou nos exercícios de 1993 e 1995, na conta “64.8 – Outros Custos 
com o Pessoal” as importâncias de 30.000.000$00 e 17.347.000$00 a títulos de prémios de seguros 
do ramo vida”;

8. As importâncias referidas em 7) referem -se:
a. A dois contratos de seguros autónomos denominados “Seguro Vivo” (Plano Poupança) em que 

as pessoas seguras são os Administradores Basílio Dias Oliveira  - apólice n.º 7.008.996  - e Carlos Dias 
Oliveira  - apólice n.º 7.009.003;

b. O tomador dos seguros é, em ambos os casos, a impugnante;
c. A duração dos seguros é de 20 anos;
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d. O seguro garante o pagamento aos beneficiários das importâncias previstas no respectivo con-
trato em cada uma das seguintes ocorrências:

i. A vida das pessoas seguras no termo do contrato;
ii. Incapacidade total e definitiva das pessoas seguras, se ocorrida até aos sessenta e cinco anos 

de idade;
iii. Morte das pessoas seguras antes do final do contrato;
e. Os beneficiários declarados são os trabalhadores da empresa no momento da verificação de 

qualquer dos factos indicados nas alíneas anteriores;
f. Consta das “Condições Gerais” dos dois contratos de seguro que a indicação dos beneficiários 

pode ser alterada a qualquer momento pelo segurado – os administradores da impugnante;
9. Foram ouvidos em auto de declarações o Técnico de Contas da impugnante, o Director Finan-

ceiro nos anos a que se reportam os factos, o responsável pelo sector de pessoal e ainda o responsável 
por uma das secções de produção;

10. A impugnante atribuía títulos de refeição para pagamento do subsídio de alimentação, cujo 
montante diário foi de 600$00 em 1993 e 1996 e de 650$00 em 1994 e 1995;

11. A 11 de Outubro de 2001 foi ordenada a notificação da impugnante para, querendo, exercer, 
por escrito, o seu direito de audição face ao projecto de decisão da reclamação graciosa;

12. A impugnante deu entrada em 07 de Novembro de 2001 na Direcção de Finanças de Aveiro 
da resposta em sede de exercício do direito de audição prévia no âmbito do processo de reclamação 
graciosa;

13. A presente impugnação deu entrada a 18 de Março de 2002 no Tribunal Tributário de 1.ª Ins-
tância;

14. A 17 de Setembro de 1998 foi efectuada a liquidação 8310013279 respeitante ao ano de 1993 
no valor de 21.639.311$00, cuja data limite de pagamento ocorria a 25 de Novembro de 1998;

15. A 24 de Setembro de 1998 foi efectuada a liquidação 8310013531 respeitante ao ano de 1994 
no valor de 2.125.875$00, cuja data limite de pagamento ocorria a 23 de Novembro de 1998;

16. A 24 de Setembro de 1998 foi efectuada a liquidação 8310013532 respeitante ao ano de 1995 
no valor de 10.843.732$00, cuja data limite de pagamento ocorria a 25 de Novembro de 1998;

17. A 24 de Setembro de 1998 foi efectuada a liquidação 8310013533 respeitante ao ano de 1996 
no valor de 1.258.066$00, cuja data limite de pagamento ocorria a 23 de Novembro de 1998;

III  - Vem o presente recurso interposto pelo representante da Fazenda Pública da sentença pro-
ferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela 
ora recorrida contra as liquidações adicionais de IRC, relativas aos exercícios de 1993, 1994, 1995 e 
1996, e, em consequência, ordenou a anulação destas, com o fundamento de ter havido, por parte da 
Administração Fiscal, a omissão da notificação da contribuinte para o exercício do direito de audiência, 
prevista no artigo 100.º do CPA.

A questão que constitui, assim, o objecto do presente recurso é, pois, a de se saber se, antes da 
entrada em vigor da LGT, que ocorreu em 1/1/1999 (artigo 6.º do DL 398/98, de 17 de Dezembro), 
era, ou não, exigível tal notificação e, em caso afirmativo, se concretizou, de alguma forma, o direito 
de participação da interessada no procedimento em causa.

Vejamos. A Constituição da República Portuguesa, no n.º 4 do artigo 267.º da CRP (na redacção 
de 1989, a que corresponde o n.º 5 do mesmo artigo nas redacções posteriores), exige que o processa-
mento da actividade administrativa assegure a participação dos cidadãos na formação das decisões e 
deliberações que lhes disserem respeito.

Nesta norma constitucional não se concretiza, porém, a forma como deve ser assegurada tal 
participação.

Quando a impugnante, ora recorrida, foi notificada das liquidações adicionais aqui impugnadas, 
em 1998, estavam em vigor o CPT e o CPA.

O artigo 100.º do CPA é uma concretização desse direito de participação, estabelecendo que, 
concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103.º, os interessados têm o direito de ser ouvidos 
no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre 
o sentido provável desta.

Como se afirma no acórdão deste STA de 11/1/2006, proferido no recurso n.º 584/05, «No entanto, 
a C.R.P. não exige que o direito de participação que assegura seja concretizado precisamente através 
de uma comunicação prévia do sentido provável da decisão final, sendo a fórmula constitucional com-
patível com outras formas de participação dos particulares nos procedimentos administrativos, desde 
que possibilitem a estes influenciar o sentido da decisão final.

O C.P.T. enunciou, na alínea c) do art. 19.º, o direito de audição como uma das garantias dos 
contribuintes, ao lado dos direitos de reclamação, impugnação e oposição.

Na concretização destes direitos, efectuada no art. 23.º, faz -se referência ao direito de audição 
apenas relativamente ao processo contra -ordenacional – alínea e) – concretizando -se a forma do exercício 
desse direito através de uma notificação para exercício do direito de defesa (arts. 199.º e 200.º do C.P.T.).
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No entanto, esta referência expressa ao direito de audição para estes processos e não também para 
os procedimentos de liquidação dos tributos não significa que o C.P.T. e as leis tributárias não assegu-
rassem, através de outras vias, o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões.

Na verdade, nos casos em que o processo de liquidação se inicia com base nas declarações dos 
contribuintes, o que é regra (art. 76.º, n.ºs 1 e 2, do C.P.T.), essa participação é assegurada imediatamente, 
não havendo necessidade de qualquer outra intervenção daqueles no procedimento, se a liquidação se 
vier a efectuar com base nos dados que constam dessas declarações.

Por outro lado, nos casos em que a administração tributária faz alterações ao teor das declarações, 
são, na maior parte dos casos, asseguradas formas de participação dos cidadãos no procedimento tribu-
tário, através da notificação das correcções efectuadas, que conferem aos contribuintes a possibilidade 
de requererem a revisão ou impugnarem administrativamente tais actos, podendo manifestar aí as suas 
posições, antes de ser praticado o acto final do procedimento, que é o que concretiza a liquidação do 
tributo (arts. 84.º do C.P.T., art. 67.º do C.I.R.S. e arts. 53.º, 54.º e 112.º do C.I.R.C., entre outras nor-
mas) – neste sentido, pode ver -se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 29 -11 -2000, 
proferido no recurso n.º 25214).

Para além disso, o C.P.A., publicado após a entrada em vigor do C.P.T., estabelece, no seu art. 2.º, 
n.º 5, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que as suas normas que concretizam 
preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer actuação da Administração Pública, entendi-
mento este que já era defensável à face da redacção inicial – neste sentido, pode ver -se FREITAS DO 
AMARAL, JOÃO CAUPERS, JOÃO MARTINS CLARO, JOÃO RAPOSO, PEDRO SIZA VIEIRA 
e VASCO PEREIRA DA SILVA, em Código do Procedimento Administrativo Anotado, 1.ª edição, 
página 30).

Uma dessas normas que concretizam preceitos constitucionais, é o art. 100.º do C.P.A., pelo que 
ele terá passado a ser potencialmente aplicável no procedimento tributário.

No entanto, a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo, concretizada em 
vários arestos da Secção do Contencioso Administrativo, tem sido no sentido de que as suas normas só 
são aplicáveis quando não há normas procedimentais especiais sobre as matérias nele reguladas – neste 
sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Administrativo, relativos à 
prevalência das normas que asseguram o direito de audição do arguido em procedimento disciplinar 
sobre o regime previsto no C.P.A.:

– de 28 -9 -95, proferido no recurso n.º 33172, publicado em Apêndice ao Diário da República de 
27 -1 -98, página 7069;

– de 1 -4 -98, proferido no recurso n.º 41646;
– de 17 -3 -99, proferido no recurso n.º 41560;
– de 5 -4 -2000, proferido no recurso n.º 38210).
Assim, conclui -se que, após a entrada em vigor do C.P.A. e até à vigência da L.G.T. (que contém 

normas especiais sobre a matéria no seu art. 60.º), a participação dos interessados no procedimento 
tributário não podia deixar de ser assegurada, seja através de formas especiais, seja nos termos do 
C.P.A., sem prejuízo dos casos de dispensa ou inexistência deste direito previstos no seu art. 103.º e 
do próprio condicionalismo em que o art. 100.º prevê tal direito de audiência.».

No caso em apreço, não existia norma que se estabelecesse um regime especial de participação 
do contribuinte na formação da decisão.

Na verdade, as correcções determinadas pela administração tributária derivaram de inexactidões 
e omissões constatadas através de exame dos elementos da sua escrita, situação esta enquadrável nos 
artigos 16.º e 99.º do CIRC.

Nestas situações, não se previa na legislação vigente em 1998 qualquer intervenção do contri-
buinte entre o momento em que eram apurados os elementos necessários para efectuar a liquidação e 
o momento da concretização desta, estabelecendo -se apenas no artigo 19.º, alínea b) do CPT, entre as 
garantias dos contribuintes, a obrigatoriedade da notificação de todos os actos praticados em matéria 
tributária que afectassem os seus direitos e interesses.

Por isso, não havendo um regime especial de exercício do direito de audiência, seria necessário 
assegurá -lo nos termos do artigo 100.º do C.P.A..

Não tendo sido assegurado o exercício do direito de audiência, as liquidações impugnadas en-
fermam de vício procedimental, por violação deste artigo 100.º, que é susceptível de ter reflexos na 
decisão final.

Alega a recorrente que tal participação se operou, contudo, desde logo através do procedimento 
inspectivo, na reclamação graciosa e agora também na impugnação judicial.

Mas o facto de terem sido ouvidos, no decurso do processo inspectivo, o técnico de contas da 
impugnante, o seu director financeiro e os responsáveis pelo sector de pessoal e por uma das secções 
de produção, e a impugnante ter tido a possibilidade de reclamar graciosamente e poder impugnar 
judicialmente as liquidações, não torna não essencial o vício de violação daquele direito.
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Na verdade, como se acentua no aresto do STA de 11/1/2006, supra citado e aqui seguido, «o 
direito que é concedido pelo no n.º 5 do art. 267.º da C.R.P. e está concretizado nos arts. 100.º e se-
guintes do C.P.A., é um direito de participação na formação da decisão e não um direito de impugnar, 
administrativa ou judicialmente, decisões já elaboradas.

Trata -se, assim, de um direito cumulável com o direito de impugnação de actos lesivos, pelo que 
o facto de este existir não retira operância àquele vício procedimental.

Assim, a preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o exercício 
do direito de audiência só poderia considerar -se não essencial se se demonstrasse que, mesmo sem ela 
ter sido cumprida, a decisão final do procedimento não poderia ser diferente».

Porém, no caso em apreço, não se pode retirar sem mais tal conclusão.
As mesmas considerações valem relativamente ao facto constante do ponto 11 do probatório – no-

tificação da impugnante para exercer o seu direito de audição face ao projecto de decisão da reclamação 
graciosa –, porquanto «este é um direito de audiência que também tinha de ser assegurado, mas que 
se reporta a outro procedimento, que é o de reclamação graciosa, que é formal e substancialmente 
distinto do procedimento que conduziu à liquidação adicional. E foi a falta de exercício do direito de 
audição neste último procedimento e não no de reclamação graciosa que o contribuinte arguiu como 
vício no presente processo».

A verificação da preterição desta formalidade essencial prejudica, por outro lado, o conhecimento 
dos restantes fundamentos invocados na impugnação deduzida.

Razão por que o recurso apresentado está condenado ao insucesso.
IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isenta a Fazenda Pública (artigo 2.º da Tabela de Custas).

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Reclamação de créditos. Contribuições da Segurança Social. IRS. Privilégio imobili-
ário. Ordem de graduação.

Sumário:

 I — A ordem de graduação dos créditos munidos de privilégio da mesma natureza 
carece de estar prevista na lei por ser uma estatuição jurídica diferente da que 
institui o privilégio.

 II — Os créditos da Segurança Social que gozem de privilégio imobiliário devem 
ser graduados antes dos créditos provenientes de IRS que gozam igualmente de 
privilégio imobiliário – nos termos das disposições combinadas do artigo 11.º, 
do Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 de Maio; do artigo 111º do Código do IRS; e do 
artigo 748.º do Código Civil.

Processo n.º 709/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: ISS/Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 O Ministério Público vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, 
proferida nos presentes autos de verificação e graduação de créditos.

1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula as seguintes conclusões.
a) Quer o privilégio imobiliário constante do artº 111º do C.I.R.S., quer o privilégio imobiliário 

consignado pelo artº 11º do D.L. 103/80 de 9.5, são privilégios imobiliários gerais, abrangendo todos 
os bens imóveis do devedor;

b) Porém, deste artº 11º do D.L. 103/80 ressalta ainda que os créditos da segurança social se 
graduam logo após os referidos no artº 748º do C. Civil;
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c) Inserindo -se nos créditos do Estado aí previstos, apenas os de contribuição predial, sisa e imposto 
sobre sucessões e doações (aos quais correspondem, actualmente, o I.M.I., o I.M.T. e o Imposto de selo 
 - sobre transmissões gratuitas)  - terá que se dar preferência aos créditos da segurança social;

d) Com efeito, todos os outros créditos do Estado são excluídos, designadamente o I.R.S., imposto 
que, embora criado posteriormente, com o D.L. n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, veio substituir, no 
fundo, anteriores impostos que incidiam sobre o rendimento das pessoas singulares, tais como, o imposto 
profissional, o imposto complementar e a contribuição industrial (grupo C), que o citado artº 748º do 
C. Civil não abrange;

e) A sentença devia, pois, ter concedido prioridade de pagamento aos créditos – reclamados – da 
Segurança Social, sobre os créditos exequendos, provenientes de I.R.S;

f) Não o tendo feito, errou na aplicação do direito, violando o disposto nos artºs 748º do C. Civil, 
11º do D.L n.º 103/80, de 9 de Maio e 111º do C.I.R.S;

g) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça e gradue os créditos pela 
seguinte ordem:

1º  - Os dois créditos reclamados por contribuições devidas à Segurança Social;
2º  - A quantia exequenda relativa a I.R.S. e
3º  - A restante quantia exequenda.
1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, a questão que aqui se coloca é a de saber se a sentença 

recorrida – conforme se diz na conclusão f) deste recurso – «errou na aplicação do direito, violando o 
disposto nos artºs 748º do C. Civil, 11º do D.L n.º 103/80, de 9 de Maio e 111º do C.I.R.S».

2.1 A sentença recorrida procedeu à seguinte graduação de créditos.
«1º  - Crédito relativo a IRS do ano de 2001, bem como os respectivos juros;
2º  - Os Dois Créditos reclamados pela Segurança Social (nos montantes de €13.025,49 e €1.383,87 

e respectivos juros;
3º  - Restante quantia exequenda e juros».
2.2 Os créditos da Segurança Social e respectivos juros gozam de privilégio mobiliário geral e de 

privilégio imobiliário, nos termos do artigo 10.º e 11.º do Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 -5.
Nos termos deste artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 -5, “Os créditos pelas contribuições, 

independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora gozam de privilégio 
imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data do processo 
executivo, graduando -se logo após os créditos referidos no artigo 748º do Código Civil”.

Tal normativo, para além de indicar determinada ordem de graduação, estabelece um privilégio 
imobiliário (que se tem entendido como geral, uma vez que se não refere a bens certos e determinados 
 - cfr. B.M.J. 455 -326 e Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 6ª edição, vol. II, pág.567) dos 
créditos da Segurança Social, independentemente da data da sua constituição, e respectivos juros de 
mora, sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração do 
processo executivo – normativo que, como lei especial, prevalece sobre a lei geral (cf. o acórdão desta 
Secção, de 10 -7 -2002, proferido no recurso n.º 181/02).

E, para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza, por força do 
artigo 111.º do Código do IRS, de privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens 
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente.

Assim, os créditos por contribuições da Segurança Social e do IRS gozam de privilégio da mesma 
natureza (privilégio mobiliário e imobiliário geral).

Porém – como se disse no acórdão desta Secção, de 3 -3 -1999, proferido no recurso n.º 23484 –, a 
ordem de alinhamento dos créditos munidos de privilégio da mesma natureza carece de estar prevista 
na lei por ser uma estatuição jurídica diferente da que institui o privilégio (cf. também o acórdão desta 
Secção, de 13 -2 -2008, proferido no recurso n.º 1068/07).

De acordo com o artigo 748.º do Código Civil (que estabelece a ordem pela qual devem ser 
graduados os créditos com privilégio imobiliário), os créditos com tal privilégio devem ser graduados 
pela seguinte ordem:

a) Os créditos do Estado, pela contribuição predial, pela sisa e pelo imposto sobre as sucessões 
e doações,

b) Os créditos das autarquias locais, pela contribuição predial.
Ora, nos créditos do Estado aqui referidos não se incluem ou constam os créditos provenientes 

de IRS – o que significa que o crédito do Estado relativo a IRS, enquanto “crédito do Estado”, não se 
encontra abrangido pela referida alínea a) do citado artigo 748.º do Código Civil.

Por isso que o Ministério Público recorrente tem razão quando diz que na alínea a) do artigo 748.º 
do Código Civil se inserem os créditos apenas «de contribuição predial, sisa e imposto sobre sucessões 
e doações (aos quais correspondem, actualmente, o I.M.I., o I.M.T. e o Imposto de selo sobre trans-
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missões gratuitas)»; e que «todos os outros créditos do Estado são excluídos, designadamente o I.R.S., 
imposto que […] o citado artº 748º do C. Civil não abrange».

E o certo é que, nos termos das disposições combinadas do artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 103/80 de 
9 -5, e do artigo 748.º do Código Civil, os créditos pelas contribuições para a Segurança Social graduam-
-se imediatamente após os créditos referidos neste artigo 748.º do Código Civil, por último citado.

Como assim, não poderá ser atribuída preferência ao IRS na ordem de graduação relativamente 
aos créditos da Segurança Social.

Cf., no mesmo sentido, além dos já citados, o acórdão desta Secção, de 6 -5 -2009, proferido no 
recurso n.º 172/09.

Consequentemente, no caso sub judicio, devem os créditos de contribuições da Segurança Social 
ser graduados à frente dos créditos de IRS, tal como propugna o Ministério Público recorrente.

Pelo que devemos concluir, e em resposta ao thema decidendum, que a sentença recorrida, tal como 
diz o Ministério Público recorrente, «errou na aplicação do direito, violando o disposto nos artºs 748º 
do C. Civil, 11º do D.L n.º 103/80, de 9 de Maio e 111º do C.I.R.S».

E, então, de todo o exposto, havemos de convir, em síntese, que a ordem de graduação dos cré-
ditos munidos de privilégio da mesma natureza carece de estar prevista na lei por ser uma estatuição 
jurídica diferente da que institui o privilégio.

Os créditos da Segurança Social que gozem de privilégio imobiliário devem ser graduados antes 
dos créditos provenientes de IRS que gozam igualmente de privilégio imobiliário – nos termos das 
disposições combinadas do artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 103/80 de 9 -5; do artigo 111º do Código do 
IRS; e do artigo 748.º do Código Civil.

3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e 
graduar os créditos do modo seguinte:

1.º  - Os créditos reclamados por contribuições devidas à Segurança Social, e respectivos juros;
2.º  - O crédito relativo a IRS do ano de 2001, e respectivos juros;
3.º  - Os créditos exequendos restantes, e respectivos juros.
Sem custas.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 10 de Novembro de 2010.

Assunto:

Coima. Execução fiscal. Responsabilidade subsidiária. Reversão. Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — O artigo 8.º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a responsabilidade 
subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução 
fiscal contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por 
violação dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da 
presunção de inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, consa-
grados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e nos n.os 2 e 10 do artigo 32.º, 
ambos da CRP.

 II — O processo de execução fiscal não é o meio processual adequado para a cobrança 
de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual nem é possível a re-
versão da execução para cobrança de dívidas não tributárias com esse fundamento.

Processo n.º 767/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Emídio Baltazar Saldanha 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 Ministério Público, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Castelo 
Branco que julgou procedente a oposição deduzida por Emídio Baltazar Saldanha, com os sinais dos 
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autos, à execução fiscal instaurada à sociedade Construções Saldanha e Beirão, Lda., por dívida de 
coima e encargos de processos de contra -ordenação, e contra si revertida, e, em consequência, declarou 
extinta a referida execução fiscal, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1. A decisão a quo considerou que “as dívidas de responsabilidade extracontratual não podem ser 
cobradas através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão” e que 
“o processo de execução fiscal não é o meio judicial próprio para a cobrança de dívidas de responsa-
bilidade de gerentes revertidos por coimas aplicadas à sociedade devedora original”.

2. Assim, aplicou a jurisprudência do Ac. de 14/4/2010 do STA em detrimento do Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 129/2009.

3. Afigura -se, todavia, ser esta a tese a merecer acolhimento.
4. Pelo exposto, violou a decisão a quo o disposto no artigo 8.º do RGIT.
5. Em conformidade, revogando tal decisão e determinando a sua substituição por outra que 

determine a improcedência da oposição, farão Vossas Excelências Justiça.
Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
a) A execução fiscal 3794200701008862 e apensos instaurada no SF de Castelo Branco contra 

a devedora originária Construções Saldanha e Beirão, Lda., NPC 501714739, foi revertida contra o 
oponente – docs. de fls. 64 e 84/85.

b) O despacho de reversão na execução fiscal 3794200701008862 do SF de Castelo Branco 
fundamenta -se na (a) inexistência de bens penhoráveis da executada Construções Saldanha e Beirão, 
Lda., art.º 153/2 -a) do CPPT, (b) responsabilidade do revertido Emídio Baltazar Saldanha, como gerente 
da executada Construções Saldanha e Beirão, Lda., quando a decisão definitiva de aplicar a coima lhe foi 
notificada, não tendo sido efectuado o pagamento, art.º 8/1 do RGIT, (c) responsabilidade do revertido 
como gerente no período de vida da empresa quando os tributos deveriam ter sido pagos, art.º 24/1 -b) 
da LGT – docs. de fls. 64 e 84/85.

c) O revertido Emídio Baltazar Saldanha exerceu a gerência da empresa desde a sua constituição 
– informação de fls. 64.

d) Não foi efectuado pagamento de coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período 
do exercício do seu cargo, pelo que é subsidiariamente responsável, art.º 8/1 -a) do RGIT; as coimas 
foram originadas por autos de notícia emitidos por falta de entrega das declarações periódicas de IVA 
do 3.º e 4.º trimestres do ano de 2006 e do 1.º, 3.º e 4.º trimestres do ano de 2007, que deviam ter sido 
entregues até ao dia 15 do 2.º mês seguinte a cada trimestre – informação de fls. 64.

e) A notificação para a audição prévia foi expedida em 27/11/2008 – v. fls. 66.
f) O despacho de reversão foi proferido em 6/1/2009 – v. fls. 84.
g) A citação do revertido por carta registada foi efectuada em 6/1/2009 – v. fls. 90/92.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco 

que julgou procedente a oposição deduzida pelo ora recorrido e, em consequência, declarou extinta a 
execução fiscal instaurada contra a sociedade Construções Saldanha & Beirão, Lda., por dívidas de 
coimas fiscais, e mandada reverter contra aquele, com o fundamento de as dívidas de responsabilidade 
extracontratual não poderem ser cobradas através de processo de execução fiscal, e daí não poder haver 
reversão, e ainda de o processo de execução fiscal não ser o meio judicial próprio para a cobrança de 
dívidas de responsabilidade de gerentes revertidos por coimas aplicadas à sociedade devedora original.

Alega o Exmo. Procurador da República recorrente que na decisão recorrida se aplicou, assim, 
a jurisprudência do acórdão de 14/4/2010 deste STA em detrimento do acórdão do Tribunal Constitu-
cional n.º 129/2009.

A questão que se coloca como objecto do presente recurso é, pois, a de se saber se os gerentes de 
uma sociedade podem ser responsabilizados subsidiariamente por dívidas de coimas aplicadas àquela 
por contra -ordenações tributárias.

Entendeu -se na sentença recorrida, não obstante a decisão do TC no acórdão 129/2009, de 
12/3/2009, no sentido de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º 
do RGIT, aprovado pela Lei 15/2001, de 5 de Junho, sufragar a jurisprudência constante do acórdão 
deste STA de 14/4/2010.

Vejamos. Sob a epígrafe «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o artigo 8.º do RGIT 
define a responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos seguintes termos:

«1 – Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, 
funções de administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e 
outras entidades fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis:

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício 
do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade 
ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento;
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b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplicar 
for notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento.».

Esta norma foi objecto de apreciação no citado acórdão do Tribunal Constitucional, de 12/3/2009, 
proferido na sequência de recurso obrigatório interposto pelo MP do acórdão do STA, de 28/5/08, no 
recurso n.º 31/08, onde se concluíra pela inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT, por violação 
do princípio da intransmissibilidade das penas, previsto no artigo 30.º da CRP, por, em síntese, não 
assegurar ao revertido o direito de audiência e defesa (n.º 10 do artigo 32.º da CRP) no processo de 
contra -ordenação e por não lhe conferir a garantia da presunção de inocência (n.º 2 do art. 32.º da CRP).

E vários outros arestos do STA haviam trilhado, aliás, este mesmo caminho e a mesma funda-
mentação (cfr. os acs. de 27/2/08, 12/3/08 e 4/2/09, respectivamente, nos proc.ºs n.ºs 1057/07, 1053/07 
e 829/08).

O Tribunal Constitucional veio a decidir «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e 
b) do n.º l do artigo 8.º do RGIT (…) na parte em que se refere à responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação», 
com fundamento em que aquele preceito não consagra uma qualquer forma de transmissão de respon-
sabilidade penal ou contra -ordenacional imputável à sociedade, estabelecendo, antes, a imposição de 
um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou 
gerente e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção 
da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas (tratar -se -ia de uma 
responsabilidade de natureza civil extracontratual dos gerentes e administradores, resultante do facto 
culposo que lhes é imputável por terem causado uma situação de insuficiência patrimonial da empresa, 
determinante do não pagamento da coima, ou por não terem procedido ao pagamento da coima quando 
a sociedade foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo).

E entendimento idêntico veio a ser sufragado nos acs. de 25/3/09 e 12/5/09, nos procs. n.ºs 150/09 
e 234/09, do mesmo Tribunal, que apreciaram a constitucionalidade da norma prevista no art. 7.º -A do 
RJIFNA, equivalente à do art. 8.º do RGIT.

Portanto, para o Tribunal Constitucional, a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 8.º do 
RGIT assenta, não no facto típico que substancia a infracção contra -ordenacional, mas num outro facto 
diferente e autónomo: o comportamento pessoal causador de um dano para a Administração Fiscal, sendo 
que a «circunstância de o montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou coima não paga 
apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade civil, a expressão pecuniária 
do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita que deixa de ter 
dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional; e de nenhum modo permite concluir que tenha havido a 
própria transmissão para o administrador ou gerente da responsabilidade contra -ordenacional.».

Porém, apesar do sentido desta decisão do TC, a jurisprudência maioritária do STA, tem -se mantido 
no sentido que até então seguira, ou seja, no sentido da inconstitucionalidade material do artigo 8.º do 
RGIT, por não ser compaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas e 
da presunção de inocência enunciados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e no n.º 2 do artigo 32.º 
da CRP (cfr. os acs. deste STA, de 16/12/09, 16/12/09, 24/3/10, 14/4/10, 5/5/10 e 8/9/10, nos processos 
n.ºs 1147/09, 1074/09, 1216/09, 64/10, 193/10 e 186/10, respectivamente).

E não vemos, por ora, razão para abandonar tal jurisprudência, sendo certo que a invocada decisão 
de conformidade constitucional das als. a) e b) do artigo 8.º do RGIT apenas vincula o processo onde 
foi proferida (em processo de fiscalização concreta de constitucionalidade).

Com efeito, atentando na letra das als. a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT, acima transcritas, 
descortina -se, no que respeita às coimas, que ali se institui um regime no qual, como se diz no recente 
acórdão deste STA, de 14/4/2010, recurso n.º 64/10, «a responsabilidade subsidiária, embora dita de 
natureza civil, é directamente uma responsabilidade por dívidas de coimas e não por dívidas próprias do 
responsável subsidiário, autónomas em relação à responsabilidade do devedor originário por coimas.

Na verdade, a tese defendida … na esteira do Tribunal Constitucional, de se estar perante uma 
responsabilidade autónoma do responsável subsidiário, assente num “facto autónomo, inteiramente 
diverso” do que constitui infracção, e não uma responsabilidade pela coima, para além de não ter um 
suporte minimamente consistente no texto legal, que se refere expressamente e por duas vezes a respon-
sabilidade pelas coimas e não por qualquer dívida autónoma, conduziria às consequências inaceitáveis, 
em termos de razoabilidade, coerência e justiça, de a dívida do devedor subsidiário poder subsistir 
independentemente da dívida do devedor originário (por exemplo, manter -se nos casos em que dívida 
originária se extingue por prescrição da sanção ou amnistia, ou a anulação da decisão condenatória em 
processo de revisão).

Por outro lado, se se tratasse de uma responsabilidade subsidiária própria do responsável subsidiário, 
assente num facto próprio por que apenas ele é responsável, não se compreenderia que existisse direito 
do regresso do responsável subsidiário em relação ao devedor originário, como está expressamente 
previsto no n.º 9 do artigo 11.º do Código Penal, para a responsabilidade subsidiária aí prevista, que 
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é de aplicação subsidiária relativamente aos processos contra -ordenações, por força do disposto nos 
artigos 3.º, alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1, do Regime Geral das Contra -ordenações.

Na verdade, só há direito de regresso nos casos em que alguém paga uma dívida de outrem, pelo 
que se o devedor subsidiário o tem é, necessariamente, por pagou uma dívida do devedor originário e 
não uma dívida própria.

Para além disso, se o responsável subsidiário que pagou não tivesse pago a coima, mas uma dívida 
própria completamente distinta, a dívida de coima subsistiria, pelo que o devedor originário continuaria 
a poder ser obrigado a pagá -la, mesmo depois de o responsável subsidiário ter pago a tal sua dívida 
própria, proporcionando à Fazenda Pública a possibilidade de cobrar duas vezes a mesma quantia, o 
que não tem justificação aceitável.

Assim, a única forma de encontrar congruência no referido regime de responsabilidade subsidiária 
é, de facto, entender que o responsável subsidiário paga a dívida de coima, que o pagamento extingue 
a dívida respectiva (impossibilitando a posterior exigência da mesma ao devedor originário), que a 
dívida do responsável subsidiário se extingue se se extinguir a sanção, que o responsável subsidiário 
que pagar tem direito de regresso.

Mas, o problema é que, sendo assim, está -se perante uma transmissão da dívida de coima para 
o responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por ofensa do princípio da intrans-
missibilidade das penas, enunciado no artigo 30.º, n.º 3, da CRP, que, como corolário do princípio da 
necessidade (não se satisfazem os fins das sanções pecuniárias, de prevenção geral e especial, com a 
aplicação de sanção a pessoa diferente da que praticou a infracção), não pode deixar de ser aplicável à 
generalidade das sanções pecuniárias.

Só deixaria de ser assim, se se pudesse entender que a obtenção de receitas é um fim das sanções 
pecuniárias, mas isso, para além de não parecer aceitável (no limite, a Administração, para optimi-
zar a prossecução desse fim, deveria incentivar o mais possível as violações da lei, para promover a 
obtenção de mais receitas...) é desmentido pelo regime da conversão da pena de multa em prisão que 
se prevê no artigo 49.º do Código Penal, por onde se vê que o condenado, mesmo que tenha possi-
bilidade de pagar a multa, pode optar pela prisão, extinguindo com o cumprimento desta, a dívida 
pecuniária: satisfeitos os fins de prevenção geral e especial com o cumprimento da pena de prisão, 
extingue -se a dívida pecuniária, o que é uma prova de que a obtenção de receitas não é também um 
fim das penas, pois esse hipotético fim não ficaria satisfeito com o cumprimento da pena de prisão.

Assim, embora a epígrafe do artigo 8.º do RGIT tente camuflar esta transmissão de responsabili-
dade por infracções sobre a epígrafe de “Responsabilidade civil pelas multas e coimas”, o certo é que 
“é uma realidade insofismável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a 
cumprir, e que, efectuado o cumprimento por terceiro, ele deixa de ser exigível ao autor da infracção, 
pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da sanção 
do responsável pela infracção para outras pessoas.” (Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 
de 4 -2 -2009, processo n.º 829/08)».

Concordamos com esta jurisprudência e não vemos que possa ultrapassar -se esta argumentação.
Com efeito, no caso dos autos, o Serviço de Finanças de Castelo Branco instaurou execução fis-

cal contra a sociedade Construções Saldanha & Beirão, Lda., visando a cobrança coerciva de coimas, 
aplicadas em processos de contra -ordenação dos anos de 2006 e 2007 e por ter verificado a inexistência 
de bens penhoráveis da aludida sociedade para solver a dívida exequenda, o órgão de execução fiscal 
reverteu a execução contra o recorrido, responsável subsidiário (cfr. alíneas a) a d) do probatório).

Ou seja, o órgão de execução fiscal, ao imputar ao recorrido a responsabilidade subsidiária pelo 
pagamento desta dívida exequenda (coimas), à luz do artigo 8.º do RGIT, mas recorrendo ao instituto 
da reversão da execução instaurada contra a sociedade originariamente responsável, parece interpretar 
e aplicar esse preceito no sentido de que a responsabilidade subsidiária nele prevista é pela dívida 
constante do título executivo e não já por uma dívida distinta dessa que ali consta, designadamente de 
natureza civil e de cariz indemnizatório, caso em que não poderia recorrer à aplicação do regime da 
reversão (através do processo de execução fiscal apenas podem ser cobradas as dívidas mencionadas 
no artigo 148.º do CPPT, onde se incluem as coimas  - na alínea b) do n.º 1 deste normativo  - e em 
legislação especial e só quanto a elas é aplicável o regime da reversão).

E se assim é, esta utilização do regime da reversão, estruturado apenas para os casos de respon-
sabilização por dívidas de outrem, «implica, necessariamente, a transmissão da obrigação de cumpri-
mento da sanção que constitui a dívida exequenda» e «tal interpretação do preceito, concretizada na 
presente execução fiscal, consubstancia, necessariamente, uma transmissão da responsabilidade pelas 
coimas aplicadas à sociedade infractora, proibida pela Constituição da República Portuguesa no n.º 3 
do artigo 30.º» (cfr. supra referenciado ac. deste STA, de 16/12/09, rec. 1074/09).

Por outro lado, se se entendesse que estamos perante uma responsabilidade civil, como se diz no 
acórdão do TC, então, como acima se viu, nem a correspondente quantia poderia ser objecto de cobrança 
por via da presente execução fiscal, nem, consequentemente, ser objecto de reversão desse processo.
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Mas mesmo que fosse instaurada execução, tratando -se de uma responsabilidade própria do gerente, 
sempre seria inaplicável o instituto da reversão, caracterizado, precisamente, por ser um instituto que 
se destina a chamar ao processo de execução fiscal os responsáveis subsidiários por dívida de outrem.

Além de que, como se salienta no acórdão deste STA de 5/5/2010, no recurso n.º 193/10, se o que 
está em causa nos autos é, apesar de tudo, a responsabilidade prevista no artigo 8.º do RGIT, então quer 
na utilização da reclamação prevista nos artigos 276.º e sgts. do CPPT, quer na utilização da oposição 
à execução fiscal, teriam que ser asseguradas ao revertido reclamante ou oponente condições de defesa 
idênticas às que são asseguradas ao arguido no processo de contra -ordenação.

Ora, não intervindo o revertido no processo de contra -ordenação, não podendo interpor recurso da 
decisão administrativa de aplicação de coima (só o arguido o pode fazer – n.º 2 do artigo 59.º do RGCO) 
nem da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância que aprecie eventual recurso interposto pelo arguido 
(artigo 83.º do RGIT) e não sendo possível discutir -se a legalidade em concreto da dívida, quer na re-
clamação prevista no artigo 276.º do CPPT quer na oposição à execução fiscal, ficam intoleravelmente 
diminuídos os respectivos direitos de audiência e defesa, com violação do disposto no n.º 10 do artigo 32.º 
da Constituição (veja -se que, no caso da dívida de imposto, a lei permite ao responsável subsidiário a recla-
mação ou a impugnação da dívida, nos mesmos termos do devedor principal (n.º 4 do artigo 22.º da LGT).

Por fim, ainda, como se exarou no acórdão deste STA, de 12/3/08, recurso n.º 1053/07 (cfr., no 
mesmo sentido também o ac. de 16/12/09, recurso n.º 1147/09), «… a própria presunção legal de que 
a falta de pagamento consubstanciadora da infracção fiscal é imputável aos gerentes parece igualmente 
inconstitucional por inconciliável com a presunção de inocência vigente em matéria sancionatória 
 - artigo 32.º, n.º 2, da Constituição.

Aliás, o n.º 10 deste último preceito dispõe expressamente que são assegurados ao arguido, em 
quaisquer processos sancionatórios, contra -ordenações incluídas, os direitos de audiência e de defesa, 
os quais... não estão assegurados ao revertido pois que têm que concretizar, desde logo, a possibilidade 
de recurso ou impugnação judicial do acto sancionatório e a possibilidade efectiva de contraditar efi-
cazmente os elementos trazidos pela acusação – cfr., por todos, o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 220/89, in Boletim do Ministério da Justiça 384, p. 326.

Em comentário àquele inciso normativo, os constitucionalistas Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
in CRP anotada – 4.ª edição, p. 526, nota XVII, referem tratar -se, aí, “de uma simples irradiação, 
para esse domínio sancionatório, de requisitos constitutivos do estado de direito democrático”, assa-
cando a tais processos sancionatórios, “carácter para -penal”, consequentemente de natureza pública.

E o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 265/01, de 19 de Junho, assinala que “não só se 
aplicam, ao ilícito contraordenacional, garantias constitucionalmente atribuídas ao direito penal (v.g. 
princípios da legalidade e da aplicação da lei penal mais favorável), como também existe um evidente 
paralelismo entre o processo penal e o processo contraordenacional que é conformado por princípios 
básicos daquele, tendo em atenção os interesses subjacentes”».

Concluímos, assim, que com fundamento em inconstitucionalidade no n.º 1 do artigo 8.º do RGIT, 
as dívidas por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade 
subsidiária.

A decisão recorrida deve, por isso, ser confirmada.
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 recorrente MP.

Lisboa, 10 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pi-
menta do Vale. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Contra -ordenação. Dedução da acusação pelo Ministério Público. Arguição de nulidades 
de que enferma a decisão administrativa por este Magistrado. Nulidade da acusação.

Sumário:

 I — Em processo de contra -ordenação, a dedução da acusação pelo Ministério Público 
não impede que este Magistrado promova e o juiz decida a declaração da nulidade 
da decisão administrativa.
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 II — Tratando -se de nulidades insupríveis, sendo estas de conhecimento oficioso e 
podendo ser arguídas até a decisão se tornar definitiva (cfr. artigo 63.º, n.os 1 e 5 
do RGCO), sempre se lhe impunha arguir tal nulidade, na defesa do princípio da 
legalidade.

 III — O facto do Ministério Público não retirar a acusação isso não significa que, ao 
defender a nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, 
se está perante a nulidade de falta de promoção por não ter sustentado a acusação 
até ao julgamento.

 IV — Com efeito, falta de promoção do processo significará inexistência de acusação ou 
falta de impulso do processo, mas, aqui, ela existe e impulso do processo também 
existe, uma vez que o Ministério Público está a promover o seu andamento nos 
termos legais.

 V — A ser nula a acusação por esse facto, a decisão administrativa continuaria a 
figurar na ordem jurídica, com a consequente condenação do arguido, sem que 
tivesse sido exercida a acção penal, o que é, manifestamente, ilegal.

Processo n.º 556/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Centro Hospitalar Nordeste, EPE e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com o despacho do Mmº Juiz do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou nula a acusação que aquele Magistrado de-
duziu no processo de contra -ordenação instaurado contra o Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, dele 
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1  - Recebido no tribunal o contra -ordenacional recurso de impugnação judicial da decisão admi-
nistrativa condenatória não pode o Mº Pº deixar de o apresentar ao juiz.

2  - Apresentado, se se verificar que a decisão administrativa enferma de nulidade insuprível, mais 
não resta que o Mº Pº promover e o juiz decidir pela declaração de nulidade da decisão e, em conse-
quência, remeter o processo à entidade administrativa para, querendo, renovar sem vícios a decisão.

3  - A tanto obrigam os arts 63, nºs 1, alínea d), 3 e 5 do RGIT e 59, n.º 1, e 62, n.º 1, do RGCO.
4  - Com o que, não têm aplicação ao caso as normas dos arts 119, alínea b), 48 e 53, n.º 2, alínea c), 

do CPP.
5  - Decidindo como decidiu o despacho em recurso violou por omissão e erro de interpretação e 

de aplicação tais dispositivos legais.
6  - Pelo que deve ser substituído por outro que declare nula a decisão administrativa, com nu-

lidade dos termos subsequentes que dela dependam absolutamente e, em consequência, se ordene a 
baixa à entidade administrativa para eventual sanação da nulidade e renovação do acto administrativo 
condenatório.

A recorrida e a Fazenda Pública não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao 

presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo o Ministério 

Público deduzido acusação em processo de contra -ordenação, pode, posteriormente, promover a nu-
lidade da decisão administrativa e, em consequência, ordenar a remessa do processo à entidade que a 
emitiu, para, querendo, a renovar sem quaisquer vícios.

É o seguinte o teor do despacho recorrido:
“O Dig. Mag. do MP junto deste TAF apresentou os autos ao juiz pelo que, com este acto, deduziu 

acusação  - art.º 62.º, n.º 1 do RGCO.
Posteriormente pugnou pela nulidade da decisão administrativa, e, portanto, da sua própria acu-

sação – Cfr. art.º 63.º, n.º 1, alínea d), e n.º 3 do RGIT.
Ora, apesar de formalmente o MP pretender não retirar a acusação, significa que, ao defender a 

nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, estamos perante a nulidade 
de falta de promoção porque não sustentou a acusação até ao julgamento – art.ºs 119.º, alínea b) 48.º e 
53.º, n.º 2 alínea c) do CPP, por remissão do art.º 3.º, alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1 RGCO.

Pelo exposto julgo nula a acusação do Dig. Mag. do MP.”.
Desde logo, importa referir que não vem posto em causa que o Magistrado do Ministério Público 

deduziu acusação.
Entende, porém, o Mmº Juiz “a quo”, como vimos, que, o Magistrado recorrente, com a sua 

promoção, ao pugnar pela nulidade da decisão administrativa e, portanto, da sua própria acusação e ao 
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pretender não retirar a sua acusação, isso significa que “ao defender a nulidade dos termos subsequentes 
do processo à decisão administrativa, estaríamos perante a nulidade de falta de promoção, uma vez que 
aquele não sustentou a acusação até ao julgamento”, para concluir, assim, que essa acusação é nula.

Mas não cremos que lhe assista razão.
Com efeito, dispõe o artº 62º, n.º 1 do RGCO, aqui aplicável ex vi do artº 3º do RGIT que “Rece-

bido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério 
Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação”.

“A remessa do processo ao Ministério Público e não directamente ao juiz, visa possibilitar àquele 
promover a prova dos factos que considere relevantes para a decisão (art. 72.º, n.º 1, do RGCO), para 
além de lhe proporcionar tomar conhecimento do processo, em que irá ter intervenção na fase judicial, 
e a apreciar da legalidade da condenação.

Ao fazer esta apreciação, o Ministério Público pode chegar à conclusão de que a condenação é 
ilegal” (Jorge Sousa e Simas Santos, in Contra -ordenações, Anotações ao Regime Geral).

No caso dos autos, o Magistrado do Ministério Público, já depois de ter deduzido a acusação, tendo 
deparado com várias nulidades de que enferma a decisão administrativa e que cita na sua promoção, 
promoveu a nulidade dessa mesma decisão.

E, ao contrário do decidido, sempre lhe cabia requerer essa nulidade, tudo na defesa do princípio 
da legalidade, que tem consagração expressa nos artº 43º do RGCO e 266º da CRP e cuja fiscalização 
lhe está legalmente atribuída.

Na verdade e no caso, tratando -se como se trata de nulidades insupríveis, sendo estas de conhe-
cimento oficioso e podendo ser arguidas até a decisão se tornar definitiva (cfr. artº 63º, nºs 1 e 5 do 
RGCO), sempre se lhe impunha, na defesa desse princípio da legalidade, arguir a nulidade da decisão 
administrativa e, consequentemente, a baixa do processo à entidade que a prolatou para suprimento 
dessas nulidades e renovação da decisão, se assim o entender.

Por outro lado, o facto de o MP não ter retirado a acusação isso não significa que, “ao defender 
a nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, estamos perante a nulidade 
de falta de promoção porque não sustentou a acusação até ao julgamento”.

Com efeito e como bem salienta o Magistrado recorrente, na sua motivação do recurso, a promoção 
da declaração de nulidade “não pode ter -se como equivalente a falta de promoção do processo. Falta de 
promoção do processo significará inexistência de acusação ou falta de impulso do processo. Mas aqui a 
acusação existe, sem embargo de se poder considerar nula, por lhe falecerem requisitos essenciais. E im-
pulso do processo também está a haver pois o Mº Pº está a promover o seu andamento nos termos legais”.

Acresce que o deferimento do referido requerimento tem como consequência imediata, apenas, 
a nulidade da decisão administrativa e só de forma mediata e por força do disposto no artº 63º, n.º 3 a 
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, nomeadamente a 
acusação.

Aliás, a ser nula a acusação, como decidiu o Mmº Juiz “a quo”, a decisão administrativa continuaria 
a figurar na ordem jurídica, com a consequente condenação do arguido, sem que tivesse sido exercida 
a acção penal, o que é, manifestamente, ilegal, como vimos.

3 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso e revogar o despacho 
recorrido, que deverá ser substituído por outro que, no conhecimento do objecto do recurso judicial, 
aprecie a promoção do Ministério Público.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

IRC. Regime simplificado de tributação. Empresa inactiva. Inexistência de facto 
tributário.

Sumário:

 I — Inexistindo facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e 
consequente não demonstração da obtenção de receitas no ano a que respeita 
a tributação, não se verifica o pressuposto do imposto (artigo 1.º do CIRC).
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 II — Daí que, ainda que vigorando as regras do regime simplificado, não haja lugar á 
determinação do lucro tributável por aplicação do n.º 4 do artigo 53.º do CIRC.

 III — Mas mesmo que o sujeito passivo tivesse obtido rendimentos, o que não é ocaso 
dos autos, o valor mínimo constante do n.º 4 do artigo 53 do CIRC (na redacção 
anterior ao Decreto -Lei n.º 159/09, de 13 de Julho), sempre deverá ser enten-
dido como mera presunção ilidível, por força do disposto no artigo 73.º da LGT.

Processo n.º 609/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Rino da Cunha.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga, que julgou procedente a impugnação judicial interposta por António Rino da Cunha, com 
os demais sinais dos autos, contra a liquidação oficiosa de IRC no montante de € 1.430,62, relativa ao 
exercício de 2004, efectuada em nome da devedora originária, dela vem interpor o presente recurso, 
formulando as seguintes conclusões:

A) A liquidação impugnada, efectuada em nome da devedora originária, reporta -se a IRC do 
ano 2004, no valor de € 1.430,62, tendo resultado da aplicação das regras do regime simplificado de 
determinação do lucro tributável regulado no art. 53º do CIRC.

B) Tal como resulta provado pelos elementos documentais que integram os autos de reclamação 
graciosa, para efeitos de IRC, a sociedade devedora originária, tendo aprovado as contas em 2004/08/30, 
apenas cessou em 2004/11/24, ou seja na data do registo do encerramento da liquidação.

C) Sendo esta a data relevante para efeitos da cessação de actividade em IRC por via do disposto 
no n.º 5 do art. 8º do Código respectivo.

D) Ora, nos termos do art. 53º do Código do I.R.C, na redacção atribuída pela Lei n.º 109 -8/2001, 
de 27/12, a integração no regime simplificado de apuramento do lucro tributável ocorre sempre que, 
cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições: os sujeitos passivos exerçam, a título principal, 
actividade comercial, industrial ou agrícola; não estejam isentos de IRC; não se encontrem sujeitos 
à revisão legal de contas; apresentem, no exercício anterior, um volume total de proveitos inferior 
a € 149.639,37 e não optem pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável.

E) Os autos não evidenciam que tenha sido efectuada a opção pelo regime geral, nos termos do 
n.º 7 do art. 53º do CIRC.

F) Pelo que, encontrando -se reunidos os demais pressupostos, no ano de 2004, a sociedade de-
vedora originária encontrava -se legalmente sujeita ao regime simplificado de determinação do lucro 
tributável, havendo que considerar -se o montante mínimo de lucro tributável fixado no n.º 4 daquele 
preceito legal.

G) E a este enquadramento legal não obsta a alegada inactividade da sociedade devedora originária, 
uma vez que deve ver considerado como montante mínimo do lucro tributável o valor a que se refere 
o n.º 4 do 53º do CIRC quanto a todas as entidades abrangidas pelo regime simplificado, independen-
temente do exercício efectivo da actividade e do lucro tributável efectivamente auferido.

H) Também não logra proceder o argumento de que a aplicação do regime simplificado e do mon-
tante mínimo do lucro tributável para o exercício colide com as garantias dos contribuintes ou com os 
princípios constitucionais da tributação das empresas pelo seu lucro real, porquanto estas têm sempre 
a possibilidade legal de optar pelo regime geral de tributação.

I) Nesse estrito sentido, com a devida vénia, os entendimentos acolhidos nos Acórdãos do STA, de 
2007/2/15, processo n.º 0959/06, do TCAS, de 9/5/2006, proferido no processo 01096/06 e do TCAN, 
de 06.11.2008, processo 01069/05.9 BEBRG.

J) E neste enfoque, a actuação da Administração Fiscal não podia merecer qualquer reparo, por-
quanto seguiu estritamente o quadro legal aplicável à situação vertente.

K) Ao não estabelecer que a sociedade devedora originária não havia efectuado a opção pelo regime 
geral, nos termos do n.º 7 do art. 53º do CIRC, a sentença sob recurso, por um lado, estabeleceu em 
défice o quadro factual pertinente e, em consequência, não se pronunciou quanto a matéria que devia 
conhecer, padecendo de nulidade por omissão de pronúncia, tal como decorre do art. 125º do CPPT e 
do art. 668º/1 -d) do CPC, aplicável “ex vi” o art. 2º do CPPT.

L) E por outro, fez errada aplicação dos artigos 8º/5 e 53º do CIRC e do art. 160º do CSC.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Alega a recorrente que ao não estabelecer que a sociedade devedora originária não havia efectu-

ado a opção pelo regime geral, nos termos do artº 53º, n.º 7 do CIRC, a decisão recorrida estabeleceu 
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em défice o quadro factual pertinente e, em consequência não se pronunciou sobre a matéria que devia 
conhecer, padecendo de nulidade por omissão de pronúncia.

Fundamentação: necessidade de ampliação da matéria de facto.
Afigura -se -nos que não ocorre a invocada nulidade por omissão de pronúncia, que é essencialmente, 

como resulta do artº 660º, n.º 2 do Código de Processo Civil, a falta de pronúncia sobre as questões que 
as partes tenham submetido à apreciação do julgador.

Mas há efectivamente um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão 
do aspecto jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto.

Com efeito o art. 53º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, que 
estabelece o regime simplificado de tributação, prevê no seu n.º 1 que ficam abrangidos pelo referido 
regime «os sujeitos passivos residentes que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola, não isentos nem sujeitos a algum regime especial de tributação, com 
excepção dos que se encontrem sujeitos à revisão legal de contas, que apresentem, no exercício anterior 
ao da aplicação do regime, um volume total anual de proveitos não superior a 30 000 000$00 ((euro) 
149 639,37) e que não optem pelo regime de determinação do lucro tributável previsto na secção II do 
presente capítulo».

Estipulando no seu n.º 4 que «na ausência de indicadores de base técnico -científica ou até que 
estes sejam aprovados, o lucro tributável, sem prejuízo do disposto no n.º 11, é o resultante da aplicação 
do coeficiente de 0,20 ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e do coeficiente de 0,45 ao 
valor dos restantes proveitos, com

exclusão da variação de produção e dos trabalhos para a própria empresa, com o montante mínimo 
igual ao valor anual do salário mínimo nacional mais elevado.

Como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.02.2007, recurso 
959/06, in www.dgsi.pt «a tributação segundo o regime simplificado é facultativa, sendo colocada na 
disponibilidade do sujeito passivo a opção pela tributação pelo rendimento real, como resulta da parte 
final do n.º 1 do referido art. 53º.

Assim sendo «impõe -se a conclusão de que (...) sendo garantida a todos os sujeitos passivos de 
IRC a possibilidade de serem tributados pelo rendimento real se o pretenderem, é manifesto que a 
excepção prevista não desvirtua aquele regime regra de tributação das empresas pelo rendimento real» 
 - cf. acórdão citado.

Ora no caso subjudice a Fazenda Pública alegava na sua resposta de fls. 58 que a sociedade im-
pugnante não havia feito a opção a que se refere a parte final do n.º 1 do artº 53º do CIRC, facto esse 
com interesse para a discussão do aspecto jurídico da causa e que importa apurar, já que não consta 
dos factos provados ou não provados.

Como assim sou de parecer que os autos baixem à 1ª instância em ordem a proceder -se à necessária 
ampliação da matéria de facto (arts. 729º., n.º 3, e 730º., nºs 1 e 2, do C.P.C.).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A devedora originária “Café Cervejaria Mosteiro, Lda., foi criada em 1995 – cfr. fls. 39, cujo 

teor se dá por integralmente reproduzido;
2. Em 28 de Agosto de 1996 o impugnante trespassou aquele estabelecimento comercial  - cfr. 

fls. 40, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
3. A devedora originária cessou a sua actividade para efeitos de IVA em 31 de Dezembro de 2000 

 - cfr. fls. 44 cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
4. A devedora originária foi dissolvida em 30 de Agosto de 2004, por escritura pública  - cfr. fls. 46, 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
5. Tendo sido registada pela Ap. 11, de 24 de Novembro de 2004  - cfr. fls. 39, cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido;
6. A impugnante relativamente ao exercício de 2004 entregou a sua declaração, modelo 22, com 

RLE nulo, tendo preenchido a respectiva declaração a “zeros”,  - cfr. fls. 48 a 50’, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.

7. A A.F. emitiu liquidação oficiosa de IRC à sociedade devedora originária, no montante de 
€ 1.430, 62.

5 - A sentença sob recurso julgou totalmente procedente a acção deduzida e, em consequência, 
anulou a liquidação de IRC impugnada.

Para tanto, no essencial, ponderou -se nos seguintes termos: “… provando -se a inexistência de 
facto tributário, resultante da inactividade da impugnante no exercício de 2004, a liquidação não pode 
manter -se na ordem jurídica por respeito ao princípio da capacidade contributiva (artigo 104.º do CRP), 
interpretado no sentido de que as sociedades apenas devem ser tributadas quando têm rendimento e 
na exacta medida desse rendimento.”.

Insurgindo -se contra o decidido, a recorrente Fazenda Pública vem arguir a nulidade da sentença 
por omissão de pronúncia, argumentado para o efeito que, tendo a liquidação resultado da aplicação das 
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regras do regime simplificado de determinação do lucro tributável regulado no artigo 53.º do CIRC, se 
impunha que aí deveria ter sido estabelecido que a devedora originária não fizera opção pelo regime 
geral nos termos do n.º 7 daquele normativo e daí que regesse no caso o regime simplificado, o que 
legitimaria tal liquidação.

No sentido da necessidade de se apurar que no caso regia o regime simplificado de determinação do 
lucro tributável se pronuncia igualmente o Ex.mo Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, para o 
que pugna pela baixa dos autos à instância tendo em vista a ampliação da matéria de facto, uma vez que 
detecta “um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão jurídica da causa”.

Vejamos.
O recurso interposto alicerça -se no entendimento que tendo a liquidação impugnada resultado 

da aplicação do regime simplificado do lucro tributável previsto no artigo 53.º do CIRC, a respectiva 
legalidade não é posta em causa pelo facto de constar do probatório que a empresa devedora originária 
não efectuara qualquer transacção que determinasse a obtenção de receitas no ano a que respeita (2004).

Não se subscreve esse entendimento, uma vez que inexistindo facto tributário (cfr. 3. e 6. do 
probatório) não se verifica o pressuposto do imposto (artigo 1.º do CIRC), exigência esta que atinge 
quer a aplicação da regras do regime geral quer as do simplificado e daí a irrelevância de se apurar qual 
deles vigorava na situação “sub judicio”.

Como assim, desnecessária se revela a ampliação da matéria de facto tendo em vista o apurar -se qual 
o regime a que se encontrava sujeita a empresa devedora originária, como defende o Ex.mo Procurador-
-Geral Adjunto no seu douto parecer, da mesma forma que improcede a arguida, pela recorrente, nulidade 
da sentença por omissão de pronúncia desde logo porque a alegada omissão de factos não configura tal 
omissão, mas antes conduz á ampliação da matéria de facto, cuja desnecessidade já vimos.

A questão jurídica acima delineada foi conhecida e decidida num caso idêntico no acórdão de 
04/11/09, no recurso n.º 553/09, em termos proficientes que merecem a nossa inteira concordância e 
que, com as necessárias adaptações, se subscreve.

Com a devida vénia, a seguir se reproduz o que se deixou dito nesse aresto:
“A norma cuja interpretação é questionada nos presentes autos  - o artigo 53.º n.º 4 do Código do 

IRC (na redacção anterior ao Decreto -Lei n.º 159/09, de 13 de Julho)  - vem sistematicamente incluída na 
Secção V (Determinação do lucro tributável por métodos indirectos), do Capítulo III (Determinação da 
matéria colectável) do Código do IRC, respeitante à “quantificação” da obrigação tributária, logicamente 
subsequente ao Capítulo respeitante à incidência (capítulo 1) e ao respeitante às isenções (capítulo II).

A inserção sistemática da norma em causa no capítulo III do CIRC, o respeitante à determinação da 
matéria colectável constitui um importante subsídio interpretativo para determinar o alcance da norma 
questionada. É que desta inserção sistemática resulta que a norma em causa não deve ser interpretada 
como procedendo a uma extensão da incidência objectiva do imposto, pois que se trata de norma inse-
rida no procedimento de quantificação do imposto a pagar, procedimento este que pressupõe a prévia 
verificação dos pressupostos (objectivos e subjectivos) do tributo em causa, concretizados nas regras 
de incidência objectiva e subjectiva que se contêm no Capítulo 1 do Código.

Ora, dispõe o artigo 1.º do Código do IRC. sob a epígrafe pressuposto do imposto, que tem aqui o 
sentido de facto constitutivo da respectiva relação jurídica de IRC (cfr. SOARES MARTINEZ, Direito 
Fiscal, 7. ed., Coimbra, Almedina, 1993, p. 187), que:

«O imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) incide sobre os rendimentos obtidos, 
mesmo que provenientes de actos ilícitos, no período de tributação, pelos respectivos sujeitos passivos, 
nos termos deste Código» (sublinhados nossos). Segue -se a norma relativa à incidência subjectiva (ar-
tigo 2.º, Sujeitos passivos), entre os quais se contam as sociedades comerciais com sede ou direcção 
efectiva em território português (artigo 2.º, n.º 1, alínea a) do CIRC), cuja base do imposto, de acordo 
com o artigo 3.º do CIRC, é constituído pelo respectivo lucro, quando exerçam a título principal uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola (cfr. o artigo 30, n.º 1, alínea a) do CIRC).

Parece certo, em face das normas de incidência subjectiva do IRC, que a inactividade da empresa 
não obsta a que esta possa ser sujeito passivo de imposto, pois que mantém a sua existência jurídica 
não obstante o não exercício do objecto social (embora a personalidade jurídica não seja, sequer, pres-
suposto da sua potencial sujeição  - cfr. a alínea b) do n.º 1, do artigo 2.º do CIRC) e pode ter obtido 
outros rendimentos tributáveis. Sucede, contudo, que tal só sucederá verificado que seja o pressuposto 
do imposto, ou seja, que tenha obtido rendimentos, mesmo que provenientes de actos ilícitos (artigo 
1.º do CIRC), pois que não basta que possa ser sujeito passivo, necessário é também que se verifique 
o facto constitutivo da relação jurídica de IRC.

É a esta luz que se há -de interpretar o n.º 4 do artigo 53.º do CIRC, que dispõe, sob a epígrafe 
regime simplificado de determinação do lucro tributável:

«Na ausência de indicadores de base técnico -científica ou até que estes sejam aprovados, o lucro 
tributável, sem prejuízo do disposto no n.º 11, é o resultante da aplicação do coeficiente de 0,20 ao 
valor das vendas de mercadorias e de produtos e do coeficiente de 0,45 ao valor dos restantes proveitos, 
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com exclusão da variação de produção e dos trabalhos para a própria empresa, com o montante mínimo 
igual ao valor anual do salário mínimo nacional mais elevado».

No caso dos autos, perante a declaração de rendimentos nulos, deve o IRC ser liquidado assumindo-
-se como lucro tributável o valor correspondente ao valor anual do salário mínimo nacional mais elevado?

Entender que sim,  - - - - - - - - - - - - - - - - -, significaria assumir que, no âmbito do regime simplificado, o 
pressuposto do imposto pode ser ficcionado, pois que não há quaisquer indícios de terem sido obtidos 
rendimentos pelo sujeito passivo em causa, sendo, aliás, todos os indícios em sentido inverso.

Não nos parece, contudo, ser esse o sentido da norma.
A norma em causa, respeitante à determinação do lucro tributável, só se aplica havendo rendi-

mentos, pois que só havendo rendimentos, ou seja, só verificado que seja o pressuposto do imposto, 
nasce a respectiva relação jurídica.

Mesmo nesse caso, ou seja havendo rendimentos, o valor mínimo constante da referida norma legal 
terá de ser entendido como mera presunção de rendimento, e como tal ilidível, ex vi do 73.º da Lei Geral 
Tributária, cuja regra não parece aplicável apenas as normas de incidência tributária em sentido próprio, 
mas também a todas as normas que estabelecem ficções que influenciam a determinação da matéria 
colectável (quer directamente, através de valores ficcionados para a matéria colectável, quer indirec-
tamente, ao fixarem ficcionadamente os valores dos rendimentos relevantes para a sua determinação).

É este, parece, o alcance do advérbio «sempre» utilizado no artigo 730 da Lei Geral Tributária, 
que arvora esta regra em princípio basilar da globalidade do ordenamento jurídico tributário, corolário 
do princípio da igualdade na repartição dos encargos públicos, assente no princípio da capacidade 
contributiva, como ensina CASALTA NABAIS (O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, 
Almedina, 1998, pp. 443 e ss.)

Assim, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,a existência de rendimentos tributáveis não é apenas um pres-
suposto do regime simplificado de tributação, mas da constituição de qualquer relação jurídica de 
IRC, que se assume, precisamente, como um imposto sobre rendimentos, fundamentalmente reais, e 
não como um imposto de “porta aberta”.

A sentença recorrida não suscita, deste modo, qualquer censura, improcedendo todas as conclusões 
da alegação da recorrente

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

Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Impostos especiais de consumo. Imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas. 
Regime de circulação com suspensão do imposto. Responsabilidade do depositário 
autorizado pelo pagamento do imposto no caso de irregularidades cometidas no 
âmbito da circulação dos produtos que não chegaram ao destinatário constante 
do DAA. Princípios da legalidade e da proporcionalidade: artº 36º do CIEC. Ca-
ducidade do direito à liquidação do imposto: necessidade da sua invocação pelo 
impugnante, não sendo a mesma de conhecimento oficioso.

Sumário:

 I — No âmbito da circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, 
destinando -se aqueles ao Reino de Espanha e não tendo chegado ao destinatário 
indicado no DAA, considera -se ter havido introdução irregular no consumo sendo 
responsável pelo pagamento do imposto o expedidor  - depositário autorizado  - ao 
abrigo do disposto no artº 36º, n.º 1 do CIEC.

 II — Sempre que, no decurso da circulação, for detectada, em território nacional, uma 
infracção ou uma irregularidade sem que seja possível determinar o lugar onde 
foi cometida, considerar -se -á que foi praticada em território nacional (artº 36º, 
n.º 3 do CIEC), com a consequente liquidação do imposto.



1774

 III — A caducidade do direito à liquidação constitui vício a invocar pelo impugnante 
na petição inicial, não sendo o mesmo de conhecimento oficioso.

 IV — Não viola o princípio das igualdade o disposto no artº 36º, n.º 1 do CIEC, ao esta-
belecer a responsabilidade pelo pagamento do imposto do expedidor  - pessoa que 
se constituiu garante do pagamento do imposto  -, visto que todos os expedidores 
estão sujeitos à mesma responsabilidade. É irrelevante que noutras actividades 
económicas não existe norma semelhante, uma vez que o princípio da igualdade 
significa que devem ser tratadas da mesma forma situações idênticas e de forma 
diferente situações diversas.

 V  — Não viola o princípio da proporcionalidade o disposto no artº 36º citado, ao 
exigir o pagamento do imposto ao expedidor autorizado relativo aos produtos 
considerados irregularmente introduzidos no consumo, já que se estes introduzi-
dos regularmente pagariam o respectivo imposto, não se vê razão para pagarem 
imposto de montante inferior em caso de introdução irregular.

Processo n.º 614/10 -30.
Recorrente: Sodestil  - Aproveitamento de Resíduos, Lda.
Recorrido: Direcção Geral das Alfândegas.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “Sodestil  - Aproveitamento de Resíduos, Ld.ª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da 
decisão do Mmº Juiz do TAF de Braga, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra 
a liquidação de imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, no montante de 411.944,91 
euros, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) A Impugnante, em Dezembro de 2005, foi notificada para efectuar o pagamento de € 411.944,91, 
nos termos do n.º 1 do artº 3º, do artº 10º e do artº 36º do Código do IEC, uma vez que os produtos 
sujeitos a imposto expedidos do território nacional – aguardente vínica – para a firma espanhola “Do-
cks Comerciales de Valência”  - DAA’ s números 245678 e 45679, datados de 24.09.2002  - não teriam 
chegado ao seu destino, pelo que se considerava que a infracção ou irregularidade foi cometida no 
território nacional, sendo cobrado pela autoridade aduaneira, junto da pessoa singular ou colectiva que 
se constituiu garante do pagamento do imposto, ou seja, a aqui impugnante.

B) Enquanto Depositário Autorizado, titular de Entreposto Fiscal, cumpriu, antes de proceder à 
expedição do produto, todas as obrigações legais vigentes (emissão dos DAA, das guias, etc).

C) No prazo legal foi -lhe remetido, pelo destinatário do produto, o exemplar n.º 3 dos DAA’ s, 
certificado pela respectiva estância aduaneira, procedeu ao pagamento, pelo que a Recorrente, emitiu 
os respectivos recibos.

D) Inesperadamente e, sem que nada o fizesse prever, a Impugnante é confrontada, em finais de 
2005, com uma liquidação oficiosa relativa à transacção efectuada em regime de suspensão de imposto 
em Setembro de 2002.

E) O acto de liquidação oficiosa, suportado legalmente pelo artº. 36º do CIEC, imputa, ao ex-
pedidor, aqui recorrente, toda a responsabilidade decorrente da circulação do produto em regime de 
suspensão de imposto.

F) Imputação/responsabilização de todo alheia a qualquer respeito pelos princípios constitu-
cionais da igualdade e proporcionalidade, considerando -o o único sujeito passivo daquela obrigação 
tributária.

G) É pois forçoso concluir -se que o dispositivo legal vertido no artº. 36º do CIEC, e que funda-
menta a liquidação impugnada, se encontra ferido de inconstitucionalidade, por flagrante violação dos 
princípios constitucionais a igualdade e proporcionalidade.

H) Aliás, não existe no sistema jurídico norma paralela para as demais actividades, o que de 
per si, reitera e reforça a tese de que o artº 36º do CIEC é inconstitucional por manifesta violação do 
princípio da igualdade.

I) Mas, não será esse o único vício de que enferma o acto de liquidação oficiosa emitido pela 
Administração Tributária. Tal acto foi notificado à impugnante em Dezembro de 2005, reportando -se 
a constituição da dívida a 22.09.2002, data da introdução do produto no consumo.

J) Medeia entre as datas referidas um período superior a três anos, pelo que à luz do disposto no 
artº 221º, n.º 3, do CAC, tinha caducado o direito de proceder à comunicação ao devedor do acto de 
liquidação. Nesse sentido Acórdão do STA de 10 de Fevereiro de 2010.

K Caducidade que é de conhecimento oficioso, mas que o Tribunal a quo não apreciou.
Termos em que,
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E nos melhores de Direito sempre com o mui douto suprimento de V.as Ex.cias, deve o presente 
Recurso ser recebido e provido e, consequentemente, revogada a sentença a quo, assim se fazendo a 
sempre costumada justiça.

II. Colhidos os vistos cabe agora decidir.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) Em 09.01.2006 a ora impugnante foi notificada para efectuar o pagamento do montante de € 

411.944,91, nos termos do n.º 1 do art.º 3º, do art.º 10º e do artº 36º do Código dos Impostos Especiais 
de Consumo (C.I.E.C.), uma vez que os produtos sujeitos a imposto expedidos do território nacional 
 - aguardente vínica  - para a firma espanhola “Docks Comerciales de Valência”, titulados pelos Do-
cumentos Administrativos de Acompanhamento nºs 245678 e 245679 datados de 24.09.2002, nunca 
teriam chegado ao seu destino, pelo que se considerava que a infracção ou irregularidade, foi cometida 
no território nacional.

2º) Tal situação deu origem à cobrança por parte da autoridade aduaneira do imposto em causa, 
junto da pessoa singular ou colectiva que se constituiu garante do pagamento do imposto, nos termos 
dos art.ºs 42.º e 44.º do C.I.E.C.

3º) Tempestivamente, a ora impugnante, apresentou Reclamação Graciosa e Recurso Hierárquico, 
tendo sido indeferidos os dois expedientes.

4º) A impugnante é Depositária Autorizada e titular de entreposto fiscal, e, nessa qualidade, em 
24.09.2002 realizou expedições de Aguardente Vínica (79 Graus), com destino à firma espanhola 
“Docks Comerciales de Valência”.

5º) A impugnante emitiu os Documentos Administrativos de Acompanhamento (D.A.A.’ s)
6º) Contactada na sequência de uma acção de investigação, a “Docks Comerciales de Valência” 

comunicou que não tinha recepcionado a mercadoria expedida.
7º) Nessa mesma investigação, a própria administração aduaneira concluiu que os veículos que 

tinham feito o transporte da mercadoria em causa, e cuja matrícula constava das respectivas guias de 
transporte, não eram pertença da Transpalmela, Ldª., e que as assinaturas do funcionário da “Docks 
Comerciales de Valência” apostas nos D.A.A.’s, haviam sido falsificadas.

8º) Perante este cenário, a Administração Aduaneira notificou o depositário autorizado Sodestil, 
para proceder à liquidação dos impostos especiais de consumo referentes àquelas expedições.

Foi dada como não provada a seguinte matéria de facto:
No âmbito das expedições em causa nos autos a impugnante procedeu ao controlo de toda a 

documentação e formalidades relativas ao controlo da circulação de produtos tributáveis pelo espaço 
da Comunidade em regime de suspensão de imposto, previstos e exigidos no Código dos Impostos 
Especiais de Consumo (CIEC), bem como no Regulamento (CEE) n.º 2719/92 da Comissão, de 11 de 
Setembro.

Através de um intermediário, que se apresentou como representante da “Docks Comerciales” 
foram colhidas informações sobre a empresa espanhola a quem se destinava a aguardente vínica, de 
quem a impugnante colheu as melhores informações.

O transporte da mercadoria para Espanha foi assegurado pela empresa espanhola que, tanto quanto 
foi transmitido à impugnante, recorreu a uma transportadora nacional, a Transpalmela, Ldª, tendo sido 
emitidas as competentes guias de transporte.

Os D.A.A.’ s números 245678 e 245679, datados de 24.09.2002, emitidos em virtude das expedi-
ções em causa, foram entretanto devolvidos à impugnante devidamente certificados pelas autoridades 
espanholas competentes.

Tendo o destinatário dos produtos expedidos remetido ao expedidor o exemplar n.º 3 dos D.A.A.’ s 
no prazo legal, visado pela estância aduaneira do destino, certificando que a mercadoria foi regularmente 
recebida, a impugnante ficou plenamente convencida da regularidade da sua situação fiscal.

Perante este processo de tramitação, a ora impugnante estava convencida de que os produtos expe-
didos tinham sido recebidos pelo destinatário e que os impostos especiais de consumo correspondentes 
tinham sido pagos ou garantidos no país de destino.

Foi assim com uma enorme surpresa que a ora impugnante foi informada, passados mais de três 
anos sobre a data das expedições do produto em causa de que havia dúvidas em relação à regularidade 
daquelas operações.

O depositário expedidor Sodestil cumpriu escrupulosamente os seus deveres legais, enquanto 
depositário autorizado.

Se existiram problemas no que respeita ao transporte da aguardente vínica, o depositário expedidor 
desconhece -os e nem poderia conhecer, uma vez que o transporte foi assegurado pelo transportador 
Transpalmela, Ldª, contratado pela “Docks Comerciales de Valência”.

IV. De acordo com as conclusões das alegações, são duas as questões a apreciar no presente 
recurso:

a)A inconstitucionalidade do artº 36º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (conclusões 
das alíneas A) a H);
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b) A caducidade do direito à liquidação (conclusões das alíneas I) a K).
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
IV.1. Sobre essa 1ª questão, escreveu -se na decisão recorrida:
“A única questão de direito colocada na petição inicial prende -se com a inconstitucionalidade 

do art.º 36.º do CIEC.
Dispõe este artigo que: (...)
Compulsada a norma em causa, não se descortina qualquer violação de normas constitucionais 

no seu teor nem, muito menos, da sua aplicação à situação sub judice.
Com efeito, trata -se de um regime objectivo, cujos operadores do ramo, devem conhecer e orga-

nizar a estrutura económica das suas transacções em função do mesmo.
Ou seja, sabendo -se legalmente responsáveis pelas ocorrências durante o transporte das mer-

cadorias que vendem, devem os depositários assegurar o transporte eles mesmos, facturando -o aos 
seus clientes.

Não se descortina assim, qualquer restrição intolerável a qualquer princípio constitucional.
O mesmo se diga da aplicação em concreto da norma em questão, tanto mais que os factos em 

que a alegação da impugnante se sustentava foram dados como não provados”.
IV.2. A recorrente, por sua vez, entende que o artº 36º do CIEC, que serve de base à liquidação impug-

nada, ao responsabilizar o expedidor por todas e quaisquer irregularidades ou infracções verificadas no decurso 
do processo de circulação dos produtos tributáveis, colide com os princípios constitucionais da igualdade e 
proporcionalidade, consagrados nos artºs 2º, 13º, 18º e 266º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa.

Com efeito, embora o expedidor seja sempre o responsável pela circulação dos produtos sujeitos 
a Imposto especial de consumo, a verdade é que nesse processo há também intervenção de entidade 
transportadora (que pode ou não ser o expedidor) e o destinatário do produto.

Ora, o princípio constitucional da igualdade impõe que a lei seja aplicada a todos os destinatá-
rios, sem olhar ao seu estatuto social, situação económica, não podendo dispersar certas pessoas de a 
cumprir, o que sucede no caso concreto com o transportador e o destinatário do produto que circula 
em regime de suspensão do imposto.

Mas também a mesma norma legal viola o princípio constitucional da proporcionalidade, na medida 
em que as sanções fixadas para o não cumprimento de determinadas obrigações tributárias, excedem os 
limites da razoabilidade, o que sucede no caso concreto, em que o valor do imposto liquidado excede, 
em larga medida, o valor do produto.

Vejamos então se a tese da recorrente colhe apoio legal.
IV.3. Como é sabido, o regime dos impostos especiais de consumo (álcool e bebidas alcoólicas, 

tabaco manufacturado e produtos petrolíferos e energéticos), está harmonizado comunitariamente tendo 
os Estados -membros chegado a consenso após prolongadas negociações. (1)

Transpondo para o direito interno a Directiva 92/12/CEE (e outras referentes à mesma matéria), 
o legislador português veio reunir no Decreto -Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, toda a matéria refe-
rente a esses impostos especiais de consumo harmonizados e que se encontrava dispersa por variados 
diplomas legais.

Ora, o referido regime assenta na confiança entre a administração aduaneira – a quem cabe fis-
calizar o cumprimento das normas legais sobre a matéria e os sujeitos passivos, que são em reduzido 
número, e em regras muito rígidas destinadas a evitar a fuga ao imposto e a permitir a eficaz fiscalização 
do seu cumprimento.

“O princípio fundamental da gestão do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas assenta na 
detenção e circulação das mercadorias em regime de suspensão, sendo que o mecanismo de suspensão 
visa permitir a actividade das empresas/empresários sem que suportem previamente a carga do imposto, 
de modo a evitar para os contribuintes, excessivos encargos financeiros. A contrapartida desta vanta-
gem está na atribuição de deveres de cooperação significativos aos depositários autorizados, cabendo 
a estes fornecer à Administração os elementos em que assenta a liquidação e cobrança do imposto, 
logo que as mercadorias são introduzidas no consumo. Conclui -se que a condição de funcionamento 
do regime é uma relação de confiança  - uma relação fiscal fiduciária – entre depositários autorizados 
e Administração, sendo essa a razão que justifica, o serem confiados àqueles, deveres de cooperação 
mais intensos do que aqueles que caracterizam outros impostos. A perspectiva central da Administra-
ção, de simplificar e desformalizar, tanto quanto possível, a gestão dos impostos sobre o álcool e as 
bebidas alcoólicas, terá que encontrar coadjuvação no comportamento dos depositários autorizados, 
por forma a sustentar a relação de confiança que se pretende entre as partes”.(2)

Este texto traduz exactamente o funcionamento do regime dos impostos especiais de consumo e, 
nomeadamente, o relativo ao imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas.

Com efeito, embora o facto gerador do imposto seja a produção ou importação em território na-
cional ou no de outros Estados -Membros, desde que neste último caso, sejam expedidos para território 
nacional (artº 6º, n.º 1 do CIEC), os produtos sujeitos a imposto consideram -se em regime de suspensão 
(do imposto) nos casos referidos no artº 6º, n.º 3 do CIEC) até à introdução no consumo.
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O regime de suspensão do pagamento do imposto constitui então uma característica própria destes 
impostos.

Assim, embora os produtos fiquem sujeitos a imposto a partir da sua produção ou importação 
em território nacional ou no de outros Estados -Membros, desde que, neste caso, sejam expedidos para 
território nacional (artº 6º, n.º 1), o imposto será exigível no momento da introdução no consumo ou 
da constatação das perdas que devam ser tributadas (artº 7º, n.º 1).

Procura -se, deste modo, evitar ao sujeito passivo a sobrecarga do imposto antes de os produtos 
terem sido introduzidos no consumo.

Mas, para beneficiar deste regime de suspensão, o sujeito passivo tem de cumprir regras especí-
ficas contidas no respectivo Código, só podendo produzir, transformar, ou armazenar os produtos em 
entreposto fiscal mediante autorização ou sob controlo da estância aduaneira competente (artº 21º, n.º 1).

Por outro lado, em matéria de circulação dos mesmos produtos em regime de suspensão, ainda 
que sujeitos à taxa zero, a lei impõe também o cumprimento de procedimentos rígidos.

Assim, essa circulação só pode fazer -se entre entrepostos fiscais (artº 32º, n.º 1) e impõe o cum-
primento das normas constantes dos artºs 32º a 35º.

IV.4. Voltando agora ao caso dos autos temos que dos nºs 4 a 7 do probatório resultou provado 
o seguinte:

A impugnante é Depositária Autorizada e titular de entreposto fiscal, e, nessa qualidade, em 
24.09.2002 realizou expedições de Aguardente Vínica (79 Graus), com destino à firma espanhola 
“Docks Comerciales de Valência”.

A impugnante emitiu os Documentos Administrativos de Acompanhamento (D.A.A.’ s)
Contactada na sequência de uma acção de investigação, a “Docks Comerciales de Valência” 

comunicou que não tinha recepcionado a mercadoria expedida.
Nessa mesma investigação, a própria administração aduaneira concluiu que os veículos que tinham 

feito o transporte da mercadoria em causa, e cuja matrícula constava das respectivas guias de transporte, 
não eram pertença da Transpalmela, Ldª., e que as assinaturas do funcionário da “Docks Comerciales 
de Valência” apostas nos D.A.A.’s, haviam sido falsificadas.

Daqui resulta então que foi violado o regime de circulação dos produtos em suspensão do imposto. 
E destinando -se os produtos sujeitos a imposto a outro Estado -Membro – Reino de Espanha – onde 
não chegou ao destinatário indicado no respectivo DAA, desconhecendo -se o local da infracção ou 
irregularidade, considera -se que esta foi cometida em território nacional (artº 36º, n.º 4).

E, assim sendo, e por força do n.º 1 do mesmo preceito, o responsável pelo pagamento do imposto, 
a liquidar é o garante do pagamento do imposto, neste caso, o expedidor (depositário autorizado, ora 
recorrente)

IV.5. Aqui chegados cumpre agora apreciar se este artº 36º, n.º 1 do CIEC ofende o princípio da 
igualdade consagrado na CRP.

Conforme entendimento corrente, o princípio da igualdade pressupõe que se tratem de forma igual 
situações idênticas e de forma desigual situações distintas.

Ora, não pode este princípio funcionar entre pessoas ou entidades que exerçam outra actividade 
económica e as que exerçam a actividade de entreposto fiscal, já que são diferentes as regras a que 
essas actividades estão sujeitas.

Assim, a questão só poderia colocar -se relativamente a dois sujeitos que exercendo a mesma 
actividade de entreposto fiscal fossem tratados de forma diferente pela lei.

Mas não é isso que acontece: todos os depositários estão sujeitos às mesmas regras e todos res-
pondem, em caso de violação do regime, nos mesmos termos.

Ao requerer autorização para exercer a actividade de depositário autorizado, o operador econó-
mico sabe as regras a que tem de se sujeitar, pelo que tem de escolher com o maior cuidado os seus 
parceiros comerciais.

Por outro lado, não faria sentido a exigência da prestação da garantia ao depositário se depois se 
fosse exigir o pagamento a outro agente económico, nomeadamente ao transportador.

O transportador não é responsável pelo pagamento do imposto, uma vez que existe garantia prestada 
pelo depositário, mas pode ser sancionado de outra forma desde que se provem os respectivos factos, 
como resulta do disposto no artº 95º do RGIT que estabelece o seguinte:

“ARTIGO 95º

Fraude no transporte de mercadorias em regime suspensivo

1.Quem, no decurso do transporte de mercadorias expedidas em regime suspensivo:
a)Subtrair ou substituir mercadorias transportadas em tal regime;
b)Alterar ou tornar eficazes os meios de selagem, de segurança ou de identificação aduaneira, 

com fim de subtrair ou de substituir mercadorias;
c)Não observar os itinerários fixados, com o fim de se furtar à fiscalização;
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d)Não apresentar as mercadorias nas estâncias aduaneiras de destino;
é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação 

tributária em falta for superior a € 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a mercadoria 
objecto da infracção for de valor aduaneiro superior a € 50 000. (Esta alínea tem redacção dada pelo 
artº 86º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro).

2. A tentativa é punível.”
Sendo assim, ainda que se tivesse provado ter existido infracção cometida pelo transportador no 

decurso da circulação, isso não afastaria a responsabilidade do depositário  - no caso, a recorrente  - pelo 
pagamento do imposto, ficando o transportador sujeito ao direito sancionatório aplicável.

Acresce, por outro lado, que, de acordo com o disposto no artº 36º, n.º 5 citado. “Se, no prazo de 
três anos a contar da data de emissão do documento de acompanhamento, se vier a determinar o Es-
tado membro onde a infracção ou a irregularidade foi efectivamente cometida, a autoridade aduaneira 
procederá ao reembolso do imposto cobrado, mediante a apresentação de provas do efectivo pagamento 
do imposto no Estado membro onde a infracção ou a irregularidade foi efectivamente cometida”.

Deste modo, não ocorre a violação do princípio da igualdade uma vez que todos os depositários 
colocados nas condições da recorrente gozam dos mesmos direitos e deveres, podendo vir a ser reem-
bolsados do montante do imposto nos termos da norma acima transcrita.

IV.6. Vejamos agora se ocorre a violação do princípio da proporcionalidade.
Refere a recorrente que o princípio constitucional da proporcionalidade sai violado com a norma 

do artº 36º, na medida em que as sanções fixadas para o não cumprimento de determinadas obrigações 
tributárias, excedem os limites da razoabilidade, o que sucede no caso concreto, em que o valor do 
imposto liquidado excede, em larga medida, o valor do produto.

Porém, além de não estar demonstrado que isto seja correcto no caso concreto, a verdade é que 
faz todo o sentido o pagamento pelo expedidor do imposto correspondente aos produtos expedidos.

Com efeito, se o depositário é o expedidor dos produtos em regime de suspensão do imposto, e se 
estes introduzidos legalmente no consumo pagariam o respectivo imposto, não se vê motivo para esse 
imposto não ser pago em caso de introdução irregular no consumo, como foi o caso dos autos.

Apesar do esforço da recorrente para demonstrar o cumprimento das normas relativas ao regime 
de circulação, não o conseguiu, conforme resulta até da própria sentença que referiu expressamente 
quais os factos alegados e não provados.

Portanto, e em conclusão, a exigência do pagamento do imposto ao depositário correspondente 
aos produtos ilegalmente introduzidos no consumo, em virtude da violação das regras de circulação em 
regime de suspensão (para além, naturalmente de outras sanções aplicáveis em matéria sancionatória) 
mostra -se adequada e proporcional à violação das normas legais reguladoras da matéria.

IV.7. Relativamente à questão da caducidade do direito à liquidação, o Mmº Juiz recorrido entendeu 
que, tendo esta apenas sido suscitada nas alegações, não podia ser conhecida nos autos.

Isto porque, de acordo com o disposto no artº 108º, n.º 1 do CPPT, as razões de direito que fun-
damentam o pedido devem ser concentradas na petição inicial.

A recorrente, por sua vez, invoca que o conhecimento da referida caducidade é oficioso.
Será que tem razão?
Vejamos.
De acordo com o disposto no artº 108º, n.º 1 do CPPT:” A impugnação será formulada em peti-

ção articulada, dirigida ao juiz do tribunal competente, em que se identifiquem o acto impugnado e a 
entidade que o praticou e se exponham os factos e as razões de direito que fundamentam o pedido”.

Deste modo, envolve “alteração da causa de pedir a invocação ulterior de novos factos susceptíveis 
de integrarem vícios do acto impugnado, que só pode ser aceite dentro do condicionalismo previsto nos 
artigos 272º, 273º e 506º do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do preceituado na alínea f) 
do artigo 2º do CPT”. (Acórdão do STA (2ª Secção), de 29.11.2000  - Recurso n.º 25.214).

Por isso, no processo de impugnação judicial, o impugnante deve invocar na petição inicial 
todos os factos integradores dos vícios que imputa ao acto impugnado, salvo se supervenientes ou de 
conhecimento oficioso.

Ora, tendo a caducidade sido apenas suscitada nas alegações e sem a verificação do condiciona-
lismo previsto no CPC, bem andou o Mmº Juiz recorrido em dela não conhecer.

Na conclusão da alínea K), porém, a recorrente entende que o Mmº Juiz recorrido dela deveria 
ter conhecido oficiosamente.

Será então que esta questão é de conhecimento oficioso?
Este Supremo Tribunal tem dado resposta negativa a esta questão.
Assim, entre outros, v. os acórdãos de 02.11.05 – Recurso n.º 0361/05, de 25.01.06 –Recurso 

n.º 0913/05, de 18.05.05 - Recurso n.º 01178/04 e de 25.11.09 – Recurso n.º 0761/09.
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De acordo com estes arestos, a caducidade do direito à liquidação, tanto do imposto como dos juros 
compensatórios, constitui um vício gerador de ilegalidade do acto, na medida em que consubstancia a 
prática de acto tributário ferido de vício de violação de lei.

Esse vício gera mera anulabilidade e não a nulidade do acto, pelo que não é de conhecimento 
oficioso, devendo, antes, ser invocado pelo contribuinte.

Deste modo, também nesta parte decidiu bem a decisão recorrida, improcedendo, por isso, as 
conclusões das alíneas I) a K).

Em face do que ficou dito improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, 
o recurso.

V. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-
corrida e mantendo -se a liquidação impugnada.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Bran-
dão de Pinho.

(1) Para uma referência histórica sobre esta matéria v. o Preâmbulo do DL n.º 566/99, de 22.12 e Sérgio Vasques – Os 
Impostos Especiais de Consumo, Almedina, 2001, págs. 189/185.

(2) (IABA – Acção de Fiscalização de um entreposto fiscal de produção de bebidas alcoólicas  - Luís Edgar Correia 
– Revista Alfândega, n.º 68 – Dezembro de 2009) 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Legitimidade activa. Impugnação de segunda avaliação de 
imóvel. artigos 76.º n.º 1 e 77.º do Código do IMI.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 1 do artigo 134.º do CPPT  - aplicável por remissão do n.º 1 
do artigo 77.º do Código do IMI, atenta a natureza de acto de fixação de valor 
patrimonial do acto de segunda avaliação do imóvel impugnado  -, a legitimidade 
para a impugnação do resultado da segunda avaliação cabe ao contribuinte, a 
quem o acto é notificado, e não também ao chefe de finanças e/ou à câmara mu-
nicipal, que dispõem igualmente de legitimidade procedimental para desencadear 
a segunda avaliação do imóvel.

 II — Atenta a natureza subjectiva do contencioso tributário em geral e a estrutura do 
processo de impugnação judicial em particular  - no qual se não encontra espaço 
para a defesa de contra -interesses particulares na manutenção do acto impug-
nado  -, há -de concluir -se não dispor a câmara municipal de legitimidade activa 
para a impugnação judicial do resultado da segunda avaliação do prédio, não 
obstante se lhe reconheça legitimidade procedimental para desencadear essa 
segunda avaliação (cfr. o n.º 1 do artigo 76.º do Código do IMI, na redacção da 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro).

Processo n.º 624/10 -30.
Recorrente: Município de Ponte de Lima.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Município de Ponte de Lima recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, de 7 de Maio de 2010, que julgou carecer a impugnante de legitimidade 
activa para a impugnação do resultado da segunda avaliação para determinação do valor patrimonial 
tributário de prédio urbano e absolveu a R. da instância, apresentando as seguintes conclusões:

1ª O presente recurso tem por objecto uma questão que é essencialmente de direito e que consiste 
em saber se a Câmara Municipal, impugnante do resultado da segunda avaliação de prédio urbano, 
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efectuada ao abrigo do disposto no artº 76, nº1, CIMI, na redacção da Lei n.º 64 -A/08, de 31.12, tem 
legitimidade para deduzir impugnação judicial, ao abrigo do disposto no artº 77, do citado diploma.

2ª O artº 134º, nº1, CPPT, não é aplicável ao caso, por tratar de matéria conexa com a “impug-
nação dos actos de auto -liquidação, substituição tributária e pagamentos por conta”.

3ª O IMI depende do valor patrimonial dos prédios, correspondendo o seu pagamento à contra-
partida dos benefícios que os proprietários recebem com obras e serviços que a comunidade propor-
ciona.

4ª A Câmara Municipal impugnante tem legitimidade para requerer a segunda avaliação do 
prédio urbano, a qual lhe advém da norma do artº 76, nº1, do CIMI, na redacção da Lei n.º 64 -A/08, 
de 31.12, e da constante do artº 9º, CPPT.

5ª Tendo subsequentemente e, por isso, direito à impugnação judicial do resultado, nos termos 
do artº 7º, CIMI.

6ª A sentença em mérito viola as normas legais previstas nos artigos 76º, nº1 e 77º, CIMI.
TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado procedente, assim se fazendo JUS-

TIÇA.
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, deve ser negada legitimidade activa à Câmara Municipal para 

impugnar o resultado de segunda avaliação de imóvel realizada ao abrigo do artigo 76.º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).

5 – Apreciando
6.1 Da falta de legitimidade activa da Câmara Municipal para impugnar o resultado de segunda 

avaliação de prédio urbano
A sentença recorrida, a fls. 54 a 56 dos autos, julgou a impugnante parte ilegítima na presente 

impugnação, absolvendo -se a Fazenda Pública da instância. Fundamentou -se o decidido, num plano 
mais superficial e pragmático, no facto de que o processo de impugnação judicial não está, manifes-
tamente, desenhado para acolher tais pretensões, como resulta do facto de o principal interessado na 
causa – o contribuinte, não aparecer como parte no processo assim constituído!, e, no plano jurídico, 
na consideração de que a impugnante carecerá de legitimidade activa para ser parte na impugnação 
do acto tributário em questão, na medida em que não tem relativamente ao mesmo a qualidade de con-
tribuinte, a quem os actos em causa são notificados e que os pode impugnar de acordo com o disposto 
no n.º 1 do artigo 134.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), na circunstância 
de ter entendido que a impugnante não é minimamente lesada com o acto em causa, quando muito não 
beneficia tanto a impugnante como ela gostaria, no facto de a fixação do valor patrimonial tributário 
de imóveis não ter efeitos unicamente em sede de IMI ou IMT, únicos tributos de que a impugnante 
é beneficiária, e finalmente na consideração de que quando o acto de fixação do valor patrimonial 
tributário de imóveis é impugnado por um contribuinte, a impugnante – e os municípios em geral  -, 
não são parte, activa ou passiva, no respectivo processo de impugnação, o que decorre, necessaria-
mente, do facto de não ter nenhum interesse legal atendível em demandar ou contradizer (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 54 e 55 dos autos).

Alega, contudo, a ora recorrente ter legitimidade para impugnar o resultado da segunda avaliação 
do prédio, pois que o artº 134º,nº1, CPPT, não é aplicável ao caso, decorrendo do artigo 76.º n.º 1 
do Código do IMI, na redacção da Lei n.º 64 -A/08, de 31 de Dezembro e do artigo 9.º do CPPT a sua 
legitimidade para requerer a segunda avaliação do prédio urbano, tendo subsequentemente e, por 
isso, direito à impugnação judicial do resultado, nos termos do artº 7º, CIMI (cfr. as conclusões das 
alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
Entende a recorrente que o artigo 134.º n.º 1 do CPPT – preceito no qual a sentença recorrida 

fundamenta o não reconhecimento de legitimidade activa ao Município para a impugnação do resultado 
da segunda avaliação do prédio urbano  -, não seria aplicável ao caso dos autos, por tratar de matéria 
conexa com a “impugnação dos actos de auto -liquidação, substituição tributária e pagamentos por 
conta”.

Tal alegação funda -se, contudo, exclusivamente na inserção sistemática da norma em causa na 
estrutura do diploma a que pertence  - a saber, a epígrafe da secção VIII, do capítulo II, do título III do 
CPPT: Da impugnação dos actos de autoliquidação, substituição tributária e pagamentos por conta  -, 
desconhecendo em absoluto a letra do preceito em questão, que se refere expressamente à impugnação 
dos actos de fixação dos valores patrimoniais, sendo exactamente esta a natureza do acto sindicado 
nos presentes autos.
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É certo que a inserção sistemática da norma no âmbito do CPPT não é nada feliz  - como aliás já 
foi notado pela melhor doutrina, que a atribui a lapso do legislador (cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, 
Direito Fiscal, 5.ª edição, Coimbra, Almedina, 2009, nota 361, p. 394)  - apenas se explicando pelo facto 
de que à semelhança do que sucede relativamente à impugnação de autoliquidações, retenções na fonte 
e pagamentos por conta, também a impugnação dos actos de fixação dos valores patrimoniais depende 
do prévio esgotamento da via administrativa (reclamação administrativa prévia necessária).

Não é, pois, fundada a alegação da recorrente no sentido de afastar a aplicabilidade da referida 
norma legal, para a qual o n.º 1 artigo 77.º do Código do IMI implicitamente remete ao estabelecer que 
do resultado das segundas avaliações cabe impugnação judicial, nos termos definidos no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, pois que o resultado da segunda avaliação constitui precisa-
mente um acto de fixação de valor patrimonial (o valor patrimonial tributário do prédio dele objecto) 
sobre cuja impugnação rege precisamente o artigo 134.º (números 1, 2 e 7) do CPPT.

Alega, ainda a recorrente, ter a sentença recorrida desconsiderado que a Câmara Municipal im-
pugnante tem legitimidade para requerer a segunda avaliação do prédio urbano, a qual lhe advém da 
norma do artº 76, nº1, do CIMI, na redacção da Lei n.º 64 -A/08, de 31.12, e da constante do artº 9º, 
CPPT, tendo subsequentemente e, por isso, direito à impugnação judicial do resultado, pelo que entende 
terem sido violados os artigos 76º, nº1 e 77º do CIMI.

Que a recorrente passou a ter, a partir de 1 de Janeiro de 2009 (data da entrada em vigor na actual 
redacção do n.º 1 do artigo 76.º do Código do IMI, que lhe foi conferida pela Lei n.º 64 -A/08, de 31 de 
Dezembro), legitimidade para requerer uma segunda avaliação do imóvel quando discorde do resultado 
da avaliação directa do prédio, é facto hoje indesmentível.

Decorre, efectiva e directamente, do confronto da letra do n.º 1 do artigo 76.º do Código do IMI, 
antes e depois daquela alteração legal, que se antes da alteração apenas o sujeito passivo e o chefe 
de finanças podiam, respectivamente, requerer ou promover uma segunda avaliação, a partir da data 
da entrada em vigor da Lei n.º 64 -A/2008 também a câmara municipal dispõe de legitimidade para 
desencadear uma segunda avaliação do imóvel.

Desta ampliação legal da legitimidade procedimental para a segunda avaliação do imóvel não 
decorre, porém, a ampliação da legitimidade processual para impugnar o resultado nela apurado em 
caso de discordância com o valor fixado.

Assim como não tem legitimidade para impugnar judicialmente o resultado da segunda avaliação 
quando dele discorde o chefe de finanças que a pode promover, como expressamente anota JORGE 
LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume 
I, 5.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 969 – nota 9 ao art. 134.º do CPPT), não a tem igualmente, 
por identidade de razões, a câmara municipal.

É que, como escreve o insigne autor citado, o art. 134.º apenas (…) prevê a impugnação por parte 
do contribuinte, como se depreende do seu n.º 1, em que se indica a notificação ao contribuinte como 
termo inicial do prazo de impugnação. Por outro lado, a própria estrutura do processo de impugnação 
judicial, está configurado apenas para situações em que o contribuinte surge no lado activo, como se 
constata pelo art.110.º.

Sendo o modelo impugnatório entre nós vigente um modelo subjectivista, funcionalmente estru-
turado para tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses dos administrados (artigo 268.º n.º 4 da 
Constituição da Republica Portuguesa), que não da Administração, compreende -se que a legitimidade 
para a impugnação seja atribuída apenas aos particulares lesados, e não aos sujeitos activos da relação 
tributária ou aos destinatários da receita fiscal. É que são aqueles, e não outros, os potenciais lesados 
com a actuação administrativa ilegal, ao menos no plano tributário, sendo por isso apenas àqueles que 
haverá que reconhecer legitimidade para impugnar o acto.

Ora, atenta a natureza subjectiva do contencioso tributário em geral e à estrutura do processo de 
impugnação judicial em particular  - no qual se não encontra espaço para a defesa de contra -interesses 
específicos na manutenção do acto impugnado  -, há -de concluir -se que não dispor a câmara municipal 
da legitimidade activa para a impugnação judicial do resultado da segunda avaliação do prédio, mesmo 
que se lhe reconheça hoje legitimidade procedimental para a desencadear.

A sentença recorrida que assim decidiu não merece, pois, qualquer censura, improcedendo as 
alegações de recurso.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — 
António Calhau. 



1782

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal (artºs 276º e segs. do CPPT). Taxa 
de justiça devida pela sua dedução.

Sumário:

Sendo inequívoca a estrutural dependência da reclamação prevista nos artºs 276º e segs. 
do CPPT em relação à execução fiscal na qual é praticado o acto potencialmente 
lesivo “reclamável”, apresentada em tribunal tributário a referida reclamação, 
é aplicável a taxa de justiça constante da Tabela II do Regulamento das Custas 
Processuais na parte relativa à execução.

Processo n.º 656/10 -30.
Recorrente: Teresa de Jesus Sá e Caires.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Teresa de Jesus Sá Caires, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz 
do TAF do Funchal que indeferiu a sua reclamação do acto do Secretário do mesmo Tribunal, que 
recusou o recebimento da reclamação da recorrente efectuada ao abrigo do artº 276º do CPPT, com 
fundamento em pagamento insuficiente de taxa de justiça, apresentando, para o efeito, alegações nas 
quais conclui:

1ª). A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz, nos termos do artº 276º e seguintes do C.P.P.T., 
da decisão do Órgão Fiscal que indeferiu o seu pedido de isenção de prestação de garantia no processo 
de execução fiscal n.º 288721001002317.

2ª). O Secretário do Tribunal recusou o recebimento da reclamação da recorrente com fundamento 
em pagamento insuficiente de taxa de justiça.

3ª). A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz que, por decisão de 28/6/2010, manteve a 
decisão administrativa reclamada, da qual é interposto o presente recurso.

4ª). A reclamação da recorrente não é um processo novo introduzido em juízo, mas corresponde 
a um apêndice do processo de execução fiscal e dele estruturalmente dependente.

5ª). O processo de execução fiscal tem natureza judicial e está na dependência do Juiz, garantindo 
a lei aos interessados o direito de reclamação dos actos materialmente administrativos praticados por 
Órgãos de Administração Tributária (artº 103º da L.G.T.).

6ª). A designação de acção de impugnação usada pelo artº 49º, n.º l, alínea a) iii do ETAF é fruto 
de hesitação e incerteza na variação terminológica dos meios de defesa dos lesados e não retira a estes 
o cunho de incidentes no processo de execução fiscal do qual estão estruturalmente dependentes.

7ª). E é precisamente na estrutural dependência jurídica da reclamação relativamente ao processo 
de execução fiscal que se deve pôr o acento tónico para atribuir à reclamação da recorrente o carácter 
de incidente ou procedimento anómalo e concluir que não constitui propriamente a introdução de um 
processo novo em juízo (artº 103º da L.G.T.).

Termos em que deve merecer provimento o presente recurso e, consequentemente, deve ser re-
vogada a douta sentença recorrida e, em sua substituição, proferida nova sentença que julgue a taxa de 
justiça paga correctamente liquidada, ordenando -se, em consequência, o recebimento da reclamação 
da recorrente porque justa e legal.

Normas legais violadas: Regulamento das Custas Processuais: artº 62º, D.L. 34/2008 de 26/2, 
artº 27º.; C.C.J.: artº 13º, artº 23º e artº 25º.; C.P.P.T.: artº 276º e seguintes; L.G.T.: artº103º, n.º l; ETAF 
 - artº 49º, n.º l, alínea a) iii.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 28 e 29 no qual defende a improcedência do re-
curso.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. É do seguinte teor a decisão recorrida:
«RECLAMAÇÃO PREVISTA NO art.º 475.º CPC
A presente reclamação judicial tributária (art.ºs 276.º ss CPPT e art.º 49.º -1 -a -iii do actual ETAF) 

tem o valor de 386.781,48 euros.
A taxa de justiça está hoje (mal) definida no art.º 6.º -1 do RCP.
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A reclamação entende estarmos face a um incidente anómalo, tributado com 1 a 3 UC na Tabela II 
do RCP (que, em boa verdade, não se refere sequer a todos os incidentes), e a Secretaria deste TAF 
entende diferentemente (v. Tabela I -A).

O presente processo não é um incidente anómalo – v. art.º 7.º -6 do RCP. É um processo normal 
urgente regulado nos art.ºs 276.º ss do CPPT e enxertado na execução fiscal, que tem a natureza de 
uma impugnação judicial (como resulta da norma do art.º 49.º -1 -a -iii do actual ETAF, posterior ao 
CPPT). V. assim JORGE LOPES DE SOUSA, CPPT Anot…, II, 2007, pp. 646 -647.

Nestes termos, deve ser tributado como previsto na Tabela I -A, isto é, como decidiu agora a 
Secretaria. V. ainda SALVADOR DA COSTA, RCP Anot…, notas aos art.ºs 6.º e 7.º.

Pelo que a taxa de justiça a pagar deve ser conforme resulta da cit. Tabela I -A do RCP e da 
norma do art.º 49.º -1 -a -iii do actual ETAF, posterior ao CPPT. Recusando -se a reclamante a fazê -lo, 
a p.i. deve ser recusada como foi.

A questão levantada sobre o posterior pedido de apoio judiciário é alheia ao prévio despacho 
do Sr. Secretário.

Pelo que mantenho a decisão administrativa ora reclamada.
Mais decido indeferir o pedido (aliás desnecessário) de suspensão do prazo feito ao abrigo 

do art.º 24.º -4 da Lei 34/2004 actualizada, uma vez que não se trata de pedido de nomeação de pa-
trono.

Custas incidentais a cargo da reclamante; t.j.: 1 UC.
Not.».
V. A questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a reclamação de acto do órgão da exe-

cução fiscal prevista nos artºs 276º e segs. do CPPT, está sujeita à taxa de justiça prevista na Tabela I, 
ou à taxa de justiça prevista na Tabela II, ambas do Regulamento das Custas Processuais.

O tribunal recorrido entendeu que estamos perante um processo autónomo, de tal modo que re-
cusou o recebimento da reclamação por ter considerado a taxa de justiça paga insuficiente, entendendo 
ainda ser aplicável a taxa equivalente a uma acção de impugnação judicial.

O mesmo entendimento manifestou o MºPº no citado parecer, louvando -se em que a reclamação 
regulada no artº 278º do CPPT, não constitui um incidente anómalo, tal como previsto no artº 7º, n.º 6 
do Regulamento das Custas Processuais, antes um processo normal urgente, com articulado próprio, 
audição da parte contrária e posterior apreciação jurisdicional de mérito. Deste modo, a taxa de justiça 
devida pela sua interposição é a que resulta da tabela I -A do Regulamento das Custas Processuais e da 
norma do artº 49º, n.º 1 alínea a) iii) do ETAF.

A recorrente, por sua vez, entende que tendo o processo de execução fiscal natureza judicial e 
estando na dependência do Juiz, a reclamação prevista nos artºs 278º e segs. do CPPT constitui mero 
incidente daquele.

A designação de acção de impugnação usada pelo artº 49º, n.º l, alínea a) iii da ETAF é mero fruto 
de hesitação e incerteza na variação terminológica dos meios de defesa dos lesados.

É precisamente na estrutural dependência jurídica da reclamação relativamente ao processo de 
execução fiscal que se deve pôr o acento tónico para atribuir à reclamação da recorrente o carácter 
de incidente ou procedimento anómalo e concluir que não constitui propriamente a introdução de um 
processo novo em juízo (artº 103º da L.G.T.).

Vejamos qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
No recente acórdão deste Tribunal, de 20.10.2010, proferido no Recurso n.º 655/10, escreveu -se, 

para além do mais, o seguinte:
“Como se afirmou já no acórdão de 20/1/2010 deste Tribunal, proferido no processo n.º 1077/09, 

«Independentemente da adequada qualificação da “reclamação” judicial a que se refere o artigo 276.º e 
seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) – como incidente, como recurso 
ou como impugnação, solução esta para que aponta o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 
de 2002 (cfr. o seu artigo 49.º, n.º 1, alínea a) subalínea iii) e alínea d)  -, matéria em que o legislador 
não revela senão hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que utiliza para designar 
este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal praticados no processo de 
execução fiscal, parece inequívoca a estrutural dependência desta “reclamação” em relação à execução 
fiscal na qual é praticado o acto potencialmente lesivo “reclamável”.

É, aliás, esta dependência estrutural que permite à Lei Geral Tributária (cfr. o seu artigo 103.º) a 
enfática afirmação de que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, pois que, embora possa 
correr a generalidade dos seus termos no Serviço de Finanças, é garantido aos interessados o direito 
de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por 
órgãos da administração tributária».

Desta estrutural dependência da “reclamação” relativamente à própria execução fiscal resulta 
que a instauração da “reclamação” não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo 
novo, razão pela qual se entende ser aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não os 
valores constantes da Tabela I -A do RCP, mas sim a Tabela II do mesmo RCP”.
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Ora, desde logo se vê que a reclamação não pode ser tributada em taxa de justiça como se de im-
pugnação judicial se tratasse, já que, como se referiu no acórdão parcialmente transcrito é inequívoca 
a estrutural dependência desta “reclamação” em relação à execução fiscal na qual é praticado o acto 
potencialmente lesivo “reclamável”.

Deste modo, a tributação terá de ser feita pela Tabela II do Regulamento das Custas Processuais 
a qual prevê expressamente taxa de justiça na execução.

Pelo que ficou dito, a decisão recorrida não pode manter -se.
IV - Nestes termos e em face do exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 

recorrida, sendo devida a taxa de justiça de acordo com a Tabela II  - execução.
Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Bran-
dão de Pinho. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Avaliação de prédio urbano em regime de propriedade horizontal, no seu todo, no âm-
bito do CCPIIA. Obrigatoriedade de notificação do resultado da avaliação também 
aos proprietários das fracções autónomas, sob pena de inconstitucionalidade do 
artigo 278º do CCPIIA, na redacção dada pelo artigo 1º do Decreto -Lei n.º 764/75, 
de 31 de Dezembro.

Sumário:

 I — Na vigência do artigo 278º do CCPIIA, na redacção dada pelo artigo 1º do Decreto-
-Lei n.º 764/75, de 31 de Dezembro, tratando -se de notificação de resultado de 
avaliação de todo o conjunto, de imóvel constituído em regime de propriedade 
horizontal, a mesma deveria ser apenas efectuada ao respectivo administrador, só 
havendo lugar à notificação de cada um dos condóminos, no caso de inexistência 
de administrador.

 II — Porém, interpretado o parágrafo 1.º deste preceito no sentido de não ter também 
lugar a notificação ao proprietário de fracção autónoma, o mesmo seria incons-
titucional por violação do disposto no n.º 2 do artigo 268º da CRP, após a nova 
redacção introduzida pela Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de Setembro.

 III — O parágrafo 1º do referido artº 278º deve, por isso, ser interpretado em con-
formidade com o artigo 268º da Constituição, e, assim, sendo o contribuinte o 
proprietário e não o Administrador, exige -se sempre a notificação do proprietá-
rio, devendo igualmente ser notificado o Administrador, no caso da propriedade 
horizontal, explicando -se esta notificação, por virtude de o valor de cada fracção 
incluir também as respectivas zonas comuns do prédio.

 IV — Não tendo o recorrido, proprietário de uma das fracções do imóvel avaliado, sido 
notificado do resultado da avaliação, não começa a correr prazo para impugnação, 
pelo que a apresentada é tempestiva.

Processo n.º 683/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Hélder Ferreira Correia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Sintra, que julgou procedente 
a impugnação deduzida por Manuel Hélder Ferreira Correia contra o acto de avaliação efectuado pela 
Comissão Permanente de Avaliação à Propriedade Urbana, em 1 de Março de 1989, referente à fracção 
autónoma designada pela letra “S”  - Garagem de Recolha, com entrada pelo n.º 27 da Avenida Miguel 
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Bombarda, com a designação de Lote A da cidade da Amadora, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 594, do Livro B -2, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª)  - O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência da 
impugnação deduzida contra o resultado da avaliação do imóvel sito na Av. Miguel Bombarda n.º 27, 
27 A e 27B na Amadora.

IIª)  - Afirma a douta sentença recorrida que o Impugnante, na qualidade de proprietário, tinha 
legitimidade para impugnar o acto de avaliação, razão pela qual deveria ter sido notificado do resultado 
da avaliação.

IIIª)  - Resulta do preceituado no § 1º do artº 278º do CCPIIA, com a redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 764/75, de 31/12, que tratando -se de prédio em regime de propriedade horizontal, 
como é o caso dos autos, a avaliação de todo o conjunto será notificado ao respectivo administrador.

IVª)  - Deste modo, encontra -se inequivocamente demonstrado nos autos que a presente Impug-
nação é intempestiva, como de resto foi suscitado pelo DMMP.

Vª)  - A manter -se na ordem jurídica, a sentença ora recorrida revela uma inadequada aplicação da norma 
vertida no artº. 278º do CCPIIA, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto - Lei n.º 764/75, de 31/12,

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as 
devidas consequências legais.

2. O MºPº emitiu parecer no sentido da procedência do recurso.
3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) Em 9 de Outubro de 1979 foi apresentada na Repartição de Finanças da Reboleira, por Domin-

gos dos Reis Feiteira, a declaração m/129 para inscrição na matriz do prédio sito na Avenida Miguel 
Bombarda n.º 27, 27.A e 27.B, na Amadora  - Cfr. Informação a fls. 56 e documento a fls. 102 a 105;

b) Em 22 de Dezembro de 1981 o ora Impugnante celebrou escritura de “Permuta”, por força da 
qual recebeu propriedade da fracção autónoma designada pela letra “S”, Garagem de Recolha, com 
entrada pelo n.º 27, da Avenida Miguel Bombarda, que faz parte do prédio urbano sito na Avenida Mi-
guel Bombarda, n.º 27, com a designação de Lote A, da cidade da Amadora, descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o n.º 594, do Livro B -2  - Cfr. documento a fls. 10 a 15, não impugnado;

c) O prédio referido na alínea a) foi avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação à Propriedade 
Urbana, em l de Março de 1989, que lhe fixou o respectivo rendimento colectável  - Cfr. Informação a 
fls. 56 e 57 e documento a fls. 102 a 105;

d) Em 4 de Maio de 1990, através dos ofícios nºs 3074 e 3075, foram os Administradores do prédio 
referido em a), que antecede, notificados do resultado da avaliação a que se refere a alínea anterior, 
por cartas registadas com aviso de recepção, tendo os respectivos avisos sido devolvidos devidamente 
assinados  - cfr. Informação a fls. 56 e segs. e documentos a fls. 91 e 91 v;

e) Em 3 de Março de 1994 deu entrada a presente Impugnação Judicial  - Cfr. carimbo aposto na 
p.i., a fls. 5.

5. A questão em apreciação no presente recurso é a de saber se o artº 278º do CCPIAA exigia, em 
caso de avaliação de imóvel em propriedade horizontal em todo o conjunto, a notificação do respectivo 
resultado a cada um dos condóminos das respectivas fracções ou se bastaria a notificação ao respectivo 
administrador.

A sentença recorrida entendeu que era necessária a notificação dos proprietários das fracções, 
louvando -se no artº 278º do CCPIIA segundo o qual “O resultado de quaisquer avaliações que venham 
a efectuar -se depois de organizadas as matrizes será sempre notificada aos contribuintes que tenham 
legitimidade para impugná -lo”.

A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, entende que, em face da redacção dada ao referido 
artº 278º pelo Decreto -Lei n.º 764/75, de 31 de Dezembro, o resultado da avaliação apenas tinha de ser 
notificado ao administrador do condomínio, o que efectivamente ocorreu em 04.05.1990. Deste modo, 
tendo a impugnação sido deduzida apenas em 03.03.1994 é intempestiva.

5.1. Conforme resulta da alínea c) do probatório supra, o prédio constituído em regime de proprie-
dade horizontal (e não apenas a fracção do recorrido) foi avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação 
à Propriedade Urbana, em 1 de Março de 1989, tendo -lhe esta fixado o respectivo rendimento colectável.

Do resultado desta avaliação foram notificados os Administradores do mesmo prédio por ofícios 
nºs 3074 e 3075, de 4 de Maio de 1990 (alínea d) do mesmo probatório).

Estava nessa data em vigor o artº 278º do CCPIIA, na redacção dada pelo artº 1º do Decreto -Lei 
n.º 764/75, de 31 de Dezembro, que estabelecia o seguinte:

“O resultado de quaisquer avaliações que venham a efectuar -se depois de organizadas as ma-
trizes será sempre notificado aos contribuintes que tenham legitimidade para impugná -lo, e quando a 
notificação for feita por carta ou postal registado, com aviso de recepção, poderá a despesa ser feita 
por conta da verba do expediente, para ser ulteriormente abonada por folha a processar.

§ 1º  - Tratando -se de prédio submetido ao regime de propriedade horizontal, a avaliação de todo 
o conjunto será notificado ao respectivo administrador, havendo -o, e, neste caso, poderá o resultado 
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ser impugnado ou ser requerida segunda avaliação no prazo de oito dias, decorrido o de vinte dias 
de dilação. Não existindo administrador, proceder -se -á à notificação de cada um dos condóminos, a 
qual, neste caso, respeitará apenas à parte de cada um no condomínio.”

Da leitura deste preceito resulta então que, estando o prédio submetido ao regime de propriedade 
horizontal e sendo avaliado em todo o seu conjunto, o resultado da avaliação deveria ser apenas noti-
ficado ao administrador, o qual podia impugnar o resultado ou requerer segunda avaliação (parágrafo 
1º supra transcrito).

Não existindo administrador, referia o segundo período do mesmo parágrafo, que se procederia 
à notificação de cada um dos condóminos, a qual, neste caso, respeitaria apenas à parte de cada um 
no condomínio.

Deste modo, “a contrario”, parece poder concluir -se que não seria necessária, nem obrigatória, 
a notificação do resultado da avaliação aos proprietários das fracções, existindo administrador do 
condomínio.

Pelas razões que se adiantarão, não pode aceitar -se tal entendimento.
5.2. Á data da alteração introduzida no citado artº 278º pelo Decreto -Lei n.º 764/75, de 31 de 

Dezembro, estava em vigor o artº 268º da Constituição com a seguinte redacção:
“1. A Administração Pública será estruturada de modo a aproximar os serviços das populações, 

a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio 
das organizações populares de base ou de outras formas de representação democrática, e a evitar a 
burocratização.

2. Para efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas de descen-
tralização e desconcentração administrativa, sem prejuízo da necessária eficácia e unidade de acção 
e dos poderes de direcção e superintendência do Governo.

3. O processamento da actividade administrativa será objecto de lei especial, que assegurará 
a racionalização dos meios a utilizar pelos serviços e a participação dos cidadãos na formação das 
decisões ou deliberações que lhes disserem respeito”.

Assim, não existia ainda norma constitucional expressa a considerar a obrigatoriedade de notificação 
aos interessados dos actos administrativos lesivos de interesses ou direitos seus legalmente protegidos.

Porém, após a revisão operada neste artigo pelo artº 200º da Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de 
Setembro, o mesmo ficou com um n.º 2 com a seguinte redacção:

“2. Os actos administrativos de eficácia externa estão sujeitos a notificação aos interessados, 
quando não tenham de ser oficialmente publicados, e carecem de fundamentação expressa e acessível 
quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos”.

Assim sendo, após a referida alteração, passou a existir uma incompatibilidade entre o parágrafo 
1º do artº 278º do CCPIIA, na redacção acima transcrita, e o n.º 2 do artº 268º da Constituição, na in-
terpretação dada pela Fazenda Pública ao artº 278º citado da Fazenda Pública, ora recorrente.

Então qual a consequência jurídica a retirar de tal incompatibilidade?
O artº 293º da Constituição à data da revisão operada pela Lei Constitucional n.º 1/82, estabelecia 

o seguinte:
“O direito anterior à entrada em vigor da Constituição mantém -se, desde que não seja contrário 

à Constituição ou aos princípios nela consignados.”
Sendo assim, o referido artº 278º, parágrafo 1º, deve ser interpretado em conformidade com a 

nova redacção do artº 268º, n.º 2 da Constituição, impondo -se obrigatoriamente a notificação do re-
sultado da avaliação aos proprietários das fracções avaliadas, em prédios constituídos em regime de 
propriedade horizontal.

No caso concreto dos autos estamos em presença de avaliação de fracção autónoma, acto com 
enormes consequências para o contribuinte, nomeadamente no âmbito do IMI, do IMT, etc., pelo que 
a ausência de notificação ou de legitimidade para impugnar o resultado da avaliação afecta direito 
legalmente protegido.

5.3. De todo o modo, pensamos que é possível interpretar o referido artº 278º em conformidade 
com a Constituição, do seguinte modo.

O corpo do artigo estabelece o seguinte:
“O resultado de quaisquer avaliações que venham a efectuar -se depois de organizadas as matrizes 

será sempre notificado aos contribuintes que tenham legitimidade para impugná -lo…”
Por sua vez, o § 1º estabelece que:” Tratando -se de prédio submetido ao regime de propriedade 

horizontal, a avaliação de todo o conjunto será notificado ao respectivo administrador, havendo -o, e, 
neste caso, poderá o resultado ser impugnado ou ser requerida segunda avaliação no prazo de oito 
dias, decorrido o de vinte dias de dilação. Não existindo administrador, proceder -se -á à notificação de 
cada um dos condóminos, a qual, neste caso, respeitará apenas à parte de cada um no condomínio”

Ora, o referido § 1º tem de ser interpretado subordinadamente ao corpo do preceito.
Assim, sendo o contribuinte o proprietário e não o Administrador, exige -se sempre a notificação 

do proprietário, devendo igualmente ser notificado o Administrador, no caso da propriedade horizontal, 
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explicando -se esta notificação, por virtude de o valor de cada fracção incluir também as respectivas 
zonas comuns do prédio.

É que, para além do mais, o Administrador nem sequer é representante dos condóminos no que à pro-
priedade exclusiva destes se refere; quanto muito, sê -lo -á apenas no respeitante às zonas comuns do prédio.

Portanto, e em conclusão, a notificação do resultado da avaliação relativa a prédio urbano em 
regime de propriedade horizontal tem de ser obrigatoriamente notificada aos proprietários das respec-
tivas fracções.

No caso dos autos, uma vez que o proprietário não chegou a ser notificado do resultado da ava-
liação da sua fracção, não correu o prazo para impugnação, pelo que esta é tempestiva.

Assim sendo, o recurso improcede.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-

corrida.
Custas

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho.

Segue acórdão rectificativo de 7 de Dezembro de 2010.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. No acórdão proferido nestes autos em 17 de Setembro de 2010, na parte final, ficou escrito 

“Custas”, sem qualquer menção relativamente à responsabilidade pelas mesmas custas.
Ora, sendo certo que o impugnante (recorrido) não ficou vencido e tendo sido negado provimento 

ao recurso da FP, não há lugar a custas, uma vez que, sendo o processo de data anterior a 2004, esta 
delas estava isenta.

Sendo assim, a palavra “Custas” representa um mero lapso material, já que se pretendia escrever 
“Sem custas”.

2. Estabelece o artº 667º do CPC:
“1. Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa quanto a custas, ou contiver erros de 

escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser 
corrigida por simples despacho, a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz.

3  - Se nenhuma das partes recorrer, a rectificação pode ter lugar a todo o tempo”.
Deste modo, podendo a rectificação ser feita oficiosamente a todo o tempo, procede -se agora a tal 

rectificação, substituindo -se na parte final do acórdão a palavra “Custas” pela expressão “Sem custas”.
Este acórdão faz parte integrante do acima referido.
Notifique.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária. Regime da suspensão e interrupção do respectivo 
prazo — artigos 48º e 49º do LGT. Dívida de IRC de 1999.

Sumário:

 I — O prazo de prescrição de dívida de IRC de 1999 é de oito anos e começa a correr 
e contar -se no dia 01.01.2000, nos termos do disposto no artigo 48º n.º 1 da LGT, 
na redacção originária e ao tempo em vigor.

 II — Assim e na ausência de qualquer facto interruptivo ou suspensivo conheceria 
termo final em 01.01.2008.

 III —  Apurado porém que, entretanto, o processo esteve parado por causa não imputável 
ao impugnante entre 14.10.2005 e 14.04.2008, por força do disposto no n.º 2 do 
artigo 49º da LGT em vigor naquela primeira data, tal facto faz cessar aquele 
efeito interruptivo “... somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.”
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 IV — E daí que, em 02.02.2010, não tivesse ainda decorrido integralmente aquele prazo 
que, contado nos termos indicados em III, relativamente a impugnação judicial 
intentada em 12.06.2003, só conheceria termo final em 03.04.2011.

 V — Depois, já em 11.08.2008, quando a requerimento da executada e na sequência da 
prestação de garantia, foi proferido despacho a determinar a suspensão deste processo 
de execução fiscal, este tem agora a virtualidade de suspender o decurso daquele 
prazo prescricional até à decisão judicial com trânsito em julgado que nele vier a 
ser proferida, nos termos do disposto e aplicável artigo 49º n.º 4 da LGT, entretanto 
aditado e em vigor, bem assim como face ao disposto no artigo 169º n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 847/10 -30.
Recorrente: Pinho e Almeida, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformado com a decisão proferida pelo Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa que lhe 
julgou improcedente a reclamação que apresentara de despacho do Chefe de Finanças de Lisboa que, 
por sua vez, lhe indeferira anterior pedido de declaração de prescrição de dívida relativa a IRC de 1999, 
dela apresentou agora recurso jurisdicional para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a 
Reclamante Pinho e Almeida, Limitada, nos autos convenientemente identificada.

Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso e, pugnando pela revogação do 
impugnado julgado, formulou, a final, as seguintes conclusões:

I. A douta decisão recorrida de não considerar prescrita a dívida executiva liquidada adicional-
mente relativamente ao IRC do exercício de 1999, por o prazo de prescrição ter sido interrompido 
com a apresentação de requerimento a pedir a suspensão da mesma execução em 23/08/2008 por ter 
impugnado judicialmente a liquidação, deve ser anulada, por

II. Sofrer de vício de violação de lei, por errada interpretação dos normativos legais aplicáveis 
ao regime de prescrição, e por omissão de pronúncia já que não cuidou de analisar os fundamentos 
invocados de verificação de outras duas causas de suspensão verificadas anteriormente a esta data;

III. E porque, a prescrição só pode ser interrompida com o facto que se verificar em primeiro 
lugar, a sentença do tribunal a quo deve ser revogada.

IV. Com efeito, conforme o que decorre do art.º 48º da LGT, as dívidas tributárias prescrevem no 
prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, como é o caso, do início do ano seguinte àquele 
a que dizem respeito.

V. Por sua vez o art.º 49º, desde a data da sua entrada em vigor (na redacção da Lei n.º 100/99, de 
26 de Julho) estabelece que são causas de interrupção da prescrição a citação, a reclamação, o recurso 
a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação.

VI. No caso dos autos, os factos relevantes que eram susceptíveis de interromper a prescrição, 
e que foram dados como provados, foram, em primeiro lugar a impugnação judicial interposta em 
7/06/2003, a citação em “0/07/2003, e o despacho de suspensão proferido pelo Chefe de Finanças em 
2008 após pedido de suspensão nos termos do art.º 169º do CPPT.

VII. Como é cronologicamente comprovável, a primeira causa de interrupção verificada foi a 
apresentação de impugnação judicial contra a liquidação em execução, em 12/07/2003;

VIII. Previa o n.º 2 do art.º 49º da LGT que a paragem do processo durante mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte, o efeito da interrupção degrada -se em suspensão, somando -se o 
tempo que decorreu do início do prazo até à causa de suspensão, recomeçando um ano após essa causa, 
somando -se então todo o prazo decorrido em ambos os períodos.

IX. A prescrição só se interrompe uma única vez, ainda que seja autuado mais do que um processo 
com a virtualidade de interromper o prazo de prescrição (ver neste sentido os acórdãos atrás citados 
do STA), como foi o caso.

X. Mesmo que se considere que a recorrente foi citada em 20/07/2004, ainda assim já não era 
possível voltar a interromper o prazo por força do n.º 2 do art.º 49º, porque nesta data já tinha havido 
uma causa de interrupção;

XI. O mesmo se diga da data da apresentação do requerimento a pedir a suspensão da execução 
com a prestação de garantia, aí sim, poder -se -ia considerar verificada a citação, porque a prescrição já 
se tinha verificado com a primeira causa que foi a apresentação da impugnação judicial.

XII. Nesta conformidade a douta sentença fez errada interpretação da lei ao considerar como causa 
de interrupção do prazo de prescrição a apresentação do requerimento referido, quando já se tinham 
verificado duas causas anteriores de interrupção e em ambas o respectivo processo esteve parado por 
mais de um ano por razões não imputáveis ao contribuinte.
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XIII. Ainda assim, caso se pretendesse atender à fundamentação da sentença que pode ter suporte 
no Acórdão n.º 571/2009, de 9/9/2009, do STA, no que se refere à apresentação de impugnação, há 
a constatar que já ocorrera outra causa que foi a citação dada como verificada em 20/07/2004, tendo 
estado o processo de execução parado por mais de um ano após essa data, pelo que,

XIV. À data de apresentação do pedido de suspensão e respectivo despacho favorável, já tinha 
ocorrido uma interrupção da prescrição verificada em primeiro lugar.

XV. Por último a sentença padece de vício de omissão de pronúncia na medida em que não se 
pronunciou relativamente aos factos relevantes para a interrupção da prescrição, como seja a citação 
ocorrida em 2004, pelo que a mesma não pode ser mantida por força do que determina o art.º 668º do CPC.

XVI. Deste modo, quer atendendo ao primeiro facto relevante, que é o da apresentação da im-
pugnação judicial quer, caso se não aceite este como facto relevante, por se ter dado como efectuada a 
citação em 2004, e provado que está que tanto o processo de impugnação como o processo de execução 
estiveram parados durante mais do que um ano por causas não imputáveis ao sujeito passivo, verifica -se 
que decorreram mais do que 8 anos previsto no n.º 1 do art.º 48º da LGT.

XVII. Por isso, a dívida executiva está prescrita não sendo, por isso, exigível, devendo ordenar -se 
o arquivamento da execução e a libertação das garantias dadas no processo de executivo.

Conclui pedindo seja considerada prescrita a dívida com todas as consequências legais.
Não foram apresentadas contra -alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois 

douto parecer opinando pela não verificação da prescrição da obrigação tributária exequenda com a 
consequente confirmação do sindicado julgado e improcedência do presente recurso jurisdicional.

Os autos vêm à conferência sem vistos dos Juízes Adjuntos em virtude de virem classificados e 
tramitados como processo urgente.

A sindicada sentença deu por verificados os factos seguintes:
1 - Foi instaurada em 06/06/03 a execução fiscal n.º 3107200301013408, para cobrança coerciva 

de IRC do ano de 1999 no valor de 39.993,74 € (cfr. processo de execução apenso);
2 - O processo de execução fiscal referido no ponto anterior esteve parado desde 06/06/2003 a 

22/03/2007 (cfr. conjugação de fls. 2 e 3 dos autos de execução apensos);
3 - A Reclamante foi citada no processo de execução em 20/07/2004 (facto que não vem controvertido);
4 - A Reclamante apresentou em 23/08/2008, no processo de execução fiscal referido nos pontos 

anteriores, um pedido de suspensão da execução, dando como garantia relógios e jóias (fls. 19 do 
processo de execução apenso);

5 - A sequência de bens penhorados nos autos e do reforço da garantia prestada nos mesmos o 
Órgão de Execução Fiscal, por despacho de 11/08/08, suspendeu a execução fiscal (fls. 35 do processo 
de execução apenso);

6 - Em 12/07/2003 foi deduzida impugnação judicial da liquidação de IRC do ano de 1999 no 
valor de 39.993,74 € (cfr. processo de impugnação n.º 55/03.1.1 apenso aos autos);

7 - O processo de impugnação judicial referido no ponto anterior esteve parado desde 14/10/2005 
a 14/04/2008 (fls. 39 e 40 do processo de impugnação referido supra);

8 - O processo de impugnação referido no ponto 6 voltou a estar parado desde 14/04/2008 a 
16/09/2009 (fls. 40 e 41).

E, com base na apontada factualidade, julgou totalmente improcedente a reclamação judicial 
que apreciava, assim mantendo o anterior despacho do Órgão de Execução Fiscal que indeferira à ora 
Recorrente pedido de declaração de verificação da prescrição da dívida,

Considerando, para tanto, em síntese e fundamentalmente, que
“Com a Lei Geral Tributária que entrou em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1999 o prazo de 

prescrição das dívidas tributárias passou a ser de oito anos, …,” que,
“O prazo prescricional começou a contar -se desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu 

o facto tributário, iniciando -se, por conseguinte em Janeiro de 2000…”, que,
“Com a citação no processo de execução ocorreu novo facto interruptivo da prescrição. Com a 

dedução da impugnação também se verificou a interrupção do prazo prescricional.”, e que
“contada a prescrição nos termos explanados verifica -se que a prescrição da dívida ocorreria 

em 31/12/2008.
Contudo, antes dessa data em 11/08/08 o órgão de execução suspendeu a execução na sequência 

de um pedido de apresentado pela reclamante em 23/06/2008.”,
Concluindo, sem mais, que “Assim, improcede o pedido, a dívida exequenda não está prescrita.”
É contra o assim decidido que se insurge a Reclamante e ora Recorrente nos termos das transcritas 

conclusões do presente recurso jurisdicional,
Nelas arguindo, além do mais, a sindicada sentença também de vício de omissão de pronúncia 

(artigo 668º do CPC), por se não ter pronunciado relativamente aos factos relevantes para a interrupção 
da prescrição, como seja a citação ocorrida em 2004 – da conclusão 15ª  -.



1790

Sobre o ponto no despacho de sustentação de fls. 94 considerou -se não se verificar a arguida 
nulidade por omissão de pronúncia “… porquanto o tribunal pronunciou -se sobre as questões que se 
deveria pronunciar, ficando prejudicado o conhecimento das demais.”

Vejamos então.
Antes de se avançar com a apreciação dos factos ajuizados e não controvertidos, subsumindo -os 

ao direito aplicável, em sede da questionada verificação ou não do decurso do respectivo prazo de 
prescrição da dívida exequenda, importa se deixe clara nota de que a sindicada sentença, designada e 
especialmente no que tange ao seu segmento discursivo e fundamentador, é, no mínimo, bem parca e 
pouco esclarecedora das razões de direito em que se estriba a decisão proferida.

Esta insuficiente fundamentação do sentido do decidido, porém e de harmonia com o disposto 
nos artigos 98º e 125º do CPPT e de acordo com jurisprudência uniforme desta Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não é de conhecimento oficioso, só podendo ser co-
nhecida e porventura demandar a sanção processual correspondente na sequência ou mediante arguição 
pelos interessados ou pelo Ministério Público, circunstância que, no caso, se não verifica (no apontado 
sentido, também Jorge Sousa, in CPPT anotado, nas notas ao artigo 125º do CPPT).

E, no que concerne á reparação da arguida omissão de pronúncia, releva, decisivamente, a alegada 
prejudicialidade de conhecimento do demais – cfr. despacho de sustentação de fls. 94  -.

Vejamos então, agora, à luz dos factos fixados e não controvertidos, se ocorre a prescrição da 
dívida exequenda.

Proveniente de IRC do ano de 1999, nos termos do disposto no artigo 48º da LGT, o respectivo 
prazo de prescrição de oito anos começou a decorrer ou iniciou -se no dia 01.01.2000.

Assim e na ausência de qualquer facto interruptivo ou suspensivo conheceria termo final 01.01.2008.
Porém dos autos consta que em 12.06.2003 a Recorrente apresentou em juízo impugnação judicial, 

com ela se tendo interrompido o decurso do prazo de prescrição – cfr. artigo 49º 1º da LGT  -.
Mais consta que tendo este processo estado parado por causa não imputável ao impugnante entre 

14.10.2005 e 14.04.2008, por força do disposto no n.º 2 do citado artigo 49º da LGT (na sua redacção ori-
ginária), ao tempo inicial da paragem em vigor, tal facto faz cessar aquele efeito interruptivo, “… somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.”

Assim aos 3 anos 6 meses e 12 dias decorridos até então haverá que somar -se o período de tempo 
que decorrerá adiante, a partir de 15.10.2006. Daí que, se outros factos não ocorressem, a prescrição 
conheceria termo final em 03.04.2011.

Daí que, assim, sem necessidade de outros ou melhores considerandos houvesse que, como vem 
decidido, manter o questionado despacho do Órgão de Execução Fiscal que, em 02.02.2010 – cfr. fls. 12 
dos autos  - entendera não se ter verificado ainda a prescrição da questionada dívida tributária.

Acresce ainda, tal como bem proficientemente evidencia o Ex.mo Magistrado do Ministério Público 
junto deste Supremo Tribunal no seu esclarecido parecer, que à também apurada e subsequente paragem 
do processo de execução fiscal respectivo por período de tempo superior a um ano, verificada entre 
06.06.2003 e 22.03.2007 – cfr. ponto 1 do probatório – não logra aplicação a norma revogatória do citado 
artigo 49º 2 da LGT levada ao OE de 2007 – Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, pois o indicado 
período de tempo decorreu quase na sua totalidade antes da entrada em vigor deste último diploma legal.

Assim sendo e ao contrário do sustentado pela Recorrente, quando em 11.08.2008, a requerimento 
desta e na sequência da prestação de garantia, ainda antes de se haver completado o prazo de prescri-
ção, o despacho que determinou a suspensão do processo de execução fiscal teve já a virtualidade de 
o suspender, agora, até à decisão final (decisão judicial, com trânsito em julgado) que haverá de vir a 
ser nele proferida, nos termos do disposto e aplicável artigo 49º n.º 4 da LGT, entretanto aditado e em 
vigor, bem assim como face ao disposto também no artigo 169º n.º 1 do CPPT.

No mesmo sentido decidiu já esta secção do Supremo Tribunal Administrativo em recente acórdão 
do passado dia 20.10.2010, processo n.º 720/10, onde, sobre o ponto, se sumariou:

“...IV – Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de o contribuinte ter prestado 
garantia já posteriormente à paragem do processo por mais de um ano por facto que lhe não é impu-
tável, não releva, para efeitos de prescrição, o prazo posterior à referida prestação até ao trânsito em 
julgado da sentença que põe fim ao processo de impugnação.”

Não se verifica pois a prescrição da questionada obrigação tributária,
Resultando, assim e em consequência, prejudicado, também aqui e agora, o conhecimento do 

alegado e concluído sob os números IX e X das conclusões do presente recurso jurisdicional.
Termos em que, com esta fundamentação, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao presente recurso jurisdicional.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Isabel Marques da Silva — 
Valente Torrão. 
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 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição à execução. Prescrição da dívida exequenda. Suspensão/
interrupção do prazo. Lei Mateus.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 -8, “o prazo de 
prescrição das dívidas suspende -se durante o período de pagamento em prestações”.

 II — E conforme o preceituado no artigo 49.º n.º 3 da LGT, na redacção da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2007), “a inter-
rupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar”.

 III — Assim, interrompido o prazo de prescrição na vigência do CPT, mercê da instau-
ração da execução, não tem qualquer efeito interruptivo a citação do responsável 
subsidiário efectuada em 16 -04 -2008.

Processo n.º 1017/09 -30.
Recorrente: João Alberto Monteiro Saraiva de Sousa e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

João Alberto Monteiro Saraiva de Sousa veio interpor recurso da sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Braga, que julgou improcedente a oposição à execução fiscal instaurada originaria-
mente contra Confecções Jonupra, Lda., para cobrança coerciva de IVA de 1993, e que depois reverteu 
contra o ora oponente.

Fundamentou -se a decisão em que, aplicando -se ao caso a LGT, não estava prescrita a dívida, ao 
contrário do alegado pelo oponente.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1º  - Tribunal recorrido fez errada interpretação e inadequada aplicação do direito, salvo o devido 

respeito por opinião contrária.
2º  - O oponente não pode ser considerado responsável subsidiário por dívidas fiscais da executada 

principal  - sociedade comercial por quotas denominada CONFECÇÕES JONUPRA, LDA.  - relativa-
mente a IVA do ano de 1993 no valor de 3.075,82 euros,

3º  - …pois, a mesma encontra -se prescrita.
4º  - Está em causa uma dívida fiscal relativa ao ano de 1993 quanto a IVA, sendo aplicável o 

regime do Código do Processo Tributário (CPT).
5º  - O 34º do citado código dispõe que a obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos.
6º  - O n.º 2 do referido artigo preceitua que o prazo de prescrição conta -se desde o início do ano 

seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário.
7º - Determina o número 3 do artigo 34º do CPT que (...) a execução interrompe a prescrição, 

cessando, porém esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte du-
rante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação.

8º  - Conforme ficou provado na Douta decisão recorrida foi instaurado o processo de execução 
fiscal no dia 22.02.1995.

9º  - Tal processo após 15.11.1995, data do mandado de penhora, ficou parado por mais de um 
ano por facto não imputável ao aqui recorrente, somando -se o tempo que decorreu até à sua autuação 
e o posterior.

10  - Ou seja, desde Janeiro de 1994 até 22.02.1995 e depois desde 15.11.1996 (um ano após a data 
do mandado de penhora) até 10.01.1997 (data em que aderiu ao D.L. 124/96 de 10.08), tendo deixado 
de pagar as prestações em Fevereiro de 1998 e até 16.04.2008 (data em que o aqui recorrente foi citado 
para os presentes autos) já decorreram há muito os 10 anos de prescrição.

11º  - O recorrente foi citado para o presente processo executivo em 16.04.2008, por isso, já há 
muito decorreu o prazo de prescrição de 10 anos, encontrando -se a dívida prescrita.

Por outro lado,
12º  - Os Serviços de Finanças somente deram o despacho de exclusão do D.L. 124/96 de 10.08 

em 18.07.2001.
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13º  - O recorrente não pode padecer de tantos anos de suspensão do decurso do prazo de prescrição 
por inércia dos Serviços de Finanças.

14º  - Apenas poderá se contar os meses de Janeiro de 1997 até Fevereiro de 1998, último mês em que 
se pagou qualquer prestação, a não ser assim, está a pôr -se em causa os direitos do aqui recorrente.

 15º - A manter -se a suspensão da prescrição, prevista no n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 
10/8, desde o despacho de adesão ao regime previsto naquele DL até à data de exclusão desse regime 
é inconstitucional.

16º - Por outro lado, a oposição à execução não consta do elenco dos factos interruptivos do 
artigo 49º n.º 3 da LGT.

17º - Apenas a partir da redacção dada ao artigo 49º n.º 4 da LGT pela Lei 53 -A/2006 de 29 de 
Dezembro é que a oposição passou a constar entre as causas de suspensão da prescrição.

18º - Portanto, a instauração da execução não suspendeu o prazo da prescrição da obrigação tri-
butária, uma vez que à data tal não estava previsto.

19º - Por isso, mesmo considerando que existiu suspensão do decurso do prazo da prescrição, e 
começar -se a contar o decurso do prazo de prescrição a partir da data da instauração da execução fiscal, 
ou seja, o ano de 1995, descontando todos os períodos de suspensão,

20º - A dívida dos presentes autos prescreveu no ano de 2008.
21º - Mesmo que se aplique a nova LGT que entrou em vigor em 01.01.1999, passando o prazo 

de prescrição a ser de 5 anos, e mesmo contando que o processo teve suspenso até 18.07.2001 devido 
ao facto da devedora originária ter aderido ao chamado “Plano Mateus”, a dívida in caso está prescrita, 
desde 18.07.2006 (5 anos a partir de 18.07.2001), pois a execução apenas consta como causa de sus-
pensão do prazo de prescrição desde 2007.

 22º - Foram violadas as normas legais dos artigos 34º do CPT, 204º n.º 1 d) do CPPT e 5º n.º 5 do 
D.L. 124/96 de 10/08 e 49º n.º 3 da LGT.

Termos em que, revogando -se a Douta sentença recorrida, substituindo por outra que decida em 
conformidade com as conclusões supra expostas, V. Exas. farão, como sempre, a habitual

Não houve contra -alegações
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da confirmação da sen-

tença.
Colhidos os vistos legais, foi proferido o acórdão de fls. 95 e seguintes que, com fundamento na 

inconstitucionalidade do art. 5.º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 124/96, julgou verificada a prescrição.
Todavia, interposto o competente recurso para o Tribunal Constitucional, este veio a pronunciar -se, 

em plenário, pela conformidade constitucional daquele normativo, ainda que não por unanimidade, orde-
nando a reforma do citado aresto deste STA, de acordo com o juízo emitido sobre a referida questão.

O que há pois que cumprir, considerando -se relevante o período de suspensão do prazo de pres-
crição, entre 10 de Janeiro de 97 e 18 de Julho de 01.

Em sede factual, vem apurado que:
1. Foi instaurado execução fiscal n. 03531199401008005 e apensos contra B…, Lda. por dívidas 

proveniente de IVA do ano de 1993, no valor total de 3.075,82€;
2. Em 22.02.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal n. 03531199401008005, relativo 

a IVA, do ano de 1993;
3. Em 15.11.1995, foi emitido mandado de penhora;
4. Em 10.01.1997 o devedor originário aderiu ao plano de pagamento em prestações, ao abrigo do 

Dec -Lei n. 124/96, de 10.08 tendo sido excluído em 18.07.2001, por incumprimento prolongado;
5. Em 27.12.2001 no processo de execução foram citados os credores;
6. Em 22.10.2002 foi efectuado o anúncio para venda dos bens penhorados;
7. Em 15.11.2002, foi emitido o mandado de penhora;
8. Em 04.01.2008 foi elaborada a informação de que a devedora originária não possuía bens 

suficientes para garantir a dívida;
9. Em 15.01.2008 foi proferido o projecto de reversão;
10. Desde a data da emissão de mandado de penhora em 15.11.2002 até a 04.01.2008, início das 

diligências, com vista a reversão os autos encontraram parados por facto não imputável ao Oponente;
11. O Oponente foi citado em 16.04.2008
Vejamos, pois:
Tendo, nos termos do referido aresto, como relevante, para a prescrição, o prazo decorrido entre 

1 de Janeiro de 94 e 4 de Abril de 94, e entre 15 -11 -96 – pois que o processo esteve parado, por facto 
não imputável ao contribuinte, entre 15 de Novembro de 95 e 1 de Outubro de 97 – e 10 de Janeiro 
de 97, verifica -se que, à data de 1 de Janeiro de 99, em que entrou em vigor a LGT, haviam decorrido 
menos de dois anos, pelo que é de aplicar a lei nova – art. 297.º, n.º 1 do Cód.Civil.

Assim, o prazo de prescrição – art. 48.º, n.º 1 da LGT – começaria a contar -se em 1 de Janeiro de 99.
Mas, como o prazo esteve suspenso, como se viu, até 18 de Julho de 01, há que iniciar a contagem 

em 19 seguinte.
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Pelo que o prazo se completou em 19 de Julho de 09.
Certo que o oponente foi citado em 16 -04 -2008.
Todavia, tal citação não tem qualquer efeito interruptivo, mercê da nova redacção do art. 49.º da 

LGT, resultante da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, cujo seu n.º 3 veio dispor que, sem prejuízo 
da excepção prevista no seu n.º 4, “a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar 
em primeiro lugar”.

Ora, como se viu, o prazo já havia sido interrompido – degenerando embora em suspensivo – por 
força da instauração da execução.

Há, pois, que concluir ter -se efectivamente esgotado o prazo de prescrição.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, 

julgando -se procedente a oposição e prescrita a dívida exequenda.
Sem custas neste STA, sendo devidas na instância pela Fazenda Pública com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 17 de Novembro de 2010.

Assunto:

Recurso Subordinado. Ordem de Conhecimento dos vícios. Falta de fundamentação.

Sumário:

 I — O recurso subordinado encontra -se, por via de regra, dependente do recurso 
principal, razão por que o conhecimento deste precede, em geral, o conhecimento 
daquele. Todavia, sempre que a questão a decidir no âmbito do recurso subordi-
nado tenha prioridade ou precedência em relação às questões a decidir no recurso 
independente, condicionando o conhecimento destas, então deve conhecer -se 
prioritariamente do recurso subordinado.

 II — Apesar de a mais eficaz tutela dos interesses do recorrente impor, em princípio, o conhe-
cimento prioritário dos vícios substanciais ou de fundo em relação aos vícios de forma, 
tal regra não é absoluta, podendo essa tutela passar pelo conhecimento prioritário dos 
vícios de forma, mais concretamente do vício de falta de fundamentação, sempre que 
a descoberta da motivação do acto possa oferecer elementos necessários ao juízo de 
verificação dos vícios de fundo, o que acontece sempre que ocorra uma absoluta falta 
de fundamentação (de facto e/ou de direito), por isso implicar a impossibilidade de 
conhecimento dos factos em que assentou o acto e/ou o seu enquadramento jurídico, 
inviabilizando o controlo jurisdicional dos vícios de fundo.

 III — Para que a fundamentação de direito de um acto administrativo ou tributário se 
considere suficiente não é sempre necessária a indicação dos preceitos legais 
aplicáveis, bastando a referência aos princípios pertinentes, ao regime jurídico ou 
a um quadro legal bem determinado, devendo considerar -se fundamentado o acto 
quando ele se insira num quadro jurídico -normativo perfeitamente cognoscível 
por um destinatário normal colocado na posição em que se encontra o seu real 
destinatário.

 IV — Não pode considerar -se fundamentado o acto de liquidação de uma taxa municipal 
agravada se ele se funda num quadro jurídico -normativo que não é referenciado 
nem cognoscível e o Impugnante revela desconhecê -lo.

Processo n.º 1051/09 -30.
Recorrente: Boguerfil — Empreendimentos Imobiliários, L.da e outro.
Recorrido: Os mesmos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES recorre da sentença proferida pelo Tribunal Tribu-
tário de Lisboa que julgou procedente, por vício de falta de fundamentação, a impugnação judicial 
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deduzida pela sociedade BOGUERFIL -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª contra o acto 
de liquidação de uma taxa agravada, no montante de € 92.587,42, titulado através da Guia de Receita 
n.º 4258/02, de 31 de Outubro de 2002.

Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. Dos artigos 40º e 44º da Petição Inicial conclui -se que a Impugnante conhece perfeitamente a 

fundamentação de facto do acto impugnado;
2. Daquela peça designadamente dos arts 52º, 53º, 55º e 56º, igualmente se conclui, com segurança, 

que a Impugnante conhece a fundamentação de direito sobre que assenta o acto impugnado;
3. A fundamentação do acto, quer de facto, quer de direito, não somente existe como da mesma 

tomou conhecimento a Impugnante;
4. A mesma fundamentação, respeita o disposto no n.º 2, do artigo 77º da LGT, norma legal que a 

douta sentença, por imperfeita subsunção da factualidade demonstrada nos autos, claramente viola.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser dado provimento ao recurso, 

revogando -se a sentença sub judice e declarando -se a subsistência do acto impugnado pois, só assim, 
será feita JUSTIÇA!

1.2. Contra -alegou a Recorrida, pugnando pela confirmação do julgado e formulando, a final, as 
conclusões seguintes:

1. O acto tributário anulado pela sentença recorrida não se encontra fundamentado, não identifi-
cando, além do mais, a razão legal para a liquidação nem os pressupostos legais ou operação aritmética 
que conduziu ao montante cobrado

2. O acto tributário de liquidação anulado pela sentença recorrida não identifica a qualificação e 
quantificação dos factos tributários, nem clarifica qual a operação que permitiu apurar o valor liquidado, 
nem esclarece por que motivo a taxa de licença de construção foi agravada.

3. A sentença recorrida não merece qualquer juízo de censura ou reparo ao julgar procedente o 
vício de forma por falta de fundamentação do acto de liquidação impugnado, dado que o mesmo não 
contém as disposições legais aplicáveis, violando o previsto nos arts. 268.º n.º 3 da Constituição e 
77.º/2 da LGT.

4. O Tribunal a quo decidiu bem ao julgar na decisão recorrida que, ante o acto de liquidação 
impugnado, “não é possível ao Impugnante conhecer o iter cognoscitivo e valorativo do acto e permitir-
-lhe conhecer as razões que determinam a sua prática e porque motivo se decidiu num sentido e não 
noutro”, sendo certo que, relevam apenas e só os motivos indicados no acto  - nele externados  - não 
sendo admissível qualquer fundamentação implícita.

5. Deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo -se a decisão que julgou procedente 
o vício de falta de fundamentação, nos termos do disposto no art. 135.º do CPA, e que condenou a 
administração tributária no reembolso da quantia indevidamente paga, acrescida dos respectivos juros 
indemnizatórios.

A sociedade BOGUERFIL -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª veio, ainda, interpor 
recurso subordinado da sentença, que finalizou com o seguinte quadro conclusivo:

1. O princípio da tutela judicial efectiva (v. art. 268º/4 da CRP) e o artigo 124º do CPPT, impõem 
que o Tribunal conheça com prioridade dos vícios imputados ao acto cuja procedência confira ao Im-
pugnante uma mais eficaz e mais estável tutela dos interesses que este defende com a impugnação.

2. A declaração de nulidade ou a anulação do acto impugnado com fundamento em qualquer um 
dos demais vícios de substância assacados pela recorrente ao acto impugnado  - em especial, o vício 
relativo à falta de base legal para a prática de qualquer acto de liquidação de uma taxa agravada  - im-
pediria a renovação do acto, conferindo a impugnante uma tutela mais estável e eficaz.

3. O Tribunal deve conceder prioridade ao conhecimento do vício de falta de fundamentação 
relativamente aos vícios de fundo ou de substância, derrogando a natural primazia destes, “quanto à 
indagação acerca da concreta motivação do acto se mostrar indispensável ao controlo dos vícios de subs-
tância que o recorrente tenha denunciado”, e apenas quanto aos “actos que se inscrevem num domínio 
de actuação “não estritamente vinculado”  - Cfr. Acórdão do STA de 19.05.2004 no Proc. n.º 228/03, in 
www.dgsi.pt  - o que não sucede no caso dos autos.

4. A indagação acerca da concreta motivação de facto e de direito que levou o Município a agravar 
as taxas, não é indispensável  - ou sequer pertinente  - ao controlo da arguida inexistência de (qualquer) 
base legal para a liquidação de uma taxa agravada, pois qualquer que fosse a razão de facto e de direito 
subjacente à liquidação da dita taxa agravada, restaria a sua ilegalidade por ausência de pressupostos 
legais para a actuação tributária liquidando a taxa agravada.

5. A actuação expressa no acto de liquidação situa -se inequivocamente no domínio da actuação 
vinculada da Administração, contexto em que, o que importa apurar, estando questionado nos autos, 
são os pressupostos legais para a actuação da Administração, para além de qualquer fundamentação.

6. No contexto de actuação vinculada, “o tribunal exerce o seu controlo sobre os pressupostos 
legais do acto relativamente aos quais o recorrente denuncie os vícios em que o recurso contencioso se 
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baseia, com precedência sobre o controlo dos fundamentos invocados pelo órgão administrativo seu 
autor”  - cfr. Ac. do STA de 09.10.02, no Proc. 443/02, in www.dgsi.pt.

7. A sentença recorrida enferma de erro de julgamento e viola por errada interpretação e aplica-
ção o art. 124.º do CPPT, ao conhecer prioritariamente o vício de forma por falta de fundamentação, 
preterindo o conhecimento dos vícios de violação de lei assacados ao acto impugnado, maxime, o vício 
decorrente da ausência de norma legal que autorize a prática do acto.

8. Inexiste qualquer norma regulamentar que possa servir de pressuposto ou base legal para a prática 
do acto de liquidação impugnado, uma vez que em 13 de Dezembro de 2002  - data em que entrou em 
vigor o Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças para vigorar em 2002  - já havia sido praticado o 
acto impugnado (referente a 2002 e praticado em 31 de Outubro desse ano) e o Regulamento da Tabela 
de Taxas e Licenças para vigorar em 2001 já havia cessado a sua vigência.

9. A Tabela de Taxas e Licenças do Município de Loures para o ano de 2001 enferma de incons-
titucionalidade formal, por violação do art. 112º/8 da CRP, na redacção então aplicável, violando, 
consequentemente, os princípios da segurança, da transparência jurídica e de acesso ao direito inerente 
ao próprio conceito de Estado de Direito Democrático.

10. Ao liquidar um taxa agravada pela concessão do alvará de licença de construção requerido pela 
impugnante, o acto impugnado junto do Tribunal a quo viola o princípio da legalidade, aplicando uma 
“taxa” com natureza de verdadeira sanção ou pena e sem qualquer cobertura legal (cfr. Recomendação 
n.º 12/A/03, do Provedor de Justiça, de 29 de Setembro de 2003).

11. O art. 19º/4 do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Loures, comum 
aos regulamentos aplicáveis aos anos de 2001 e 2002, é formal e organicamente inconstitucional, por 
ostensiva violação do princípio da legalidade, face ao estatuído nos art. 103.º/ 2 e 165.º/1/i da CRP.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de 
que devia ser negado provimento ao recurso interposto pela Câmara Municipal de Loures, enunciando, 
para o efeito, a seguinte motivação:

«Objecto: Apurar se o acto tributário foi devidamente fundamentado.
Entendemos que a sentença recorrida não merece censura, tendo sido feita uma correcta inter-

pretação e aplicação da lei.
Com efeito, conforme se extrai das alíneas d), e) e f) do probatório, a Recorrente emitiu um 

aditamento a um alvará de licença de construção e elaborou informações donde apenas se extrai 
estar a obra “concluída e ocupada, devendo tal lapso ser agora devidamente rectificado, quando da 
liquidação da taxa.”

Provou -se, também, que em 25 de Setembro de 2002, foi lavrada licença de utilização do imóvel, 
de que consta a seguinte nota:

“Deverá ainda ser pago valor de 92.587,42 euros, relativo ao lapso de licença de construção ter 
sido taxada sem agravamento, pelo facto do edifício já estar concluído ou ocupado (fls. 805). A taxa 
foi cobrada em relação aos valores da época (Julho de 2001), por indicação da Dra. Isabel Almeida.”

O direito à fundamentação, emergente do previsto no n.º 3 do artigo 268.º da CRP, aplicável 
aos actos tributários, visa acautelar a racionalidade da decisão tributária e proporcionar as condi-
ções adequadas ao exercício do direito de defesa por parte dos contribuintes (ver acórdão do STA de 
17/06/2009, processo n.º 246/09).

Sendo a fundamentação um conceito relativo, que varia em função do tipo legal do acto, deve dar 
resposta às necessidades de esclarecimento do contribuinte, informando -o do itinerário cognoscitivo 
e valorativo do acto, permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito, que determinaram a 
sua prática e por que motivo se decidiu nesse sentido e não noutro (acórdão de 2/04/2008, processo 
n.º 209/08).

No caso sub judicio, a fundamentação da liquidação de uma taxa agravada, não é, nem clara, 
nem suficiente, nem congruente. A própria factualidade geradora da aplicação do agravamento está 
definida de modo vago e abstracto, não permitindo aferir da justeza do critério de agravamento utilizado.

Por outro lado, como bem se frisa na decisão recorrida, a fundamentação de direito é absolutamente 
omissa, não sendo feita qualquer referência à norma legal que permite o agravamento da taxa.

Em suma, um destinatário normal de uma liquidação adicional naqueles moldes, não conseguiria 
descortinar o percurso cognoscitivo e valorativo que determinou a prática daquele acto tributário, 
designadamente as razões de facto e de direito pelas quais a Câmara de Loures decidiu no sentido 
em que decidiu.»

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A - A impugnante desenvolve a sua actividade na área da construção e comercialização imobiliária 

(aceite por acordo);
B - A ora impugnante adquiriu, pelo preço de Esc. 260.000.000$00, o lote de terreno n.º 6, destinado 

à construção, sito na Urbanização Quinta do Castelo, na freguesia de Santa Iria da Azóia;
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C - Em 06/08/2001, foi emitida em nome da impugnante, pela Câmara Municipal de Loures (CML) 
o respectivo alvará de construção n.º 284/2001, pelo prazo de 12 meses para realização de obras no 
supra aludido lote de terreno n.º 6, pagando o montante de Esc. 4.644.518$00 (cfr. fls. 803 a 806 e 824, 
constantes do 7º vol. do processo administrativo);

D - Em 20/08/2001, foi emitido pela Câmara Municipal de Loures, uma, aditamento ao Alvará 
de Licença de Construção n.º 284/2001, referente ao estabelecimento “Pingo Doce” (cfr. doc. junto a 
fls. 825 do 7º vol. do processo instrutor junto aos autos);

E - Em 19/09/2002, foi elaborada uma informação da qual consta que: “(...) chama -se a atenção 
para o facto de, quando da liquidação da taxa referente ao alvará de licença de construção, a AMTT não 
ter tido em conta o já referido na informação n.º 109 a folhas 801, quanto à obra já estar concluída e 
ocupada, devendo tal lapso ser agora devidamente rectificado, quando da liquidação da taxa. (...”)  - (cfr. 
doc. junto a fls. 1078  - 8º volume do processo instrutor);

F - Em 25/09/2002, foi lavrada a Licença de utilização do imóvel identificado em 2, da qual consta 
a seguinte NOTA: “Deverá ainda ser pago valor de 92.587,42 euros, relativo ao lapso de licença de 
construção ter sido taxada sem agravamento, pelo facto do edifício já estar concluído e ocupado (fls. 
805). A taxa foi cobrada em relação aos valores da época (Julho de 2001), por indicação da Dra. Isabel 
Almeida.” (cfr. fls. 1082, constantes do 7º vol. do Processo Administrativo);

G - A impugnante procedeu ao respectivo pagamento em 06 de Novembro de 2002 (cfr. fls. 1099 
do 8.º vol. do processo instrutor e 10 dos autos);

3. A sentença recorrida anulou o acto de liquidação adicional impugnado – taxa agravada no 
montante de € 92.587,42, titulada através da Guia de Receita n.º 4258/02, de 31 de Outubro de 2002, 
emitida pela Câmara Municipal de Loures – com fundamento na procedência do vício de falta de fun-
damentação, o que deixou prejudicado o conhecimento dos vícios de violação de lei que haviam sido 
invocados na petição inicial.

A Câmara Municipal de Loures, discordando do decidido, interpôs recurso para este Tribunal, 
advogando que a sentença padece de erro de julgamento, porquanto, na sua perspectiva, o acto se 
encontra fundamentado. Por seu turno, a Impugnante interpôs recurso subordinado, ao abrigo do dis-
posto no artigo 682.º do Código de Processo Civil (CPC), alegando que, ao conhecer prioritariamente 
o vício de forma de falta de fundamentação, a sentença violou o disposto no artigo 124.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), preterindo o conhecimento dos vícios de violação 
de lei assacados ao acto, maxime, o vício decorrente da ausência de norma legal que autorize a prática 
do acto, vícios cuja procedência determinaria mais estável ou eficaz tutela dos seus interesses, porque 
geradores de anulação impeditiva da renovação do acto impugnado.

Antes de mais, importa definir qual dos recursos deve ser conhecido em primeiro lugar.
Como se sabe, o recurso subordinado encontra -se, por via de regra, dependente do recurso principal, 

caducando no caso de o recorrente principal desistir do recurso, de este ficar sem efeito ou de o tribunal 
dele não tomar conhecimento (artigo 682º, n.º 3 do CPC, aplicável nos termos do artigo 2º, alínea e), 
do CPPT). Razão por que o conhecimento do recurso principal precede, em geral, o conhecimento do 
recurso subordinado. Todavia, sempre que a questão a decidir no âmbito do recurso subordinado tenha 
prioridade ou precedência em relação às questões a decidir no recurso independente, condicionando o 
conhecimento destas, então deve conhecer -se prioritariamente do recurso subordinado.

É esta, aliás, a posição firmada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se pode ver 
pela leitura dos acórdãos proferidos pela sua Secção de Contencioso Administrativo em 12/12/1996 e 
14/05/2003, nos processos n.º 40692 e 47333, respectivamente.

No caso vertente, julgamos que a questão colocada no recurso subordinado (erro na ordem de 
conhecimento dos vícios seguida pelo julgador) tem precedência em relação à questão colocada no 
recurso principal (erro no julgamento do único vício analisado), na medida em que o provimento 
daquele recurso determinará a revogação da sentença e a remessa dos autos ao Tribunal “a quo” para 
conhecimento prioritário dos vícios de violação de lei invocados, ficando, assim, prejudicado o conhe-
cimento do recurso principal.

Impõe -se, assim, a apreciação prioritária do recurso subordinado.
3.1. Do recurso subordinado.
A Recorrente defende que a sentença recorrida padece de erro de julgamento, por errada interpreta-

ção e aplicação da norma contida no artigo 124.º do CPPT, na medida em que conheceu primeiramente 
de um vício de forma, com preterição do conhecimento de vícios de violação de lei, maxime, do vício 
decorrente da ausência de norma legal que autorize a prática do acto.
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A norma citada estabelece o seguinte:

Artigo 124.º

Ordem de conhecimento dos vícios na sentença

1 Na sentença, o tribunal apreciará prioritariamente os vícios que conduzam à declaração de ine-
xistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios arguidos que conduzam à sua anulação.

2 Nos referidos grupos a apreciação dos vícios é feita pela ordem seguinte:
a) No primeiro grupo, o dos vícios cuja procedência determine, segundo o prudente critério do 

julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos;
b) No segundo grupo, a indicada pelo impugnante, sempre que este estabeleça entre eles uma 

relação de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo Ministério Público ou, nos demais 
casos, a fixada na alínea anterior.

Donde decorre que o preceito estabelece uma prioridade para o conhecimento dos vícios cuja 
procedência determine, segundo o prudente critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos in-
teresses ofendidos.

Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo reiteradamente a explicar, no âmbito 
da interpretação do conteúdo normativo da regra análoga vertida no artigo 57.º da LPTA, que apesar 
de a mais eficaz tutela dos interesses do recorrente impor, em princípio, o conhecimento prioritário 
dos vícios substanciais ou de fundo em relação aos vícios de forma, designadamente do vício de falta 
de fundamentação (dado que a verificação deste não impede a renovação do acto com igual configu-
ração jurídica, expurgado, naturalmente, do vício que conduziu à anulação) (1), tal regra não é, porém, 
absoluta, pois que pode acontecer que só a fundamentação possa revelar os vícios de fundo mediante 
a clarificação do enquadramento factual e jurídico em que assentou o acto impugnado. Isto é, pode 
justificar -se a precedência do vício de forma quando a indagação acerca da concreta motivação do acto 
se mostrar indispensável ao controlo dos vícios de substância.

Razão por que se tem reconhecido que a tutela mais eficaz dos interesses do recorrente pode passar 
pelo conhecimento prioritário dos vícios de forma, concretamente do vício de falta de fundamentação, 
sempre que a descoberta da motivação do acto possa oferecer elementos necessários ao juízo de veri-
ficação dos vícios de fundo, o que acontece sempre que ocorra uma absoluta falta de fundamentação 
(de facto e/ou de direito), por isso implicar a impossibilidade de conhecimento dos factos em que 
assentou o acto e/ou o seu enquadramento jurídico, inviabilizando o controlo jurisdicional dos vícios 
de fundo (2).

Como se deixou referido no Acórdão proferido pela 1ª Secção deste Tribunal em 4/06/98, no 
proc. n.º 41.223, «o conhecimento prioritário do vício de forma apenas se imporá ao julgador quando 
o não conhecimento prévio desse vício inviabilize decisivamente o conhecimento dos alegados vícios 
de fundo, atinentes à legalidade intrínseca do acto, e que a regra do art. 57º, n.º 2, alínea a) da LPTA 
manda apreciar prioritariamente. Ou, dizendo de modo inverso, deixará de se impor o conhecimento 
prioritário do vício de forma, devendo respeitar -se a regra de apreciação do art. 57º, n.º 2, alínea a), 
sempre que a alegada falta ou insuficiência de fundamentação se revele, no caso concreto (e a apre-
ciação tem, obviamente, que ser casuística) irrelevante para a apreciação e eventual procedência do 
vício ou vícios de fundo igualmente alegados.».

No caso vertente, nenhum dos vícios invocados pela Impugnante se pode considerar como pro-
veniente de situações que possam determinar a nulidade do acto à luz dos critérios legais que o carac-
terizam, nem ela estabeleceu uma ordem de prioridade para esse conhecimento, pelo que a mais eficaz 
tutela dos seus interesses impunha, em princípio, o conhecimento prioritário dos vícios de violação de 
lei em relação ao vício de forma de falta de fundamentação.

Todavia, este vício de forma vem sustentado na absoluta omissão de motivação de direito do acto 
impugnado, por não ter sido feita qualquer referência à norma legal que permite a liquidação de uma 
taxa agravada, qualquer referência aos seus pressupostos legais ou à operação aritmética que conduziu 
ao montante liquidado.

Ora, tendo em conta que os vícios de violação de lei invocados se traduziam na inexistência, à 
data da liquidação, de qualquer norma que lhe pudesse servir de base legal, na violação do princípio da 
legalidade por se ter aplicado uma taxa de natureza sancionatória sem cobertura legal e, ainda, para o 
caso de a liquidação proceder da aplicação da Tabela de Taxas e Licenças desse Município, na invocação 
da sua inconstitucionalidade, impõe -se concluir que o conhecimento destes vícios substanciais depende 
da prévia determinação da base fundamentadora do acto. Ou seja, a apreciação e eventual procedência 
destes vícios depende do teor do discurso fundamentador do acto de liquidação, pois só ele pode fornecer 
ao julgador a razão ou base legal que sustenta o acto, ficando o conhecimento desses vícios inviabilizado 
sem essa prévia revelação e clarificação do enquadramento jurídico em que ele assentou.
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Neste contexto, não merece reparo a sentença impugnada ao optar pelo conhecimento prioritário do 
vício de falta de fundamentação, improcedendo todas as conclusões da alegação do recurso subordinado.

3.2. Do recurso independente.
A decisão recorrida, depois de dar breve nota sobre o dever de fundamentação dos actos adminis-

trativos e tributários, concluiu que o acto impugnado não se encontra fundamentado de direito porquanto 
«a única justificação para a liquidação da taxa é o facto da obra já estar concluída e ocupada, mas 
não é feita qualquer referência à norma legal que permite tal agravamento, pelo que o acto não se 
encontra devidamente fundamentado de direito», não sendo possível «ao impugnante conhecer o iter 
cognoscitivo e valorativo do acto e permitir -lhe conhecer as razões que determinaram o agravamento 
de modo a ser possível aferir da legalidade do mesmo.».

É contra essa decisão que se insurge a Câmara Municipal da Loures, que perfilha o entendimento 
de que a liquidação se encontra fundamentada, tendo a Impugnante conhecimento de que ela decorre 
dos normativos constantes da Tabela de Taxas e Licenças desse Município.

Vejamos.
É inquestionável que a Administração tem o dever de fundamentar os actos que afectem os direitos 

ou os legítimos interesses dos administrados – em harmonia com o princípio plasmado no artigo 268.º 
da CRP e acolhido nos artigos 124.º do CPA e 77.º da LGT – e que esse dever se traduz na exposição 
das razões de facto e de direito que a levaram a praticar o acto e a dar -lhe determinado conteúdo, com 
a descrição expressa das premissas em que assenta.

Assim, e como tem sido exaustivamente repetido pela jurisprudência e pela doutrina, a funda-
mentação deve ser entendida como a obrigação de enunciar expressamente (de modo directo ou por 
remissão) os motivos de facto e de direito que determinaram o agente ou órgão decisor, esclarecendo 
o seu destinatário das razões que o motivaram e do porquê do sentido decisório, visando proporcionar 
ao administrado o conhecimento do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto.

Pelo que um acto só estará suficientemente fundamentado quando o administrado, colocado na sua 
posição de destinatário normal  - o bonus pater familiae de que fala o artigo 487.º, n.º 2, do C.Civil – possa 
ficar a conhecer as razões factuais e jurídicas que estão na sua génese, de modo a permitir -lhe optar, de 
forma esclarecida, entre a aceitação do acto ou o accionamento dos meios legais de impugnação.

Todavia, em relação à fundamentação de direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem 
decidido que, para que a mesma se considere suficiente, não é sempre necessária a indicação dos pre-
ceitos legais aplicáveis, bastando a referência aos princípios pertinentes, ao regime jurídico ou a um 
quadro legal bem determinado, devendo considerar -se o acto fundamentado de direito quando ele se 
insira num quadro jurídico -normativo perfeitamente cognoscível (3).

Conforme se dá nota no acórdão da Secção do Contencioso Administrativo proferido em 27/05/2003, 
no proc. n.º 1835/02, «tem sido entendimento deste Supremo Tribunal Administrativo que, na funda-
mentação de direito dos actos administrativos não se exige a referência expressa aos preceitos legais, 
bastando a referência aos princípios jurídicos pertinentes, ao regime legal aplicável ou a um quadro 
normativo determinado  - cf. p. ex., os acºs. de 28.02.02, rec. 48.071, de 28.10.99, rec. 44.051 (respec-
tivo apêndice ao Diário da República, pág. 6103), de 8.6.98, rec. 42.212 (Apêndice, pág. 4263), de 
7.5.98, rec. 32.694 (Apêndice, pág. 3223) e do pleno de 27.11.96, rec. 30.218 (Apêndice, pág. 828). 
Mais do que isto, tem sido dito que em sede de fundamentação de direito, dada a funcionalidade do 
instituto da fundamentação dos actos administrativos, ou seja, o fim meramente instrumental que o 
mesmo prossegue, se aceita um conteúdo mínimo traduzido na adução de fundamentos que, mau grado 
a inexistência de referência expressa a qualquer preceito legal ou princípio jurídico, possibilitem a 
referência da decisão a um quadro legal perfeitamente determinado  - cf. Ac. pleno de 25.5.93, rec. 
27.387 (Apêndice, pág. 309) e acºs. em subsecção de 27.2.97, rec. 36.197 (Apêndice pág. 1515) e supra 
citados acºs. de 7.5.98, rec. 32.694 e de 28.10.99, rec. 44.051)».

Orientação que, aliás, foi acolhida pelo Pleno daquela Secção, no acórdão de 25/03/93, no proc. 
n.º 27387, no qual se afirma que o dever de fundamentação fica assegurado sempre que, mau grado a 
inexistência de referência expressa a qualquer preceito legal ou princípio jurídico, a decisão se situe 
num determinado e inequívoco quadro legal, perfeitamente cognoscível do ponto de vista de um desti-
natário normal, concluindo -se, assim, que haverá fundamentação de direito sempre que, face ao texto 
do acto, forem perfeitamente inteligíveis as razões jurídicas que o determinaram.

Donde decorre que, mesmo perante esta corrente jurisprudencial, que sufragamos sem reservas, 
só em casos muito particulares (como eram, afinal, os analisados nos arestos citados) se pode concluir 
que um acto se encontra fundamentado de direito apesar de nenhuma referência legal directa existir no 
texto do acto. E tal só acontece quando, como se explica naquele acórdão de 27/05/2003, se mostrem 
verificadas duas condições:

« - A primeira é a de que se possa afirmar, inequivocamente, perante os dados objectivos do pro-
cedimento, qual foi o quadro jurídico tido em conta pelo acto;
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 - A segunda é a de que se possa concluir que esse quadro jurídico era perfeitamente conhecido 
ou cognoscível pelo destinatário, hipotizando -se que o seria por um destinatário normal na posição 
em concreto em que aquele se encontra.

A segunda condição não funciona sem a primeira, pois esta integra -a. Se não se sabe qual o quadro 
jurídico efectivamente tido em conta pelo acto, jamais pode ser realizada; e, por isso, é irrelevante que 
o destinatário possa saber, e até saiba, qual o quadro jurídico que deveria ter sido considerado.

O destinatário não se pode substituir nem ao acto nem ao autor do acto. A fundamentação é 
requisito do acto. E o destinatário tem o direito de saber qual o quadro jurídico que foi levado em 
consideração, ao abrigo de que regime legal entendeu o autor do acto praticá -lo.»

Ora, no caso presente, os elementos constantes dos autos e a materialidade vertida no probatório 
da sentença não fornecem elementos capazes de conduzir à conclusão de que se encontram preenchidas 
estas duas condições. A Câmara Municipal de Loures liquidou à Impugnante, em 6/08/01, por licença 
de construção, a taxa de 4.644.518$00, ao abrigo do artigo 68.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Licen-
ciamento Municipal de Obras Particulares à data em vigor (aprovado pelo DL 445/91, de 20.11, com a 
redacção conferida DL 250/94, de 15.10), e um ano depois, mais precisamente em 31/10/02, procedeu 
à liquidação de uma taxa agravada com a seguinte fundamentação: «Deverá ainda ser pago o valor de 
€ 92.587,42, relativo ao lapso da licença de construção ter sido taxada sem agravamento, pelo facto 
do edifício já estar concluído e ocupado (fls. 805). A taxa foi cobrada em relação aos valores da época 
(Julho de 2001), por indicação da Dra. Isabel Almeida.».

Do acto não consta, pois, qualquer referência à norma ou quadro jurídico que sustenta a liquida-
ção desta taxa agravada e do seu modo de cálculo. E as informações que o precederam também não 
referenciam minimamente esse quadro legal.

Assim, em nenhum momento se fica a saber em que preceito, disciplina jurídica, princípio geral ou 
quadro normativo se apoia a Câmara Municipal para esta exigência de cariz nitidamente sancionatório, 
quando, tratando -se de acto “agressivo”, lhe incumbia um especial dever de enunciar a base legal da 
sua actuação. E, por isso, também não o poderá saber, em princípio, o destinatário, tanto mais que o 
regime jurídico ao abrigo do qual fora liquidada a taxa pela licença de construção (acima apontado) 
não prevê a cobrança de quaisquer outras taxas, designadamente agravadas, para o facto de o edifício 
já estar construído à data da emissão de licença de construção.

Por outro lado, ainda que se pudesse supor ou conjecturar que essa taxa agravada resultava da 
aplicação de norma aprovada pelo município no exercício do seu poder regulamentar próprio, designa-
damente da sua Tabela de Taxas e Licenças, sempre se imporia a referência ao concreto diploma legal 
aplicado, tendo em conta que o Município de Loures aprova e publica anualmente um Regulamento da 
Tabela das Taxas e Licenças, para vigorar apenas pelo período de um ano civil, pelo que sempre seria 
essencial, para a devida fundamentação do acto, a referência expressa e explícita ao concreto diploma 
que suporta a liquidação.

Tanto basta para concluir que a fundamentação externada não dá a conhecer todo o itinerário 
cognoscitivo e valorativo seguido pela entidade decidente, de maneira que o interessado possa com-
preender, em plenitude, o concreto regime legal tido em conta, a razão jurídica de lhe ser aplicada uma 
taxa agravada e de esta ascender ao referenciado montante de € 92.587,42.

Neste contexto, não podendo afirmar -se que o acto impugnado foi praticado num quadro jurídico-
-normativo perfeitamente cognoscível, e não revelando a Impugnante conhecê -lo – como se evidencia 
pela invocação dos vícios de violação de lei por inexistência de norma que possa servir de base à 
liquidação e aplicação de uma taxa sancionatória sem cobertura legal (sendo certo que só invocou a 
inconstitucionalidade da referida Tabela de Taxas numa atitude de defesa cautelosa, para o caso de se 
poder vir a apurar que fora essa a sua fonte legal) – terá de concluir -se que procede o invocado vício 
de forma, por falta de fundamentação de direito.

Improcedem, pois, as conclusões deste recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento a ambos os recursos.
Sem custas o recurso independente (por a recorrente delas estar isenta nos processos instaurados 

até 1/01/2004) e custas do recurso subordinado pelo respectivo recorrente, com procuradoria que se 
fixa em 1/6.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — 
António Calhau.

(1) Cfr., entre outros, o Acórdão da 1ª Secção do STA, proferido em 23.04.97, no Processo n.º 35.367.
(2) Cfr., entre outros, os Acórdãos proferidos pela 1ª Secção do STA em 08.07.1993, no Processo n.º 31.138, em 22.09.1994, 

no Processo n.º 32.702, e em 20.05.1997, no Processo n.º 40.433.
(3) Entre tantos outros, os acórdãos proferidos pela 1ª Secção do STA em 27/02/1997, em 17/05/1998, e em 28/02/2002, 

nos processos n.º 36.197, 32.694 e 48071, respectivamente. 



1800

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prazo. Tempestividade. Convolação.

Sumário:

 I — Facto superveniente, para efeito de contagem de prazo para deduzir oposição à 
execução fiscal previsto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, é o que res-
peita aos fundamentos de oposição aduzidos pelo oponente, não integrando esse 
conceito os factos processuais da própria execução.

 II — Daí que não constitua facto superveniente a notificação da penhora realizada na 
execução.

 III — A possibilidade de convolar apenas acontece no caso de utilização de meio pro-
cessual inadequado e já não na hipótese do seu uso para além do prazo para o 
efeito legalmente estabelecido.

Processo n.º 54/10 -30.
Recorrente: António Manuel Martins Pires da Silva e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – António Manuel Martins Pires da Silva, Francisco José Amorim Carneiro e Fernanda Maria 
Igreja de Carvalho, com os demais sinais dos autos, recorrem da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga que rejeitou, por extemporânea, a oposição à execução fiscal contra eles revertida e 
originariamente instaurada à sociedade “Sim – Sociedade de Produtos Alimentares do Minho, Lda.”, 
por dívidas à Segurança Social, tendo formulado as seguintes conclusões:

I. A douta sentença recorrida faz errada aplicação das normas legais aos factos sub judice quando 
considera extemporânea a oposição à execução apresentada pelos ora Recorrentes.

II. Sendo certo que os mesmos haviam sido citados em 2005, na sequência do que deduziram 
tempestiva oposição,

III. Julgada integralmente procedente na 1ª instância pela prescrição das dívidas,
IV. Decisão posteriormente revogada por acórdão do STA,
V. Sucede, porém, que o processo não baixou de novo à 1ª instância para apreciação dos demais 

fundamentos invocados em sede de oposição pelos ora Recorrentes,
VI. Conforme impunha a lei de processo,
VII. Ocorrendo manifesta omissão de pronúncia e nulidade daquela sentença.
VIII. Tendo os Recorrentes sido surpreendidos com a notificação dos actos de penhora pelo Serviço 

de Finanças de Braga  - 2 em 31 de Julho de 2009,
IX. momento em que obtiveram conhecimento dos vícios da sentença e anormalidade na trami-

tação processual,
X. que justificou nova dedução de oposição, com a repetição dos fundamentos não apreciados 

na primitiva oposição,
XI. bem como da superveniência de caso julgado favorável, com as mesmas partes e Tribunal, 

que julgou os Recorrentes partes ilegítimas pelo não exercício efectivo da gerência,
XII. e assim irresponsáveis pelo pagamento de dívidas de impostos e coimas no mesmíssimo 

período temporal das dívidas peticionadas nestes autos,
XIII. em clara contradição com os actos de penhora ordenados e notificação para o pagamento 

das custas processuais de que foram objecto os Recorrentes,
XIV. no que configura uma aberração do processo tributário insustentável,
XV. com os Recorrentes simultaneamente absolvidos do pagamento de impostos e condenados ao 

pagamento de contribuições, no mesmo período temporal e relativamente à mesma devedora originária,
XVI. resultado de clamoroso erro judiciário, atenta a omissão de pronúncia, nulidades da sentença 

e verdadeiro non liquet da 1ª instância,
XVII. a que a douta sentença ora recorrida não atende, alicerçada em razões puramente formais, 

em manifesto prejuízo da justiça e verdade material.
XVIII. Acresce que, ainda que tenha considerado a oposição extemporânea, tinha o Exmo. Juiz 

a quo, face ao erro flagrante e contradição com caso julgado, o dever de convolar a oposição para 
reclamação judicial, com as devidas adaptações,
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XIX. Visto inexistir obstáculo processual a tal convolação em matéria de prazo de interposição, 
estrutura da petição, e uma vez estarem reunidos os pressupostos que a prefiguram como meio pro-
cessual adequado.

XX. Ao decidir como decidiu, a douta sentença em crise violou, pois, os artigos 203º, o nº4 do 
artigo 98º e o artigo 276º, todos do C.P.P.T.,

XXI. E ainda o artigo 97º da L.G.T. e os artigos 205º e 268º do C.R.P.,
XXII. incorrendo em erro de julgamento.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 - Foi junta, a fls. 82 e seguintes, certidão extraída do processo de oposição à execução fiscal 

n.º 261/06 1BEBRG do TAF de Braga.
4 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 - A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
Os oponentes foram pessoalmente citados para a execução supra identificada (por reversão), nos 

dias 20 e 21 de Outubro de 2005;
A presente oposição foi apresentada em 1 de Setembro de 2009.
6 - A decisão sob recurso rejeitou liminarmente a oposição à execução fiscal deduzida com fun-

damento no facto de ter sido apresentada fora do prazo, ou seja, para além do prazo de 30 dias previsto 
no n.º 1, alínea a) do artigo 203.º do CPPT.

Para tanto, ponderou -se ainda que, ao invés do que defendiam os oponentes, a notificação da 
penhora que lhes foi feita no âmbito da execução não integraria o conceito de facto superveniente para 
efeitos do artigo 203.º, alínea b) do CPPT, uma vez que esse facto não diz respeito aos fundamento 
invocados para suportar a pretensão deduzida.

Os recorrentes, em resumo, vêm defender a tempestividade da oposição deduzida com funda-
mento no facto de terem sido surpreendidos pela notificação dos actos de penhora, uma vez que tendo 
anteriormente apresentado uma outra oposição à mesma execução fiscal, por “manifesta omissão de 
pronúncia e nulidade” de sentença, os autos respectivos, após ter sido proferido acórdão revogatório 
neste STA, não baixaram à 1.ª instância para apreciação de outros fundamentos que na primeira decisão 
recorrida não tinham sido objecto de conhecimento.

Mais pretendem os recorrentes, para o caso de vir a concluir -se pela extemporaneidade da oposição, 
a convolação deste meio processual para reclamação judicial, com a devidas adaptações.

Não cremos que o alegado pelos recorrentes mereça acolhimento.
Vejamos.
Muito embora seja compreensível o inconformismo revelado pelos recorrentes quanto ao não 

conhecimento de alguns dos fundamentos que tinham apresentado na oposição anteriormente deduzida, 
o certo é que o remédio para poder superar -se as irregularidades/nulidades denunciadas teria neces-
sariamente de ser encontrado no âmbito desse mesmo processo judicial e não através de um caminho 
que não possui qualquer respaldo normativo em termos de tempestividade, qual seja o de deduzir nova 
oposição invocando de novo os fundamentos que ali não tinham sido conhecidos.

Na verdade, como se afirma na decisão recorrida, a notificação da penhora realizada não integra 
o conceito de facto superveniente para efeito do diferimento do início de prazo previsto na alínea b), 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, posto que não respeita aos fundamentos invocados na oposição, sendo 
que estes não têm por base factos ocorridos ou conhecidos após decurso do prazo constante da alínea a) 
do mesmo normativo.

A este propósito, Jorge Lopes de Sousa, no seu CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 315, 
anotação 8 ao artigo 203.º, defende que “Facto superveniente, para efeito da contagem do prazo para 
dedução de oposição, é o que respeita aos fundamentos de oposição aduzidos pelo oponente, não inte-
grando esse conceito os factos processuais da própria execução. Assim não constitui facto superveniente 
a penhora iminente de bens e subsequente venda na respectiva execução fiscal”.

Bem se decidiu, portanto, na decisão recorrida que a oposição foi deduzida fora de prazo, sendo 
certo que os ora recorrentes foram pessoalmente citados nos dias 21/10/05 e 22/10/05 e a oposição de 
deduzida a 1/9/09 (cfr. probatório), muito para além do prazo de 30 dias previsto na alínea a), n.º 1 do 
artigo 203.º do CPPT, e daí a sua rejeição liminar.

Como já se disse, tendo -se concluído pela apresentação intempestiva da oposição, os ora recorrentes 
pugnam ainda pela sua convolação em reclamação judicial, com as necessárias adaptações.

Todavia, para que tal fosse possível, essencial se tornaria que tivesse ocorrido erro na forma de 
processo, ou seja que os recorrentes tivessem lançado mão de uma forma de processo inadequada, como 
resulta do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º n.º 4 do CPPT.

Ora, não é isso que sucede na situação “sub judicio” em que a rejeição liminar da oposição de dedu-
zida assentou na respectiva extemporaneidade e não na errada utilização desse meio processual, o qual, 
de resto, se revelava como adequado a fazer valer na via contenciosa os fundamentos invocados.

Donde que não haja lugar à pretendida convolação.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, a 
decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Indemnização por prestação de garantia indevida. Execução de julgado.

Sumário:

No âmbito do pedido de indemnização por garantia indevidamente prestada, da conju-
gação do disposto nos artigos 171.º do CPPT e 53.º, 100.º e 102.º da LGT resulta que, 
não tendo sido exercido tal direito através de pedido apresentado no procedimento 
ou processo tributário, pode ainda formular -se esse pedido em execução coerciva 
do julgado anulatório da respectiva liquidação.

Processo n.º 299/10 -30.
Recorrente: Ensul Meci — Gestão de Projectos de Engenharia, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Ensul Meci – Gestão de Projectos de Engenharia SA, recorre da sentença que proferida pelo 

Tribunal Tributário de Lisboa – Juízo Liquidatário, julgou improcedente o pedido de execução da 
sentença anulatória, referente ao pedido de indemnização pelos prejuízos suportados com a garantia 
bancária indevidamente prestada para suspensão de processo de execução fiscal.

1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1ª  - Ao presente processo executivo  - instaurado que foi em 08/09/2008  - são aplicáveis por força 

do n.º 4 do artigo 5º da Lei n.º 15/2002, vigente desde 1 de Janeiro de 2004, conjugado com o disposto 
no artigo 102º, n.º 1 da LGT, as novas disposições do CPTA, por aquela Lei aprovado, respeitantes à 
execução das sentenças dos Tribunais Administrativos;

2ª  - O conteúdo substancial e formal dessa execução, transpostos para o presente processo, nas 
suas circunstâncias litigiosas concretas, deviam materializar -se na execução da sentença anulatória da 
impugnação judicial e nos seguintes termos:

a) extinção pela Administração Tributária das execuções fiscais relativas às dívidas anuladas por 
sentença no processo de impugnação judicial, bem como das garantias bancárias prestadas (arts. 260º 
e 270º do CPPT);

b) pagamento pela Administração Tributária dos encargos bancários, no montante comprovado 
de € 80.414,67, suportados pela recorrente com as ditas garantias indevidamente prestadas, de modo 
a reconstituir -se a situação que existiria se os actos anulados não tivessem sido praticados (arts. 100º 
da LGT e 173º, n.º 1 do CPTA).

3ª  - Cumprido que foi o dito na alínea a) da anterior conclusão, a Administração Tributária recu-
sou, todavia, e de forma expressa, o dever de indemnização referido na alínea b) da mesma conclusão, 
fundamentando -o com um alegado incumprimento pela recorrente do art. 171º do CPPT, que teve o 
acolhimento da douta sentença recorrida, com a decisão de total improcedimento do requerido em 
execução de julgados;

4ª  - A sentença recorrida terá feito, com esta decisão e fundamentação, errada interpretação e 
aplicação do direito aplicável, ignorando em absoluto o art. 102º, n.º 1 da LGT, que impunha no caso, 
como referido antes  - arts. 2º a 11º  - que a execução da sentença requerida seguisse “o regime previsto 
para a execução das sentenças dos Tribunais Administrativos”, como o procurou a recorrente no seu 
requerimento/petição inicial, por si regularmente formulado e em conformidade com o disposto no 
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TÍTULO VIII do CPTA  - arts. 157º a 179º  - designadamente nos arts. nºs. 173º, n.º 1, 174º, n.º 1, 175º, 
n.º 1, e 176º nºs. 1, 2, e 3;

5ª  - A sentença recorrida, com essa sua atitude, salvo melhor opinião, terá ignorado o princípio 
básico da supremacia da LGT em relação ao CPPT, conforme antes referido, assim sacrificando a 
verdade material (execução do direito à indemnização) e também a verdade formal (não aplicação do 
art. 171º do CPPT), cuja aplicação, no mínimo, seria de muito duvidosa legalidade, como alegadamente 
nos parece também transparecer, se bem os interpretamos, dos doutos comentários do senhor Conse-
lheiro Jorge Lopes de Sousa a este preceito  - fls. 185 a 188  - 5ª ed. do CPPT anotado e comentado;

6ª  - Em consequência, a sentença recorrida, embora douta, terá violado os seguintes preceitos 
legais: artigos 100º e 102º n.º 1, da LGT, artigo 104º e 171º do CPPT, artigos 173º, n.º 1, 174º, n.º 1, 
175º, n.º 1 e 176º nºs. 1, 2, e 3 e ainda o n.º 4 do artigo 5º da Lei n.º 15/2002 de 01/01/2004.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.3. Contra -alegou a recorrida Fazenda Pública, rematando com a formulação das Conclusões 

seguintes:
A) Não são aplicáveis ao processo executivo – instaurado em 08/09/2008 –, as novas disposições 

do CPTA, por remissão do art. 102º, n.º 1 da LGT, por existir um regime específico para a formulação 
do pedido indemnizatório por garantia indevida estabelecido no art. 171º do CPPT, que regulamentou 
o art. 53º da LGT, que visa a reconstituição da situação que existiria se os actos anulados não tivessem 
sido praticados, assim se contrariando as conclusões 1ª e 2ª das alegações da Recorrente;

B) Não se vislumbra qualquer prematuridade, inoportunidade ou ilogicidade na formulação do 
pedido de indemnização por garantia indevida, cumulado com o pedido de anulação do a.t. na petição 
de impugnação, por que a isso conduz a unidade do sistema processual do CPPT na articulação entre 
o disposto nos artigos 104º, 171º do CPPT e o art. 53º da LGT, sendo legais a decisão administrativa e 
a decisão judicial de 1ª Instância, assim se contrariando a conclusão 3ª;

C) A supremacia da LGT sobre o CPPT não se acha posta em causa por via da regulamentação 
específica que o art. 171º do CPPT fez do art. 53º da LGT, bem sabendo o legislador do CPPT da 
existência do disposto no art. 102º da LGT, aquando daquela regulamentação, não existindo qualquer 
contradição entre estes dois dispositivos da LGT;

D) A sentença recorrida efectuou uma correcta interpretação e aplicação do direito não se apre-
sentando violados os artigos 100º e 102º da LGT, os artigos 104º e 171º do CPPT, os artigos 173º a 
176º do CPTA e o n.º 4 do art. 5º da Lei 15/2002, de 01.01.2004, sendo erróneas as conclusões 4ª, 5ª 
e 6ª das alegações da Recorrente.

Termina pedindo a confirmação do julgado em primeira instância.
1.4. O MP emite Parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, fundamentando -se no 

seguinte:
«II. Afigura -se -nos que carece de razão.
Com efeito nos termos do art. 171º n.º 1 do 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.

É o próprio teor deste art. 171º, como refere Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento 
e Processo Tributário anotado, 4ª edição, pág. 794, que «impõe a formulação do pedido de indemnização 
no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda».

E acrescenta, mais adiante (fls. 796, ob. cit.), o mesmo autor em anotação ao referido normativo: 
«Assim, a formulação de pedido de indemnização após a apresentação da petição do meio processual 
ou procedimental utilizado para discutir a legalidade da dívida exequenda só poderá ter lugar quando, 
no momento dessa apresentação, ainda não existir fundamento para a formulação de pedido de indem-
nização, o que ocorrerá, designadamente, nos casos em que, no momento da apresentação da petição 
ainda não tiver sido prestada garantia.

Nestes casos, o pedido de indemnização é formulado no próprio processo em que se discute a le-
galidade da liquidação da dívida exequenda (nº 1 deste art. 171º), no prazo de 30 dias após a ocorrência 
do facto em que o pedido de indemnização se baseia».

Também na mesma linha de pensamento esclarecem Diogo Leite de Campos, Benjamim Ro-
drigues, Jorge Lopes de Sousa, a Lei Geral Tributária anotada e comentada, 3ª edição, pág. 296, que, 
«de harmonia com o preceituado no art. 171º do Código de Procedimento e Processo Tributário, a 
indemnização, em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada, será requerida 
no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda, devendo 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.

É certo que, tal como argumenta a recorrente a Lei Geral Tributária prevalece sobre o Código de 
Procedimento e Processo Tributário, nos termos do art. 1º deste diploma legal.

Mas não há aqui qualquer contradição entre os dois diplomas legais. O art. 171º n.º 2 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário veio afinal regulamentar o art. 53º da Lei Geral Tributária e 
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visa, na expressão de Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, (Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, anotado e comentado, pág. 423) «possibilitar o exercício do direito de indemnização 
previsto no transcrito artº 53º» (Vide, neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 26.02.2003, processo 1259/03, in www.dgsi.pt: «Segundo o preceituado no art. 171º/2 do CPPT, 
que regulamentou o disposto no art. 53º da LGT, o pedido indemnizatório em caso de garantia inde-
vida deverá ser peticionado no meio procedimental em que se impugne o acto de liquidação da dívida 
relativamente à qual a garantia foi prestada, podendo o mesmo ser deduzido autonomamente quando 
o fundamento for superveniente e nos 30 dias seguintes à ocorrência deste».)

Voltando a citar o Cons. Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, 4ª edição, pág. 796, se dirá que o art. 171º tem de ser entendido não com o alcance de a excluir 
a possibilidade de fazer uso autónomo da acção de responsabilidade civil, «mas sim com o de estabelecer 
os termos em que esse direito de indemnização pode ser exercido no contencioso tributário».

Acresce que, como se observou nos Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, 
recurso 998/07, e de 21.11.2007, recurso 633/07, ambos in www.dgsi.pt, «o fundamento do direito à 
indemnização reside no facto complexo integrado pelo prejuízo resultante da prestação de garantia 
e pela ilegal actuação da Administração, devida a erro seu, ao liquidar indevidamente, forçando o 
contribuinte a incorrer em despesas com a constituição da garantia que, não fora aquela sua actuação, 
não teria sido necessário prestar. Não é, pois, o reconhecimento do erro imputável aos serviços, seja 
judicial, seja administrativo, a fundar o direito à indemnização. É o erro em si. Erro que a recorrente 
conhecia, seguramente, quando deduziu a impugnação judicial em que o imputou à Administração 
Tributária. Estava, portanto, em condições de, no decurso do processo de impugnação judicial, e logo 
que prestou garantia, fazer valer o seu direito à indemnização, fundando -o em factos já então ocorridos 
e seus conhecidos».

Termos em que se conclui que o pedido de indemnização por prestação de garantias era extem-
porâneo, pelo que somos de parecer que o recurso deve ser julgado improcedente confirmando -se o 
julgado recorrido.»

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. No acórdão recorrido julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Na sentença proferida no processo de impugnação n.º 87/02, 4º/1ª foram anuladas as liquidações 

adicionais de IRC e juros compensatórios, emitidas com os nºs. 8310021398, 8310000257, 8310022130 
e 8310022233, relativas, respectivamente, aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 (cfr. fls. 762 a 
783 dos autos de impugnação n.º 87/02  - 4/1);

2  - A sentença proferida transitou em julgado em 2/5/08 (cfr. autos de impugnação n.º 87/02  - 4/1);
3  - Para cobrança coerciva das dívidas correspondentes às liquidações impugnadas foram ins-

taurados os processos de execução fiscal nºs. 3107200201504258 e 3107200201057382 (cfr. p.i., 
informação de fls. 60/ verso dos autos, sendo facto aceite pela executada, conforme resposta de fls. 70 
e ss, em especial o ponto 3º);

4  - Com vista a suspender os processos de execução acima identificados, em 03.01.2003, a ora 
requerente prestou as garantias bancárias nºs. 297985 e 297988 (cfr. p.i., docs. de fls. 9 e 10, informa-
ção de fls. 60/ verso dos autos, sendo facto aceite pela executada, conforme resposta de fls. 70 e ss, 
em especial o ponto 3º);

5  - Entre o período de 3/04/03 e de 3/04/08, foram cobrados à requerente, pelo BES, € 80.414,67, 
a título de despesas de comissão e imposto s/ comissão respeitantes às duas garantias bancárias m.i no 
parágrafo precedente (cfr. fls. 16 a 57 dos autos);

6  - Em 7/7/08, a ora exequente dirigiu um pedido à AT, no sentido de a mesma dar execução à 
sentença proferida no processo 87/02, designadamente através do reembolso dos encargos suportados 
com a prestação e manutenção das garantias bancárias prestadas, o qual foi indeferido (cfr. fls. 11 a 15 
e 59 a 60 dos autos);

7  - A p.i. de impugnação n.º 87/02  - 4/1 foi apresentada em 29/04/02 (cfr. autos de impugnação 
n.º 87/02  - 4/1).

3. Enunciando como questão a decidir a de saber se o direito da requerente à indemnização pela 
prestação de garantia indevidamente prestada está, ou não, precludido, por tal pedido não ter sido 
apresentado no processo de impugnação judicial, no prazo de 30 dias a contar da prestação das ga-
rantias em causa, a sentença recorrida veio a concluir que, tendo a impugnação sido apresentada em 
2002 (29/4/2002) e as garantias sido prestadas em 3/1/2003, o pedido de indemnização, pelos encargos 
suportados com a garantia, deveria, em conformidade com os preceitos legais aplicáveis (arts. 53º 
da LGT e 171º do CPPT) ter sido formulado, nos 30 dias subsequentes à prestação das garantias, no 
processo de impugnação e, não o tendo sido, então tal pedido de indemnização também não poderá ser 
formulado em execução de julgado.

Discorda a recorrente sustentando, como se viu, que a sentença sofre de erro de julgamento, 
por ignorar o disposto art. 102º, n.º 1 da LGT, que impunha no caso, que a execução da sentença 



1805

requerida seguisse “o regime previsto para a execução das sentenças dos Tribunais Administrativos” 
e, consequentemente, que tivessem sido aplicáveis, por força do n.º 4 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, 
vigente desde 1/1/2004, conjugado com o disposto naquele referido art. 102º, n.º 1 da LGT, as novas 
disposições do CPTA, por aquela Lei aprovado, respeitantes à execução das sentenças dos Tribunais 
Administrativos (nos arts. 157º a 179º  - designadamente nos arts. 173º, n.º 1, 174º, n.º 1, 175º, n.º 1, e 
176º nºs. 1, 2, e 3).

A questão a decidir no presente recurso é, assim, a de saber se no caso dos autos o pedido de 
indemnização pelos prejuízos ocorridos com a prestação e manutenção de garantia bancária indevida-
mente prestada para suspensão do processo de execução fiscal deve ser feito com a petição inicial da 
impugnação do acto de liquidação para cuja dívida a garantia foi solicitada ou se pode ser feito segundo 
o regime previsto para a execução das sentenças dos Tribunais Administrativos, ao abrigo do disposto 
no art. 102º da LGT.

Vejamos.
4.1. Sob a epígrafe «Garantia em caso de prestação indevida», o art. 53º da LGT dispõe:
«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 n.º 1 tem como limite máximo o montante resultante da aplicação 
ao valor garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida no 
próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente.

4  - A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo do 
ano em que o pagamento se efectuou.»

Daqui decorre que o devedor que, para suspender execução fiscal contra ele instaurada, preste 
garantia bancária ou equivalente, tem direito a ser indemnizado (total ou parcialmente, consoante tenha 
obtido vencimento total ou parcial em impugnação, recurso administrativo ou oposição à execução, 
que tenham por objecto a dívida garantida) pelos prejuízos resultantes da prestação daquela: caso se 
prove que ocorreu erro imputável aos serviços, tal indemnização será devida independentemente do 
período de tempo durante o qual a garantia se manteve (nº 2 do artigo); caso a anulação não tenha por 
fundamento erro imputável aos serviços, a indemnização só será devida se a garantia se tiver mantido 
por mais de 3 anos (nº 1 do mesmo artigo, na redacção do DL 398/98, de 17/12, que aprovou a LGT e na 
redacção posterior à Lei n.º 32 -B/2002, de 10/12, sendo que durante o período de vigência da redacção 
introduzida pela Lei n.º 15/2001, de 5/6, este prazo esteve reduzido a 2 anos).

No n.º 3 do normativo refere -se que a indemnização pode ser requerida no próprio processo de 
reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente. Mas não se estabelece aqui nem o prazo 
limite para a dedução de tal pedido nem o meio processual a ser usado para a respectiva formulação.

Só no art. 171º do CPPT (entrado em vigor em 1/1/2000) se veio regulamentar o exercício de 
tal direito, ali se dispondo, sob a epígrafe «Indemnização em caso de garantia indevida», o seguinte:

«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.»

Estabelece -se, pois, que o pedido de indemnização (por garantia indevidamente prestada) seja 
apresentado no processo em que esteja controvertida a legalidade da dívida em causa e, de acordo com 
o seu n.º 2, que o pedido seja solicitado na reclamação, impugnação ou recurso ou, em caso de o seu 
fundamento ser superveniente, no prazo de 30 dias após a sua ocorrência.

No caso presente, porque a impugnação judicial foi apresentada em 29/4/2002 e as garantias 
foram prestadas em 3/1/2003 (cfr. Probatório), a sentença recorrida considerou precludido o direito à 
pedida indemnização pelos encargos suportados com a prestação das garantias aqui em causa, dado que, 
atendendo ao disposto nos arts. 53º da LGT e 171º do CPPT, não tendo esse pedido sido formulado no 
processo de impugnação judicial, no prazo de 30 dias a contar da prestação das ditas garantias, também 
não pode ser agora formulado em execução de julgado (sem prejuízo de poder vir a ser formulado 
em acção autónoma, de indemnização por responsabilidade civil extracontratual, se se verificarem os 
respectivos pressupostos).

E este é, também, o entendimento sufragado pelo MP, no douto Parecer de fls. 134/136, onde se 
sustenta, com apoio na anotação do Cons. Jorge de Sousa (Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, 4ª edição, págs. 794 e ss.) que é o próprio teor do art. 171º do CPPT que «impõe a formulação 
do pedido de indemnização no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda», 
sendo que, embora a LGT prevaleça sobre o CPPT, não há qualquer contradição entre os dois diplomas 
legais, dado que o art. 171º do CPPT (que regulamenta o art. 53º da LGT) tem de ser entendido não com 
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o alcance de excluir a possibilidade de fazer uso autónomo da acção de responsabilidade civil, «mas sim 
com o de estabelecer os termos em que esse direito de indemnização pode ser exercido no contencioso 
tributário», sendo que, como acentua a jurisprudência deste STA, fundando -se o direito à indemnização 
no erro em si próprio e não no reconhecimento (administrativo ou judicial) da imputabilidade de tal 
erro, então, seguramente que a recorrente conhecia esse erro quando deduziu a impugnação judicial 
em que o imputou à AT e estava, portanto, em condições de, no decurso do processo de impugnação 
judicial, e logo que prestou garantia, fazer valer o seu direito à indemnização, fundando -o em factos já 
então ocorridos e do seu conhecimento.

Mas não é esse, a nosso ver, o entendimento que resulta da lei.
4.2. Não se questionando que, como afirma a sentença recorrida, de acordo com o disposto no n.º 3 

do art. 53º da LGT, o pedido de indemnização tanto pode ser formulado no procedimento ou processo 
tributário, como formulado «autonomamente», deve, contudo, compatibilizar -se o aí disposto com o 
também disposto no art. 171º do CPPT (a indemnização é pedida no processo em que seja controvertida 
a legalidade da dívida exequenda e 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).

Das dificuldades dessa compatibilização, mormente com referência ao entendimento aceite no ac. 
do STA, de 9/10/2002, no proc. n.º 9/02, in Apêndices DR, de 12/3/2004, pág. 2177 (onde se aceitou a 
possibilidade de o pedido de indemnização por prestação de garantia indevida ser formulado em exe-
cução de julgado), dá nota o Cons. Jorge de Sousa («Sobre a Responsabilidade Civil da Administração 
Tributária por Actos Ilegais”, Áreas Editora, pág. 155 e ss.; cfr., também, o mesmo autor, in CPPT 
anotado, 5ª edição, Vol. II, Anotações 3 e 4 ao art. 171º, págs. 184 e ss.), ao referir, a propósito de tal 
entendimento, as dúvidas que podem suscitar -se e que se prendem com o facto de, face à supremacia da 
norma constante do art. 53º da LGT (cfr. o art. 1º desta Lei) e face, portanto, também à obrigatoriedade 
de se aceitar que a indemnização pode ser pedida em acção de responsabilidade civil extracontratual 
autónoma [nos termos gerais em que ela é admitida no contencioso administrativo (1)] dever, então 
e consequentemente, concluir -se que o único alcance útil da exigência feita no n.º 1 do art. 171º do 
CPPT (que a indemnização seja requerida no processo em que é controvertida a legalidade da dívida 
exequenda) parece ser o de excluir a possibilidade de tal pedido ser formulado no único outro meio 
processual potencialmente adequado para o efeito, que será o de execução de julgados. Até porque numa 
interpretação meramente declarativa daquele n.º 2 do art. 171º do CPPT, parece aceitável entender -se 
a referência ao processo de impugnação como abrangendo todos os incidentes com ele conexos e os 
respectivos apensos, entre os quais se inclui a execução de julgado.

Pelo que seria, assim, discutível a admissibilidade do pedido autónomo desta indemnização em 
sede do processo de execução de julgado.

4.3. Porém, atentando no teor deste art. 171º vemos que, se, por um lado, ali não se regula o modo 
por que a indemnização em causa há -de ser requerida no meio processual autónomo (rectius «autono-
mamente»), regulamentando -se, apenas, os termos da indemnização pedida no próprio procedimento 
ou processo tributário, também, por outro lado, o disposto nos arts. 100º e 102º da LGT permitem uma 
interpretação diversa.

Aliás, como o autor em citação também refere (cfr. obras citadas), a razoabilidade daquele en-
tendimento do STA «é reforçada com a aplicabilidade aos processos de execução de julgados do novo 
regime pre visto no CPTA para a execução de sentenças dos tribunais administrativos (art. 147º, n.º 1, do 
CPPT), pois, ao contrário do regime anterior, em que nos termos do art. 10º, n.º 4, do DL n.º 256 -A/77, 
de 21 de Junho, eram ex cluídas do âmbito do processo as questões de complexa indagação, o novo 
processo de execução de sentenças de tribunais administrativos contém os momentos declarativos 
necessários para a definição completa dos direitos do exequente, como se conclui do art. 47º, n.º 3, do 
CPTA, em que se esta belece que a não formulação dos pedidos cumulativos no âmbito de pro cessos 
impugnatórios não preclude a possibilidade de as mesmas pretensões serem accionadas no âmbito do 
processo de execução da sen tença de anulação.

Por outro lado, será esta posição do STA a que se compagina melhor com o dever de «plena 
reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio» que o art. 100º da LGT impõe à 
administração tributária em caso de procedência total ou parcial de reclamação, impugnação judicial 
ou recurso a favor do sujeito passivo. (() Neste sentido, pode ver -se o voto de vencido do Senhor Cons. 
Lúcio Barbosa no acórdão do STA de 21 -11 -2007, processo n.º 633/07). Na verdade, se é certo que a 
indemnização por garantia indevida não se insere no âmbito do dever de execução espontânea (desig-
nadamente porque a Administração Tributária nem saberá exactamente o que o impugnante despendeu 
com a prestação de garantia), também é certo que o acto anulado é uma condição sem a qual não teria 
sido prestada a garantia (()…) e está ligado a esta por um nexo de causalidade adequada (()…), pelo que 
indemnização se insere no âmbito do dever de reconstituição que existiria se não tivesse sido praticado o 
acto ilegal, em que se consubstancia a execução de julgado anulatório de acto administrativo (art. 173º, 
n.º 1, do CPTA) categoria em que se inserem os actos de liquidação de tributos (art. 120º do CPA)».
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E na verdade, os arts. 100º e 102º da LGT, impõem que, em caso de procedência total ou parcial 
de reclamação, impugnação judicial ou recurso, a favor do sujeito passivo, a AT proceda à imediata e 
plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio.

Com efeito, sob a epígrafe «Efeitos de decisão favorável ao sujeito passivo», aquele art. 100º 
dispõe o seguinte:

«A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legali-
dade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se 
for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão».

E o citado art. 102º dispõe, sob a epígrafe «Execução da sentença»:
«1  - A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para 

a execução das sentenças dos tribunais administrativos.
2  - Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, são devidos juros de mora 

a partir do termo do prazo da sua execução espontânea» (redacção introduzida pelo art. 83º da Lei 
n.º 67 -A/2007, de 31/12).

Ora, conjugando estas normas com as normas do CPTA (nomeadamente dos seus arts. 173º e sgts.) 
que regulam a execução de sentenças de anulação de actos administrativos (de acordo com a remissão 
do citado n.º 1 e tendo em conta, como refere a recorrente, o também disposto no n.º 4 do art. 5º da 
Lei n.º 15/2002), sempre se imporia que, dada a procedência da presente impugnação judicial, a AT 
ficasse obrigada também a reconstituir a situação jurídica hipotética que existiria se o acto não tivesse 
sido praticado, mediante a execução do efeito repristinatório da impugnação, por forma a que a ordem 
jurídica se possa ter como reintegrada e o beneficiário da anulação possa ver reparados os danos sofridos 
em resultado da prática desse acto (cfr. artigo 173º do CPTA).

Trata -se, como referem Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário 
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 2005, pags. 859/860) de um regime 
que assenta no pressuposto de que «tenha sido proferida uma sentença de anulação de um acto admi-
nistrativo no âmbito de um processo de impugnação no qual, embora o pudessem ter sido, não tenham 
sido cumulados todos (ou pelo menos algum) dos pedidos elencados no artigo 47º, n.º 2. Pois do que 
se trata é de regular um processo que – tal como anteriormente, sucedia com aquele que se encontrava 
regulado no DL n.º 256 -A/77  - serve para complementar o processo de anulação de actos administra-
tivos. (…) Na verdade, uma vez anulado (ou declarado nulo ou inexistente) um acto administrativo 
sem que o tribunal tenha sido chamado, no âmbito do próprio processo impugnatório, a pronunciar -se 
sobre os aspectos comple mentares a que se refere o artigo 47º, n.º 2, nem por isso a Administração 
deixa de ficar constituída no dever de extrair as devidas consequências da pronúncia emitida pelo tri-
bunal. Diz -se tradicionalmente que a Administra ção fica constituída no dever de executar a sentença 
de anulação, querendo, com isso, dizer -se que ela fica constituída no dever de dar corpo à modifica ção 
operada pela sentença, praticando os actos jurídicos e realizando as operações materiais necessários 
para colocar a situação, tanto no plano do Direito, como no plano dos factos, em conformidade com a 
modificação introduzida».

E face a este regime, parece não dever impor -se à impugnante a obrigatoriedade de se munir 
de uma prévia decisão condenatória no pagamento daquela indemnização, obtida no processo de 
impugnação judicial, uma vez que a AT sempre ficaria obrigada a praticar os actos jurídicos e as 
operações materiais necessárias à mencionada reconstituição, eliminando da ordem jurídica os 
efeitos positivos ou negativos que a desvirtuem, por só assim poder ser restabelecida a situação que 
o interessado tinha antes da prática do acto ilegal, sendo que, nesta óptica, constituem, ainda, con-
sequência lesiva da actuação administrativa ilegal da AT e dano emergente da ilicitude desse acto, 
as despesas que a impugnante teve de suportar com a prestação de garantia para obter a suspensão 
da execução instaurada para cobrança da dívida proveniente do acto de liquidação impugnado e que 
veio a ser anulado por ilegalidade.

E, como assim, também é de concluir que este dever de reconstituição decorrente da lei justifica 
que a pretensão indemnizatória prevista no art. 53º da LGT seja requerida e obtida em processo de 
execução de julgado. Em sentido semelhante, aliás, ao caso paralelo do art. 43º, também da LGT, em 
que se tem mais recentemente entendido, de modo uniforme, ser a execução de julgado meio adequado 
– cfr. por todos, o ac. do STA, de 31/1/08, rec. n.º 839/07.

Nestes termos, procedem as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa do processo à 1ª instância, a fim de que seja apreciado o pedido de indemnização formulado, 
se para tanto nada mais obstar.
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Custas pela recorrente Fazenda Pública, dado que contra -alegou o recurso.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo 
Madureira.

(1) Sendo certo que, como refere o autor citado, não é de aceitar uma interpretação do art. 171º do CPPT que afaste 
tal possibilidade, sob pena de se poder considerar a inconstitucionalidade orgânica do preceito, uma vez que o sentido da 
autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar o CPPT  - autorização dada pela alínea c) do n.º 1 do art. 51º 
da Lei n.º 87 -B/98, de 31/12  - foi o de compatibilizar as normas do CPT com as da LGT e regulamentar as normas desta Lei 
que se mostrassem carecidas de regulamentação, e não proceder à sua revogação parcial ou total. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Competência internacional.

Sumário:

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 65.º do Código de Processo Civil, e de 
acordo com o artigo 27.º, n.º 3 do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro 
e o artigo 12.º, n.º 3, da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 
1976, o Tribunal Administrativo e Fiscal goza de competência internacional para 
o conhecimento da oposição deduzida à execução fiscal, a correr termos no res-
pectivo Serviço de Finanças ao abrigo do mecanismo de assistência mútua entre 
Estados membros da Comunidade Europeia em matéria de cobrança de créditos 
respeitantes a impostos.

Processo n.º 384/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Augusto Moitas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou procedente a oposição deduzida por Augusto Moitas, com os demais sinais dos 
autos, contra a execução fiscal n.º 0183200401005022, instaurada pelo Serviço de Finanças de Vagos 
contra a firma Constroivagos, Lda, melhor identificada nos autos e devedora originária, para cobrança 
de créditos de impostos, que contra ele reverteram, em que é requerente a Administração Fiscal Alemã, 
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1 - Entendeu o Meritíssimo Juiz a quo não existir a excepção de incompetência absoluta do tribunal 
suscitada pela Fazenda Pública porque, no seu entender, nos presentes não se discute o crédito ou o 
título executivo, mas sim a ilegitimidade do oponente e os factos que a fundam.

2 - E nesse entendimento defende que o Tribunal é o competente para conhecer as questões relativas 
legitimidade ou ilegitimidade do oponente.

3 - Não podemos concordar com a sentença sob recurso quando elege como factor de atribuição 
de competência o elemento identificador da causa tal como o oponente o configura, a ilegitimidade 
do oponente.

4 - Quando devia apelar aos dados de facto e de direito que constam dos autos e que foram dados 
como provados.

5 - No caso dos autos foi emitido um título de cobrança de dívida de impostos, no montante de 
€ 576.536,96, surgindo como devedor o oponente. (Veja -se documento n.º 1 junto com a contestação).

6 - Ao abrigo do regime previsto na Directiva 76/308/CEE, o Estado de Alemanha efectuou pedido 
de cobrança do título identificado como artigo 6º -13º da Directiva 76/308/CEE (Veja -se documento 
n.º 1 junto com a contestação).

7 - Em 08/11/2004 a comissão Interministerial em Matéria de Assistência Mútua para a cobrança 
de créditos entre os estados membros da comunidade europeia, enviou ao Serviço de Finanças de 
Vagos, o pedido de cobrança atrás referido com vista à instauração do respectivo processo executivo.
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8 - O serviço de Finanças de Vagos instaurou o processo de execução fiscal, contra a qual foi 
deduzida a presente oposição.

9 - Na alínea a) do probatório refere -se inequivocamente que o processo de execução fiscal onde 
foi deduzida a presente oposição, foi instaurado em nome de Augusto Moitas.

10 - A relação jurídica invocada pelo autor, é a da responsabilidade subsidiária.
11 - A responsabilidade dos administradores ou gerentes pelas dívidas relativas a contribuições 

e impostos, à data a que a que se reportam as dívidas, é regulada pelo artº 13º do CPT que estabelece 
que os administradores ou gerentes e outras pessoas que aí indica, são subsidiariamente responsáveis 
em relação aquelas e solidariamente entre si por as contribuições e impostos relativos ao período do 
exercício do seu cargo, salvo se provarem que não foi por culpa sua que o património da empresa ou 
sociedade de responsabilidade limitada se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos fiscais.

12 - O artº 153º do CPPT trata da legitimidade dos executados no processo de execução fiscal, 
e no n.º 2 menciona as circunstâncias de que depende o chamamento à execução dos responsáveis 
subsidiários, que consistem na inexistência de bens penhoráveis do devedor originário e da fundada 
insuficiência do património do devedor para a satisfação da dívida exequenda e acrescido.

13  - Do artº 159º do CPPT, extrai -se que a responsabilidade subsidiária se efectiva por reversão 
no processo de execução fiscal.

14 - No caso não foi chamado o oponente à execução com objectivo de cobrança da dívida através 
do seu património como responsável subsidiário.

15 - Não foi proferido nos autos de execução qualquer despacho a reverter a dívida contra o 
oponente.

16 - Aliás o probatório nada refere sobre a existência de um despacho de reversão.
17 - Assim, a relação jurídica invocada pelo autor a responsabilidade subsidiária com a alegação 

da ausência de culpa na insuficiência do património, não existe.
18 - A relação que está na origem do presente processo de execução é um acto relativo à cobrança 

de um crédito em que a entidade requerente é a Administração Fiscal Alemã.
19 - A Fazenda Pública arguiu a incompetência do tribunal, uma vez que a relação que está na 

origem do presente processo de execução é um pedido de cobrança de créditos, e para conhecer da 
acção de oposição a esse crédito é competente a instância do Estado onde a autoridade requerente tem 
a sua sede, ou seja na Alemanha.

20 - A sentença recorrida aceita que o presente processo tem por objecto o regime de procedi-
mento de assistência mútua entre os Estados membros o que equivale a ter que se aceitar o regime que 
consta do DL 296/2003 de 21/11, concretamente as regras da competência enunciadas no artº 27º n.º 1.

20 - A douta sentença recorrida viciou os artºs 13º do CPT, artº 153º, artº 159º do CPPT, artº 27º 
n.º 1 do DL 296/2003 de 21/11.

O oponente contra -alegou nos termos que constam de fls. 145 e segs., que se dão aqui por inte-
gralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:

1º  - O recurso é intempestivo pelo facto do requerimento de interposição ter entrado fora do prazo.
2º  - A dispensa de facto da F.P. relativamente ao pagamento da multa prevista no art. 145º n.º 5 do 

CPC, viola o princípio da igualdade das partes consignado no art. 3º -A do CPC e no art. 13º da CRP.
3º  - O título executivo proveniente da Alemanha qualifica o recorrido Augusto Moitas como 

responsável subsidiário da sociedade Constroivagos Construções Lda.
4º  - Facto que confere ao recorrido o direito de se opor à execução com fundamento no art. 204º 

n.º 1 alínea b) do CPPT.
5º  - Sendo por outro lado o TAF de Viseu competente para apreciar e decidir a questão da 

(i)legitimidade processual do recorrido.
6º  - A matéria relativa à duplicação da colecta alegada pelo recorrido na sua petição de oposição, 

deve ser objecto de apreciação e decisão do Tribunal na hipótese de procedência do recurso da F.P.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão da caducidade do direito de recorrer, 

suscitada pelo recorrido nas suas contra -alegações, respondeu nos termos que constam de fls. 200, que 
se dão, também, aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
a) Encontra -se pendente no Serviço de Finanças de Vagos o processo de Execução Fiscal 

nº0183200401005022 instaurado em nome de Augusto Moitas, NIF …;
b) As certidões de dívida que serviram de base às instaurações dos autos são provenientes das 

autoridades fiscais da Alemanha, e foram remetidas ao Serviço de Finanças de Vagos, através da Co-
missão Interministerial Para Assistência Mútua Em Matéria de Cobrança.
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Natureza da dívida e período (conforme transição do titulo executivo) Valor inicial Acrescido
até 12/02/2002 Valor total

Impôt sur le salaire 08/1995 – 04/1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.161,23 26.701,20 123.862,43
Impôt sur le chiffre d’ affaires 08/1995 – Avril 1996. . . . . . . . . . . . . . 324.445,00 124.578,82 449.023,82
Contribuition additionnelle de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650,71 – 3.650,71

Soma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.256,94 151.280,02 576.536,96

Valor total: Quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos
* Processo instaurado ao abrigo do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, por dívidas originárias da Alemanha e comunicadas ao SF Vagos através 

do ofício n.º 104 de 2004/11/08, da comissão Interministerial para assistência Mútua em Matéria de Cobrança.

 d) Pelos elementos extraídos da comunicação proveniente da Alemanha, constata -se que a devedora 
originária foi a sociedade portuguesa CONSTROIVAGOS — CONSTRUÇÕES, LDA., NIF 503343447;

e) O oponente, no período a que se reporta a dívida exequenda, era gerente de direito da empresa devedora;
f) A citação pessoal foi feita pessoalmente no Serviço de Finanças de Vagos em 16/11/2004;
g) A petição inicial da presente oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Vagos no dia 16/12/2004.
3 – Comecemos pela apreciação da questão suscitada pelo recorrido nas suas contra -alegações, 

por que prejudicial.
Alega aquele que o presente recurso é intempestivo, pelo facto de o requerimento da sua interpo-

sição ter entrado fora do prazo legal.
Vejamos se lhe assiste razão.
Dispõe o artº 280º, n.º 1 do CPPT que o prazo para a interposição do recurso das decisões dos 

tribunais tributários de 1ª instância é de 10 dias, contados da notificação da decisão a impugnar ou da 
data da publicação desta nos casos em que a decisão não deve ser notificada (cfr. artº 685º, n.º 1 do 
CPC, na redacção de então, aqui aplicável ex vi do artº 2º, alínea e) do CPPT).

Por sua vez, estabelece o artº 144º, n.º 1 do CPC que, na contagem desse prazo incluem -se sábados, 
domingos e dias feriados, suspendendo -se o mesmo nas férias judiciais.

Todavia, se o prazo terminar em dia em que os tribunais estiverem encerrados, inclusivamente 
por tolerância de ponto, o termo do mesmo transfere -se para o primeiro dia útil seguinte (cfr. o predito 
artº 144º, nºs 2 e 3).

Por último, estabelece o artº 150º, n.º 2, alínea b) do CPC que os actos processuais podem ser 
apresentados a juízo por remessa pelo correio, sob registo, “valendo neste último caso como data da 
prática do acto processual a da efectivação do respectivo registo postal”.

Posto isto e voltando ao caso dos autos, a recorrente FP foi notificada da sentença recorrida em 
7/5/07, pelo que se considera notificada no dia 10/7/07 (vide fls. 127).

Sendo assim, aquele prazo de 10 dias terminava em 20/5/07, que era um domingo.
Deste modo, o referido prazo estendeu -se até ao dia 21/5/07, primeiro dia útil seguinte.
Pelo que, tendo o requerimento de interposição do recurso sido enviado por carta registada datada 

de 21/5/07 (vide fls. 139), o mesmo é tempestivo.
Improcede, assim, a questão prévia suscitada pelo recorrido.
Passemos, então, à apreciação do mérito do recurso.
4 – A questão que aqui se coloca consiste em saber se o tribunal recorrido é competente, em razão 

da nacionalidade, para julgar o presente processo.
Esta questão foi já objecto de apreciação no Acórdão desta Secção do STA de 13/5/09, in rec. 

n.º 1.031/08, tirado em caso idêntico, com cuja jurisprudência concordamos e que, por isso mesmo e 
tendo em vista a interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC), vamos aqui 
seguir de perto, com as alterações que a situação dos autos impõe.

Escreve -se no citado aresto que “A lei processual tributária não trata directamente da competência 
internacional dos tribunais portugueses. Atenta a natureza do caso omisso na lei processual tributária, 
à situação é aplicável o disposto no artigo 65.º do Código de Processo Civil – cf. o artigo 2.º, alínea e), 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Sob a epígrafe “Factores de atribuição da competência internacional”, o artigo 65.º do Código 
de Processo Civil (ratione tempore, aqui aplicável na redacção do Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8 de 
Março), dispõe como segue:

1 - Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários 
e leis especiais, a competência internacional dos tribunais portugueses depende da verificação de 
alguma das seguintes circunstâncias:

a) Ter o réu ou algum dos réus domicílio em território português, salvo tratando -se de acções 
relativas a direitos reais ou pessoais de gozo sobre imóveis sitos em país estrangeiro;

c) As dívidas em causa são as constantes do quadro seguinte:
Processo de Execução Fiscal n.º 0183200401005022 * 
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b) Dever a acção ser proposta em Portugal, segundo as regras de competência territorial esta-
belecidas na lei portuguesa;

c) Ter sido praticado em território português o facto que serve de causa de pedir na acção, ou 
algum dos factos que a integram;

d) Não poder o direito invocado tornar -se efectivo senão por meio de acção proposta em terri-
tório português, ou constituir para o autor dificuldade apreciável a sua propositura no estrangeiro, 
desde que entre o objecto do litígio e a ordem jurídica nacional haja algum elemento ponderoso de 
conexão, pessoal ou real.

2. - Para os efeitos da alínea a) do número anterior, considera -se domiciliada em Portugal a pes-
soa colectiva cuja sede estatutária ou efectiva se localize em território português, ou que aqui tenha 
sucursal, agência, filial ou delegação.

O que desde logo se retira de uma simples leitura especialmente do n.º 1 do artigo 65.º do Código 
de Processo Civil é que a atribuição de competência internacional aos tribunais portugueses tem de ser 
feita «Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários 
e leis especiais».

A Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976, no seu artigo 12.º, estabelece 
como segue:

Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo emitido no Estado membro 
onde a autoridade requerente tem a sua sede forem impugnados por qualquer interessado, a acção deverá 
ser proposta por este perante a instância competente do Estado membro onde a autoridade requerente 
tem a sua sede, em conformidade com as normas jurídicas em vigor nesse Estado (…) [n.º 1].

Quando a impugnação incidir sobre as medidas de execução tomadas no Estado membro onde a 
autoridade requerida tem a sua sede, a acção deve ser proposta perante a instância competente deste 
Estado membro, nos termos das suas disposições legislativas ou regulamentares [n.º 3].

Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica interna portuguesa pelo Decreto -Lei n.º 296/2003, 
de 21 de Novembro, o qual, por sua vez, no seu artigo 27.º, estabelece como segue:

Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo for objecto de reclamação, 
impugnação ou deduzida oposição à execução por quem tem interesse legítimo, a acção correspon-
dente deve ser proposta por este perante a instância competente do Estado membro onde a autoridade 
requerente tem a sua sede, em conformidade com a legislação interna desse Estado [n.º 1].

Quando a acção tiver por objecto medidas de execução adoptadas no Estado membro da auto-
ridade requerida, esta deve ser proposta perante a instância competente para apreciar a questão de 
acordo com a legislação interna aplicável aos créditos nacionais similares [n.º 3]...

…O «estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários e leis especiais», de 
que se fala no artigo 65.º do Código de Processo Civil, não pode realmente sair prejudicado pelo que 
venha a ser determinado no direito interno em matéria de competência internacional dos tribunais 
portugueses.

E, se é verdade que o Código de Processo Civil, ao estabelecer na alínea a) do n.º 1 citado artigo 65.º 
que a competência internacional dos tribunais portugueses depende da verificação nomeadamente 
da circunstância de «Ter o réu ou algum dos réus domicílio em território português», não ofende a 
supracitada Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976; é verdade também que o 
Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, não ofende, senão que antes dá rigoroso cumprimento à 
mesma Directiva, uma vez que, no n.º 3 do seu artigo 27.º, dispõe identicamente que «Quando a acção 
tiver por objecto medidas de execução adoptadas no Estado membro da autoridade requerida, esta 
deve ser proposta perante a instância competente para apreciar a questão de acordo com a legislação 
interna aplicável aos créditos nacionais similares» – cf. de novo o artigo 12.º, n.º 3, da supracitada 
Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976”.

5 – No caso em apreço, o que acontece é que o oponente, ora recorrido, foi citado em 15/11/04 
pelo Serviço de Finanças de Vagos, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0183200401005022, 
instaurada com base em certidões de dívida provenientes das autoridades fiscais da Alemanha, para 
pagar a dívida no prazo de 30 dias ou para requerer o pagamento desta em prestações (artigo 196.º 
CPPT) ou a dação em pagamento (artigo 201.º CPPT) ou para deduzir oposição judicial com base 
nos fundamentos prescritos no artigo 204.º do CPPT (cfr. o documento de citação a fls. 49 dos autos).

E fê -lo sem ter posto em causa o crédito, nem o título executivo.
Pelo que o oponente, para deduzir a presente oposição à execução fiscal, em sintonia com a citação 

recebida, teve necessariamente de recorrer aos tribunais portugueses, os quais, no caso, gozam efectiva-
mente de competência internacional, nos termos do artigo 65.º do Código de Processo Civil, seu n.º 1, 
alínea a) [ter o réu domicílio em território português] – e de acordo, aliás, com o n.º 3 do artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e do n.º 3 do artigo 12.º da Directiva 76/308/CEE, do 
Conselho, de 15 de Março de 1976.

Como se disse na sentença recorrida, “este tribunal seria incompetente se se tratasse de uma opo-
sição ao crédito ou ao título executivo, nos termos do art. 27º n.º 1 do DL 296/2003.
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No entanto, não é isso que acontece nos presentes autos.
O que aqui está em causa, o que aqui é invocado é a ilegitimidade do oponente e os factos que a 

fundam. A legitimidade ou ilegitimidade do oponente só pode ser aferida pelas leis portuguesas, pelo 
que este Tribunal é o competente”.

Aliás e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, “no acto de citação 
o oponente apenas foi advertido para a necessidade de propor a acção perante a entidade competente 
do Estado membro onde a autoridade requerente tem a sua sede, concretamente na Alemanha, e em 
conformidade com a legislação interna daquele Estado, se o crédito ou título executivo forem objecto 
de contestação”.

Mas não foi este o caso dos autos.
Deste modo e em resposta à questão decidenda, o Tribunal recorrido goza, no caso, de competência 

em razão da nacionalidade.
“E, então, havemos de convir, em súmula, que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 65.º do 

Código de Processo Civil, e de acordo com o artigo 27.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 296/2003, de 21 de 
Novembro, e o artigo 12.º, n.º 3, da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976, o 
Tribunal Administrativo e Fiscal goza de competência internacional para o conhecimento da oposição 
deduzida à execução fiscal, a correr termos no respectivo Serviço de Finanças ao abrigo do mecanismo 
de assistência mútua entre Estados membros da Comunidade Europeia em matéria de cobrança de 
créditos respeitantes a impostos” (aresto citado).

6 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso, julgar o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu internacionalmente competente para o conhecimento da presente oposição 
à execução fiscal, mantendo -se, assim, a sentença recorrida.

Custas pela Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Fundamentos de oposição à execução fiscal. Ilegalidade em abstracto/ilegaliade em 
concreto. Erro na forma de processo. Impossibilidade de “convolação”. Intempes-
tividade.

Sumário:

 I — A existência de uma isenção constitui fundamento de ilegalidade do acto tributário 
e, por isso, só pode ser invocada como causa de pedir da respectiva anulação no 
processo de impugnação judicial e não como fundamento de oposição à execução 
fiscal [alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT].

 II — Havendo erro na forma de processo, haverá que ordenar a “convolação” do meio 
processual inadequado em meio processual adequado quando a tal não obste, como 
no caso dos autos, a intempestividade da petição de oposição para ser apreciada 
como impugnação judicial.

Processo n.º 597/10 -30.
Recorrente: Fundação Dona Mariana Seixas.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – FUNDAÇÃO DONA MARIANA SEIXAS, com os sinais dos autos, recorre para este Su-

premo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 8 de Março de 2010, que, 
relativamente à oposição por si deduzida contra a execução fiscal n.º 3700200801042947 instaurada 
para cobrança de IVA referente aos anos de 2004 a 2007, julgou verificado erro na forma de processo 
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insusceptível de convolação em impugnação judicial em razão da intempestividade da petição para ser 
apreciada como impugnação, apresentando as seguintes conclusões:

1) A Recorrente foi notificada da Douta Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 
na qual este considerou pertinente apreciar a questão prévia suscitada pela Fazenda Pública de erro 
na forma do processo, cuja eventual procedência obsta ao conhecimento da oposição, por prejudicar 
as restantes questões suscitadas, determinando, assim, a procedência daquela a impossibilidade de o 
juiz proferir decisão de mérito da causa.

2) Nos termos do art.º 199.º do Código de Processo Civil as consequências resultantes do erro 
na forma de processo poderão divergir consoante se possam ou não aproveitar os actos praticados, 
tendo em vista as garantias do réu. Assim, se da errada forma processual resultar uma diminuição 
das garantias do réu, deverão anular -se todos os actos posteriores; caso contrário, deverão anular-
-se, apenas, os que não podem ser aproveitados, praticando -se os necessários para que o processo se 
aproxime de forma estabelecida na lei.

3) Ora, salvo o devido respeito se se aceita que através de uma convolação, porque o meio utili-
zado pelo contribuinte não é o adequado, o meio que o Douto Tribunal entende adequado não pode, a 
final, ser utilizado pelo contribuinte para que a situação “sub judice” seja claramente apreciada pelo 
Tribunal competente, então, é óbvio que está o próprio tribunal a permitir o menos mas inviabilizando, 
desde logo, o mais. Há, indubitavelmente, diminuição da garantia que uma convolação possa trazer, 
genericamente, ao contribuinte.

4) É referido pela Digna representante da Fazenda Pública, em 30 de Novembro de 2009, “9. E 
sendo certo que a convolação é possível desde que preenchidos os respectivos pressupostos processuais, 
no caso em apreço tal convolação não é admissível porque embora a oposição tenha sido tempesti-
vamente deduzida, ao tempo da sua apresentação já tinha decorrido o prazo para poder impugnar 
judicialmente.” … “10. Atente -se, portanto, que não está em causa a tempestividade da presente opo-
sição judicial que, conforme informação constante dos autos, foi deduzida em tempo, mas antes o facto 
de que para a convolação poder operar torna -se indispensável que, aquando da apresentação desse 
meio de reacção, ainda tivesse em tempo para poder impugnar judicialmente, o que manifestamente 
não sucede no caso em apreço.”

5) Ora, salvo o devido respeito, perguntamos: Não deverá o princípio inerente à figura da con-
volação ser manifestamente superior ao respeito dos prazos processuais? Isto é, sem conceder, ainda 
que se aceite que a acção possa ou deva ser convolada, não nos parece juridicamente aceitável que 
se dê o dito por não dito, alegando que o prazo para a impugnação judicial já se havia expirado. Isto 
é, quem permite o mais também terá, parece -nos, de permitir o menos, sob pena de descaracterizar 
a própria figura da convolação e retirar ao contribuinte a expectativa que a sua questão fiscal fosse 
analisada por um Tribunal.

6) E, é o n.º 4 do art.º 98.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que dispõe: “Em 
caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da 
lei”… “Ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio utilizado não for o adequado segundo 
a lei», nos termos do n.º 3 do artigo 97.º da Lei Geral Tributária.

7) No âmbito da ponderação dos princípios processuais, os princípios antiformalista, “pro ac-
tione” e “in dúbio pro favoritate instanciae”, para além dos princípios da oportunidade, igualdade, 
legalidade, da adequação formal que parecem impor, sempre, uma interpretação que se apresente como 
a mais favorável ao acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efectiva.

Pelo que é nosso entendimento dever considerar -se improcedente a excepção de erro na forma de 
processo, permitindo -se, assim, a convolação da oposição judicial em impugnação judicial, devendo, 
para tal, os autos baixarem ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu para prosseguirem como 
impugnação, de acordo com os princípios da oportunidade, igualdade, legalidade, adequação formal 
e de garantia de acesso ao Direito e a uma decisão final e justa dos contribuintes.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, se verifica erro na forma de processo adoptada, insusceptível de 

convolação na forma de processo adequada, em razão da intempestividade da apresentação da oposição 
para ser apreciada como impugnação judicial.

5 – Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
1. A oponente foi notificada, em 7/5/2008, do relatório de inspecção tributária, no âmbito da 

Ordem de Serviço n.º OI200800051, e das correcções efectuadas à matéria tributável, da qual re-
sultou IVA em falta, relativamente aos exercícios de 2004 a 2007, respectivamente nos montantes de 
€ 43.130,74, € 47.562,90, € 50.655,62, e € 58.996,03, conforme documento de fls. 121 verso que se dá 
por integralmente reproduzido.
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2. A oponente foi notificada da liquidação do IVA mencionado em 1, que admitia pagamento 
voluntário até 31/7/2008.

3. A oponente foi citada, em 1/10/2008, no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 3700200801042947, instaurado para cobrança das quantias referidas em 1.

4. A presente oposição foi remetida pelo correio, sob registo, em 30/10/2008, para o Serviço de 
Finanças de Viseu  -2.

6 – Apreciando.
6.1 Do erro na forma de processo
A sentença recorrida, a fls. 292 a 299 dos autos, julgou verificada a excepção de erro na forma de 

processo, absolvendo a Fazenda Pública da instância, considerando que o fundamento invocado pela 
oponente como alegadamente subsumível na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário (CPPT) o não é, antes envolve a apreciação em concreto da legalidade 
da liquidação do imposto, razão pela qual apenas podia ser invocado como fundamento de impugnação 
judicial, meio processual adequado para o invocar e apreciar, ex vi do artigo 99.º do CPPT (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 295, 296 e 299 dos autos).

Fundamenta -se o decidido em jurisprudência dos Tribunais superiores da jurisdição administra-
tiva e fiscal, citando exemplificativamente alguns acórdãos, e na posição expressa por JORGE LOPES 
DE SOUSA em anotação ao artigo 204.º do CPPT, que cita e transcreve, concluindo de acordo com a 
jurisprudência e o autor citados que o fundamento invocado envolve a apreciação da legalidade em 
concreto da liquidação da dívida exequenda e constatando que o processo de impugnação judicial 
seria a via processual adequada para atacar liquidação do imposto em causa, com a consequente 
anulação do acto tributário que definiu o “quantum” a exigir ao contribuinte (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 295 e 296 dos autos).

A recorrente não ataca propriamente o decidido quanto ao erro na forma de processo, apenas re-
corre da decisão que considerou não ser possível, por intempestividade, convolar a oposição deduzida 
em impugnação judicial.

Da questão objecto de recurso haverá, pois, que cuidar.
Mas como o julgamento quanto à possibilidade de convolação pressupõe a prévia decisão quanto 

à inidoneidade do meio utilizado, sempre se dirá que bem julgou o tribunal “a quo” ao decidir verificar-
-se erro na forma de processo, pois que o fundamento invocado pela oponente como alegadamente 
fundando a inexigibilidade da dívida exequenda – a sua qualidade de Instituição Particular de Solidarie-
dade Social, isenta de IVA nos termos do n.º 8 do artigo 9.º do CIVA, nomeadamente no que concerne 
ao fornecimento de refeições e serviço de bar aos alunos e pessoal da escola profissional – envolve a 
apreciação em concreto da legalidade do acto de liquidação, e não a ilegalidade em abstracto ou absoluta 
a que se refere a alínea a) do n.º 1, do artigo 204.º do CPPT, ilegalidade esta da própria lei (por violação 
de norma de hierarquia superior) e não no acto que a aplica, sendo esta ilegalidade em concreto, e não 
aquela ilegalidade abstracta, a que se verifica quando é liquidado imposto a quem dele está alegadamente 
isento (cfr. o Acórdão deste Tribunal de 7 de Fevereiro de 1996, rec. n.º 019077, onde se sumaria: A 
existência de uma isenção constitui fundamento de ilegalidade do acto tributário e, por isso, só pode 
ser invocada como causa de pedir da respectiva anulação no processo de impugnação judicial).

Ora, não sendo invocado qualquer outro fundamento de oposição à execução fiscal subsumível 
em alguma das alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e não cabendo o fundamento invocado na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º, antes se estando perante arguição de ilegalidade (em concreto) do 
acto de liquidação, bem decidiu a sentença recorrida ao julgar verificado erro na forma de processo 
impeditiva do conhecimento do pedido, pois que a causa de pedir invocada apenas poderia servir de 
fundamento a impugnação judicial da liquidação, nos termos do artigo 99.º do CPPT.

6.2 Da insusceptíbilidade de convolação da oposição apresentada em impugnação judicial em 
razão da intempestividade daquela para ser apreciada como impugnação

Tendo a sentença recorrida concluído no sentido da existência de erro na forma de processo, pon-
derou, como lhe impõe a lei (cfr. os artigos 97.º n.º 3 da Lei Geral Tributária e 98.º n.º 4 do CPPT), da 
possibilidade de convolação da oposição deduzida em impugnação judicial, concluindo não ser possível 
tal convolação pois que mostra -se ultrapassado o prazo de 90 dias a que alude o artigo 102º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, pelo que, a ordenar -se tal convolação, incorrer -se -ia na 
prática de um acto inútil, e proibido por força do disposto no artigo 137.º do Código de Processo Civil.

É que, pondera a sentença recorrida, a liquidação em causa admitia pagamento voluntário até 
31/7/2008 e a presente oposição foi remetida pelo correio, sob registo, para o Serviço de Finanças 
de Viseu -2, em 30/10/2008. Deste modo, atenta a natureza substantiva do prazo de impugnação e o 
disposto nos artigos 57.º n.º 3 da Lei Geral Tributária e 20.º do CPTT – que mandam contar o prazo de 
90 dias previsto no artigo 102.º do CPPT nos termos da lei civil (artigo 279.º do Código Civil) – impõe-
-se concluir que o prazo para impugnação judicial se esgotou no dia 29/10/2008, ou seja, na véspera 
do dia em que foi efectivado o registo postal da oposição remetida ao serviço de finanças por essa via 
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e que vale, nos termos do n.º 6 do artigo 103.º do CPPT, como data do acto processual (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 298 dos autos).

Insurge -se contra a decisão de não convolação da petição de oposição em impugnação judicial a recor-
rente, pretendendo que se ordene, mesmo assim, a de acordo com os princípios da oportunidade, igualdade, 
legalidade, adequação formal e de garantia de acesso ao Direito e a uma decisão final e justa dos contribuintes.

Bem lamentamos dizer, contudo, não ser possível convolar a petição de oposição em impugnação pois que, 
embora aquela fosse tempestiva se pudesse como tal ser julgada, é, contudo extemporânea para ser apreciada 
como impugnação, pois que foi apresentada no dia seguinte ao do termo do prazo (cfr. os números 2 a 4 do pro-
batório fixado na sentença recorrida), como bem julgou, e pelos fundamentos aí invocados, a decisão recorrida.

A lei é clara ao ordenar que a contagem do prazo de impugnação se faça de acordo com o disposto 
do artigo 279.º do Código Civil (cfr. o n.º 1 do artigo 20.º do CPPT, o que significa que tal prazo não se 
suspendeu durante as férias judiciais, terminando efectivamente no dia 29/10/2008, ou seja, na véspera 
do registo postal do envio da petição de oposição, que há -de considerar -se, atento o disposto no n.º 6 
do artigo 103.º do CPPT, a data em que o acto de apresentação da petição foi praticado.

O prazo de impugnação é estabelecido por lei formal (princípio da legalidade quanto às garantias 
dos contribuintes – artigo 103.º n.º 2 da Constituição da República) e conta -se em termos idênticos para 
todos os contribuintes, como não podia deixar de ser atento o princípio da igualdade. Não há, nesta 
matéria, lugar para a ponderação do invocado princípio da oportunidade, pois que os prazos de reacção 
contenciosa estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária (artigo 103.º n.º 2), sendo fixados im-
perativamente pelo legislador, sendo no respeito dos prazos fixados que se há -de julgar da adequação 
formal dos meios de reacção utilizados em face das pretensões deduzidas em juízo, garantindo -se o 
acesso ao Direito e uma tutela jurisdicional efectiva.

Este Supremo Tribunal tem reiteradamente aplicado os invocados princípios anti -formalista, pro 
actione e pro favoritate instantiae para ordenar a convolação de meios processuais inadequadamente 
utilizados nos meios processuais adequados sempre que tal se lhe apresente como possível sem sub-
versão da legalidade (cfr., a título de exemplo, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 21 de Janeiro de 
2009, rec. n.º 0688/08).

Não o pode, porém, fazer, nos casos em que à data da apresentação da petição se tinha já esgotado 
o prazo para interposição do meio processual adequado (no caso, a impugnação judicial), pois que tal 
se traduziria num acto inútil, e como tal proibido por lei (cfr. o artigo 137.º do Código de Processo 
Civil), pois que o destino dessa impugnação seria necessariamente o de ser liminarmente indeferida, 
por extemporaneidade.

A sentença recorrida que assim o decidiu não merece, pois, censura, estando o recurso votado ao 
insucesso.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Sem custas, pois que a recorrente delas está isenta.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pi-
nho — António Calhau. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Nulidade da sentença. Nulidade de acórdão.

Sumário:

 I — O artigo 668.º, n.º 1 do CPC prevê e indica nas suas alíneas os casos de nulidade 
da sentença. Esta previsão e regime processual são igual e subsidiariamente 
aplicáveis aos acórdãos do Supremo, por força do estatuído pelos artigos 716.º e 
732.º do mesmo compêndio adjectivo.

 II — A nulidade de acórdão por omissão de pronúncia [artigo 668.º, n.º 1 alínea d)] 
só se verifica ocorrer quando o juiz ou o tribunal deixem de pronunciar -se sobre 
questão que devessem conhecer e que porventura não haja resultado prejudicada 
pelo conhecimento e decisão proferida quanto ao demais.
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 III — A arguida nulidade não se verifica ocorrer no ajuizado caso dos autos na justa 
medida em que o Tribunal superior emitiu pronúncia decisória sobre todas as 
questões suscitadas pelo recorrente em sede de alegações de recurso jurisdicional.

Processo n.º 661/10 -30.
Recorrente: Auto Rali, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Notificada que foi do acórdão de fls. 111 a 118 dos presentes autos e que lhe negou provimento ao 
recurso jurisdicional que interpusera da sentença do TT de Lisboa que, por sua vez, lhe julgara impro-
cedente a reclamação (artigo 276º do CPPT) que apresentara contra penhora efectuada em 04.12.2009 
sobre imóvel que convenientemente identifica para cobrança de dívidas a que respeita o processo de 
execução fiscal apenso e que leva o n.º 3301199601001973, a ali Recorrente e Executada Auto Rali, 
SA, nos autos convenientemente identificada, veio agora, ao abrigo do disposto no artigo 668º n.º 1 
alínea b) e d) do CPC, arguir a nulidade daquele acórdão.

Sustenta, em síntese e fundamentalmente, que nele se não conheceu nem decidiu questão que 
suscitara e que, em substância, tinha a ver com a alegação oportunamente produzida, traduzida na 
invocação de que as dívidas garantidas pela penhora em causa nos autos estavam já compreendidas 
no âmbito desta anterior penhora efectuada em 18.05.2007 sobre o mesmo imóvel,

Pois, em sua opinião e tal como também alegara, diz, o que estava em causa nos autos era saber 
se o Serviço de Finanças poderia efectuar diversas penhoras sobre o mesmo bem, para garantir o 
pagamento das mesmas dívidas.

Sustentando ainda que a informação prestada pelo serviço de Finanças era insuficiente para 
concluir que a penhora em causa nos autos incidia sobre as mesmíssimas dívidas em causa na 
penhora anterior.

Para a final concluir pela verificação da arguida nulidade por omissão de pronúncia nos termos 
da primeira parte da alínea d) do n.º 1 do artigo 668º do CPC.

A Recorrida Fazenda Pública nada disse.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Não lhe assiste porém qualquer razão, como sumariamente demonstraremos e os precisos termos 

do assim sindicado acórdão bem proficientemente evidenciam.
Na verdade e como dele expressa e bem claramente consta, o tribunal afrontou e pronunciou -se 

sobre aquela alegação quando nele se escreveu, além do mais,
“... a única questão a dirimir é tão só a do alegado excesso da questionada penhora.
A Recorrente, com a concordância aliás do Ministério Público, sustenta em síntese e ao contrário 

do decidido, que dos autos e da informação prestada pelos SF, a instâncias do Tribunal recorrido, não 
resulta informação capaz de permitir avaliar e decidir sobre o alegado excesso da penhora concretizado 
através da agora realizada – em 04.12.2009 e para garantia de quantia exequenda de € 220.266,19 –, 
já perante a anterior penhora, sobre o mesmo prédio aliás, efectuada em 18.05.2007, para garantir 
cobrança coerciva de conjunto de dívidas que à data ascendiam a € 2.449.717,87.”

E, depois de expressa referência à factualidade acolhida na sindicada sentença, factualidade que 
este Tribunal enquanto tribunal de revista não sindicava, pois se trata de matéria de facto que não cabe 
nos seus poderes de cognição – cfr. artigo 26º alínea b) do ETAF  -, acolhendo antes e nesta sede os 
juízos e conclusões ali formulados, concluiu que

“... como os autos bem proficientemente evidenciam em sede de factualidade subjacente, com a 
questionada penhora, incidente ainda sobre o prédio já antes penhorado em 18.05.2007, para garantia 
de eventual pagamento de dívidas então orçadas em € 2.449.717,87, persegue agora o SF exequente 
garantia adicional do eventual pagamento de outras dívidas, entretanto apuradas nos novos processos 
executivos e que contabilizou em € 207.283,78, designada e especificamente as apuradas no processo 
de execução fiscal n.º 3301199601001973 e seus apensos, ora junto por apenso, e que terão resultado 
do apuro e actualização das várias dívidas a cargo da Recorrente e ainda não cobertas por qualquer 
garantia.

Isso mesmo se considerou na da decisão impugnada em sede de fundamentação do respectivo 
segmento decisório,

Como decorrente da informação prestada em juízo pelo SF competente e dos demais elementos 
documentais”

Mais se tendo aditado e considerado que
“... se aquela informação não satisfaz porventura os intentos de esclarecimentos adicionais agora 

perseguidos pela Reclamante e ora Recorrente, uma vez que, como decorre do texto da petição inicial 
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apresentada, em sede de motivação da reclamação deduzida, o excesso de penhora com que agora 
fundamenta o presente recurso jurisdicional só reflexa ou implicitamente poderia ser tido como alegado, 
como decorrência das, essas sim, expressamente invocadas e depois julgadas, sem controvérsia nem 
sindicância jurisdicional, improcedentes duplicação de colecta e impenhorabilidade do bem,

Satisfaz antes, plenamente, com clareza e indiscutível suficiência, a questão suscitada e que 
se traduzia apenas e só em saber se a quantia de € 220.266.19, que agora o SF Exequente intenta 
garantir com a questionada penhora, fora ou considerada ou levada em conta no valor das dívidas 
 - € 2.449.717,87 – antes garantidos pela penhora efectuada em 18.05.2007.”

Diga -se aqui e na circunstância que, apenas por mero erro de escrita, revelado pelo próprio contexto 
da declaração e que apenas dá direito a rectificação – cfr. artigo 249º do Código Civil – o segmento do 
agora transcrito excerto “... fora ou considerada ou levada em conta...”, haveria de ser entendido, como 
ali se quis dizer e decorre inequivocamente da declaração produzida, como “... fora ou não considerada 
ou levada em conta...”, rectificação a que agora, nestes termos, se procede.

Mais se deixou consignado no questionado acórdão, mediante invocação da lei adjectiva comum 
e da lei tributária aplicável, bem assim como da atinente doutrina e jurisprudência, que

“É pois seguro que, assim e por isso, não ocorre o invocado excesso.
A nova e controvertida penhora, embora sobre imóvel já antes penhorado, para garantia de 

pagamento das outras dívidas cabe na previsão do artigo 217º do CPPT.”
E que
“Nada obstava pois à realização de nova penhora, ainda que sobre o mesmo bem, para garantia 

agora de outras e supervenientes dívidas.
Não merece pois censura a sindicada sentença que assim decidiu, nem o despacho que validou.”
Não ocorre assim qualquer das arguidas nulidades de acórdão pois nele se afrontaram e decidi-

ram as questões antes suscitadas, sem que se vislumbre mácula no discurso fundamentador quanto à 
especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão proferida.

Termos em que acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir 
o requerido.

Custas pela Recorrente e ora Arguente, fixando a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Apreensão de documentos. Impugnação. Inquérito judicial. Questão prejudicial.

Sumário:

 I — Dos actos de apreensão de documentos efectuados pela AT, nos termos do artigo 30.º 
do RCPIT, é admitida impugnação judicial com fundamento na sua ilegalidade e 
que se reveste de carácter urgente (artigo 143.º, n.os 1 e 2 do CPPT).

 II — A instauração de processo de inquérito, em que é ordenada apreensão dos mesmos 
documentos, não retira o carácter urgente àquela impugnação nem determina a 
sua suspensão até ao desfecho do mesmo, por não se mostrar prejudicial nem 
justificado.

Processo n.º 759/10 -30.
Recorrente: Navilivre Unipessoal, 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 – Navilivre Unipessoal, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com o despacho do 
Mmo. Juiz do TAF do Porto que ordenou que os autos de impugnação deduzida pela ora recorrente 
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contra a legalidade da apreensão de documentos que lhe foi efectuada ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 30.º do RCPIT aguardassem por 30 dias por ser essencial para a boa decisão desta 
causa o desfecho do Inquérito 67/97.0TELSB, à ordem do qual os documentos em causa se encontram 
apreendidos, dele vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A - O tribunal a quo decidiu que a impugnação contra a apreensão de documentos, interposta nos 
termos do artigo 143.º do CPPT, perdeu o carácter de urgência e tem de ficar suspensa por os docu-
mentos cautelarmente apreendidos pela Administração Tributária terem sido apreendidos à ordem de 
um processo de inquérito, sendo que a boa decisão da presente impugnação depende do desfecho do 
processo de inquérito.

B - A apreensão cautelar de documentos por parte da Administração Tributária tem de ser feita 
nos termos do disposto no artigo 30.º do RCPIT, devendo a Administração Tributária agir, aquando 
da sua concretização, em respeito pelos princípios do procedimento tributário, previstos no artigo 55.º 
da LGT.

C - A impugnação judicial prevista no artigo 143.º do CPPT tem em vista submeter à apreciação do 
tribunal administrativo e fiscal competente a legalidade da apreensão que foi cautelarmente decretada 
pela Administração Tributária.

D - A apreciação da legalidade da apreensão de documentos feita pela Administração Tributária é 
feita tendo em consideração regras e princípios diferentes daqueles que legitimam a realização de uma 
apreensão de documentos em processo penal tributário, a avaliar nos termos previstos no CPP.

E - A apreensão judicial efectuada no processo crime não faz desaparecer a apreensão administra-
tiva da ordem jurídica, sendo sempre relevante a fixação da ilicitude da apreensão administrativa para 
efeitos indemnizatórios, entre outros.

F - Nem, do mesmo modo, o desfecho do processo de inquérito pode afectar ou influenciar a 
decisão a proferir sobre a legalidade da apreensão cautelar, a qual é avaliada tendo em consideração o 
respectivo regime jurídico, constante do RCPIT, e não o disposto na legislação penal, para que remete 
o processo penal tributário, sobre a apreensão de documentos. Isto porque o desfecho do processo de 
inquérito será, regra geral, o de dedução de acusação ou de arquivamento do inquérito, caso se tenha 
reunido indícios sérios da prática de uma infracção tributária, ou não, e não o de ter sido legal, de acordo 
com o regime jurídico das apreensões administrativas de documentos.

G - Razão pela qual entende a recorrente que o tribunal a quo não pode considerar que a impug-
nação da apreensão perdeu o seu carácter urgente e que a mesma tem de ficar suspensa até desfecho 
do processo de inquérito.

H - A decisão do tribunal a quo viola, entre outros, o disposto no artigo 1.º e artigo 143.º do CPPT 
e no artigo 30.º do RCPIT.

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, confirmando -se o julgado recorrido.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Compulsados os autos verifica -se que o pedido formulado pela requerente prende -se com a 

legalidade da apreensão de certos documentos efectuada pela Administração Tributária.
Ora, a apreensão dos documentos em causa nos autos encontra -se, neste momento, não à ordem 

da Administração Tributária mas à ordem do Processo de Inquérito 67/07.0TELSB, aberto contra Gil 
Ferreira, por utilização de empresas por si controladas, directa e indirectamente, nomeadamente a 
sociedade Navilivre Unipessoal, Lda., aqui requerente, as quais são utilizadas como instrumentos ou 
veículos para o conhecimento de fugas ao fisco, nomeadamente fugas ao IVA.

Por esse facto, e enquanto tal apreensão persistir, deixa de ser urgente a decisão a ser proferida 
nestes autos e o desfecho do inquérito supra mencionado é essencial para a boa decisão da causa.

Face ao exposto, aguardem os autos por 30 dias, após os quais deve ser solicitada nova infor-
mação.

Oportunamente conclua.
Porto, 03/06/2009.».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz do TAF do Porto que considerou 

que a impugnação contra a apreensão de documentos, interposta nos termos do artigo 143.º do CPPT, 
perdeu o carácter de urgência e tem de ficar suspensa por os documentos cautelarmente apreendidos 
pela AT terem sido, entretanto, apreendidos à ordem de um processo de inquérito, sendo que a boa 
decisão da impugnação depende do desfecho do processo de inquérito.

Vejamos. Nos termos do artigo 30.º do RCPIT, os funcionários da DGI incumbidos da acção de 
inspecção tributária podem adoptar medidas cautelares de aquisição e conservação da prova, designa-
damente, apreender os elementos de escrituração ou quaisquer outros elementos, incluindo suportes 
informáticos, comprovativos da situação tributária do sujeito passivo ou de terceiros.
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Desses actos de apreensão praticados pela AT, é admitida a impugnação judicial que se reveste 
sempre de carácter urgente (artigo 143.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT).

A atribuição de urgência tem as consequências previstas no n.º 2 do artigo 36.º do CPTA.
Entendeu o Mmo. Juiz a quo que o facto de ter ocorrido, entretanto, uma apreensão desses mesmos 

documentos à ordem dum processo de inquérito retirou o carácter de urgência à decisão a ser profe-
rida nestes autos além de o desfecho de tal inquérito ser essencial à boa decisão da causa pelo que se 
impunha, em seu entender, a suspensão destes autos.

Não tem, porém, razão o Mmo. Juiz a quo.
Por um lado, o carácter urgente da presente impugnação judicial não é afectado pela instau-

ração de qualquer processo de inquérito ou mesmo qualquer outro processo (veja -se que o próprio 
n.º 6 do artigo 143.º do CPPT reconhece a coexistência com esta impugnação de um processo contra-
-ordenacional) desde logo porque a lei o não prevê e também por não se justificar atenta a natureza 
autónoma dos processos em confronto, com princípios e regras próprias, e visando salvaguardar bens 
jurídicos distintos.

Com efeito, o fundamento da apreensão impugnada nestes autos – a realização de inspecção 
tributária por parte da AT – é substancialmente distinto da finalidade e objecto dos autos de inquérito, 
que consiste na investigação e exercício da acção penal relativamente a actos criminalmente puníveis.

Sendo que a apreensão judicial efectuada no âmbito de um processo de inquérito não tem como 
efeito fazer desaparecer o acto de apreensão administrativa da ordem jurídica e é a legalidade deste 
que se contesta nos presentes autos.

Daí que se entenda, pois, não haver razão para que a presente impugnação judicial perca o carácter 
de urgente que a lei lhe confere.

Por outro lado, também se não justifica que os presentes autos fiquem a aguardar o desfecho do 
inquérito mencionado por não se ver de que forma tal desfecho seja essencial para a boa decisão da 
causa.

A suspensão da instância por determinação do juiz só deve ocorrer nos termos previstos na lei 
(artigos 276.º e 279.º do CPC).

Uma causa é prejudicial em relação a outra, em termos de justificar -se a suspensão desta, quando 
a decisão aí proferida possa destruir o fundamento ou a razão de ser da segunda, não podendo o tribu-
nal ordenar a suspensão da instância senão nos termos em que a lei a prevê (v. acórdão deste STA de 
3/6/03, no recurso n.º 558/03).

A prejudicialidade exige, para além da conexão que possa verificar -se entre duas causas, uma 
dependência jurídica de uma em relação à outra por forma que a solução dada a esta comporte um 
alcance de julgamento susceptível de influenciar a solução da segunda (por isso se diz prejudicial), isto 
é, a definição operada pelo respectivo julgamento apresenta -se como premissa necessária ao axioma 
jurídico da decisão da segunda causa (v. acórdão deste STA de 2/10/02, no recurso n.º 303/02).

Ora, no caso em apreço, o desfecho do inquérito não se vai pronunciar sobre a questão que importa 
na situação aqui em análise e que é a legalidade da apreensão dos documentos por parte da AT, avaliada 
tendo em consideração o respectivo regime jurídico aplicável e constante do RCPIT.

Nem vai determinar a validade ou invalidade do acto de apreensão efectuado pela AT, sendo certo 
que a lide se mantém útil enquanto dela se puder retirar, em resultado da anulação do acto, uma qualquer 
vantagem juridicamente relevante, nomeadamente ainda que apenas de natureza indemnizatória face 
à ilicitude da conduta administrativa.

Razão por que se entende, assim, que o Mmo. Juiz a quo não podia concluir como o fez na decisão 
recorrida que a presente impugnação da apreensão de documentos perdeu o seu carácter urgente e que 
a mesma tem de ficar suspensa até desfecho do processo de inquérito em curso.

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, a qual deve ser substituída 
por outra que conheça do mérito da pretensão da recorrente, se nada mais a tal obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 24 de Novembro de 2010.

Assunto:

Execução de julgado. Indemnização por prestação de garantia indevida. Juros.
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Sumário:

 I — O artigo 53.º da LGT consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado, total 
ou parcialmente, pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária 
ou equivalente que tenha oferecido para obter a suspensão da execução fiscal, no 
caso de esta vir a revelar -se indevida por força do vencimento do procedimento ou 
processo tributário em que era controvertida a legalidade da dívida exequenda, 
podendo essa indemnização ser formulada tanto nesse procedimento ou processo 
tributário, como autonomamente.

 II — O artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a in-
demnização no próprio procedimento ou processo tributário, e não regulamentar 
o modo de a requer através do meio processual autónomo (principal ou acessório) 
adequado para o efeito.

 III — Não tendo o lesado exercido esse direito através do referido enxerto no procedimento 
ou processo tributário, não dispondo de decisão que condene a Administração 
ao pagamento da aludida indemnização, não estando, assim, esta obrigada ao 
seu pagamento em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado 
formular esse pedido em execução coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio 
processual acessório do processo tributário onde foi anulada a dívida garantida.

 IV — Sobre o pedido indemnizatório formulado e concedido em execução de julgado 
não recaem juros indemnizatórios, compensatórios ou moratórios.

Processo n.º 1103/09 -30.
Recorrente: Paulo Jorge dos Santos Futre.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA e PAULO JORGE DOS SANTOS FUTRE, com os demais sinais 
dos autos, recorreram para este Supremo Tribunal da sentença que o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada proferiu nos presentes autos de execução de julgado, condenando a Fazenda Pública a pagar 
ao Exequente a quantia de € 40.403,74 de indemnização pelos custos que este suportou com garantias 
bancárias prestadas para sustar o processo de execução fiscal instaurado com vista à cobrança de dí-
vida tributária proveniente de acto de liquidação judicialmente anulado, e absolvendo -a do pedido de 
pagamento de juros indemnizatórios e compensatórios sobre a referida indemnização.

As alegações dos recursos mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1.2. Recurso da Fazenda Pública
A. A sentença recorrida, a fls..., aclarada a fls..., ao entender que o pedido de indemnização em 

caso de garantia bancária indevidamente prestada, pode ser formulado em processo autónomo e, mais 
concretamente, em sede de execução de julgados, e ao condenar a AT ao seu pagamento, fez, salvo o 
devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, não devendo, nesta parte, 
ser mantida.

B. Resulta claramente do n.º 3 do art. 53º da LGT complementado pelo art. 171º do CPPT, que a 
formulação do pedido de indemnização por prestação indevida de garantia bancária, antes de mais, 
só pode ser formulado autonomamente quando o seu fundamento for superveniente.

C. Ora, residindo o fundamento do direito à indemnização no facto complexo integrado pelo 
prejuízo resultante da prestação de garantia e pela ilegal actuação da Administração ao liquidar 
indevidamente o imposto, não é o reconhecimento do erro imputável aos serviços, seja judicial, seja 
administrativo, a fundar o direito indemnização, é o erro em si.

D. Assim, este erro já era conhecido do recorrido quando deduziu a impugnação judicial, pelo 
que, no decurso do processo de impugnação judicial, e logo que prestou garantia, o que fez em 15/06/99 
e 02/08/99, podia o mesmo fazer valer o seu direito à indemnização, ainda no decurso do processo 
de impugnação judicial, fundando -o em factos já então ocorridos e seus conhecidos — e não apenas 
supervenientemente.

E. Não constitui, assim, facto superveniente o invocado pelo ora recorrido na sua petição de 
execução, o conhecimento da remessa dos autos de impugnação judicial, para execução da decisão 
transitada em julgado, ao Serviço de Finanças.

F. Pelo que, ao ter considerado que o ora recorrido podia formular pedido de indemnização 
autónomo e em sede de execução de julgados, desconsiderando conhecimento que ele teve, ainda na 
pendência do processo de impugnação judicial do facto que fundamenta esse pedido, o Mmº Juiz “a 
quo” fez uma incorrecta interpretação e aplicação do n.º 3 do art. 53º da LGT em conjugação com o 
n.º 2 do art. 171º do CPPT.
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G. Por outro lado, o art. 53º n.º 3 da LGT no qual o Mmº Juiz “a quo”, fundamenta a tese de 
que o pedido de indemnização por prestação de garantia bancária pode ser formulado em processo 
autónomo e em sede de execução de julgados, contende, desde logo, com o estipulado no n.º 1 do 
art. 171º do CPPT.

H. De facto, o n.º 1 do art. 171º do CPPT liga o pedido de indemnização ao processo em que 
seja controvertida a legalidade da dívida exequenda, o que significa que legislador pretendeu afastar 
tal tipo de discussão do processo de execução de julgados, que é um meio processual acessório que 
já não visa a apreciação da legalidade da dívida exequenda, mas sim, a execução de julgado em que 
eventualmente, se condena a AT a anular determinada liquidação.

I. Daí que tal meio processual, da execução de julgados, não seja meio próprio e adequado para 
a apreciação do pedido de indemnização por prestação de garantia bancária.

J. Deste modo, não nos parece que haja qualquer contradição entre o n.º 3 do art. 53º da LGT e 
o art. 171º do CPPT. Tendo que se presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e 
soube exprimir o seu pensamento em termos adequados há que concluir que estabelecendo o art. 53º da 
LGT o direito substantivo a atribuição de uma indemnização em caso de garantia indevida, o art. 171º 
do CPPT regulamenta a forma de exercício desse direito e, ao fazê -lo, também permite que o pedido seja 
formulado autonomamente, desde que o seu fundamento seja superveniente e desde que seja utilizado 
meio processual em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda, o que afasta deste tipo 
de processos, o processo de execução de julgados.

K. Por outro lado e, ainda que assim não se entenda, sem conceder, não se diga que atribuição 
de uma indemnização pela prestação indevida de garantia bancária em sede de execução de julgados, 
cabe no dever de reconstituição da situação que existiria se não tivesse sido praticado o acto, cfr. 
art. 100º da LGT.

L. É que, de acordo com os preceitos legais atendíveis, parece claro que o direito a uma indemni-
zação pela prestação indevida de garantia bancária está subordinado ao princípio do pedido e que é 
indispensável a comprovação dos seus pressupostos, em processo em que seja apreciada a legalidade 
da dívida exequenda.

M. O processo de execução de julgados não é o meio adequado para conhecer, ou não, da exis-
tência do direito a uma indemnização por prestação de garantia bancária. Na verdade, sendo neces-
sária uma decisão administrativa ou judicial que reconheça direito do contribuinte e, sendo a causa 
de atribuição da mesma a anulação do acto tributário, é no âmbito do processo no qual é apreciada 
a validade desse mesmo acto tributário que deve igualmente ser apreciado se essa invalidade, que 
importa a anulação do acto, se deve a erro de facto ou de direito da AT que constitua a AT no dever 
de indemnizar. Salvo o devido respeito, o processo de execução visa, unicamente, executar decisões 
declarativas ou condenatórias, não podendo extravasar o seu âmbito executivo e apreciar “ex novo” 
pressupostos da acção declarativa do reconhecimento do direito a uma indemnização.

N. O art. 100º da LGT tem, necessariamente, que se articular com o art. 53º da LGT e com o 
art. 171º do CPPT, daí resultando que a lei não transfere para a sede do processo de execução de 
julgado, a apreciação dos pressupostos de que depende o direito do contribuinte a indemnização por 
prestação de garantia bancária.

O. Até porque o art. 100º da LGT não se refere a pagamento de uma indemnização por custos 
suportados com a prestação de garantia bancária, mas, unicamente, ao pagamento de juros indem-
nizatórios que tem uma natureza e cuja atribuição vise proteger interesses distintos, sendo a situação 
do contribuinte que paga o imposto diferente daquele que o não paga e que oferece garantia bancária 
para obstar ao prosseguimento da execução fiscal.

P. Ora, no caso, não existe qualquer decisão judicial proferida em sede de impugnação judicial 
que, na sequência da apreciação de uma liquidação que venha a ser anulada, tenha apreciado e con-
denado a AT ao pagamento de uma indemnização pela prestação de uma garantia bancária. Ao decidir 
em contrário e ao condenar a AT ao pagamento de uma indemnização correspondente a custos supor-
tados com a prestação de garantia bancária, a sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação e 
aplicação dos artigos 100º e 53º da LGT e art. 171º do CPPT.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao 
presente recurso e ser revogada a sentença recorrida na parte que condenou a AT ao pagamento da 
quantia de € 40.403,74 referente aos custos suportados pela requerente com as garantias bancárias 
prestadas, com as legais consequências.

1.3. Recurso de Paulo Jorge dos Santos Futre
I Por sentença de 12 -05 -2006, foi anulada a liquidação adicional de IRS referente ao exercício 

de 1993 [factos 3 da matéria de facto dada como provada];
II Para garantir o montante de IRS constante de tal liquidação, o recorrente prestou três garan-

tias bancárias, cujos custos importaram em € 40.403,74 [factos 13, 14 e 15 da matéria de facto dada 
como provada];
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III Por força de lei [artigo 100º da LGT] a administração tributária está obrigada à imediata e 
plena reconstituição da legalidade, que foi objecto de litígio, compreendendo o pagamento de juros 
indemnizatórios a partir do termo do prazo da execução da decisão [situação legal reforçada pela 
jurisprudência desse Alto Tribunal – Processo n.º 01220/06].

IV Esta obrigação de reconstituição da legalidade, com os inerentes juros indemnizatórios mantém-
-se “...durante o prazo de execução espontânea do julgado  - 30 dias, nos termos do artigo 170º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aplicável por força do artigo 102º, n.º 1, da LGT, 
e 146º, n.º 1, do CPPT [vide acórdão citado na nota anterior].

V Terminado o prazo de trinta dias passam a ser devidos juros moratórios que, tem a mesma na-
tureza indemnizatória, pois radicam no atraso, por parte da AT, da reconstituição da plena legalidade.

VI A AT está obrigada à reparação do dano [cujo valor se mostra provado e ascende a € 40.403,74 
de que o recorrido se vê privado]; é sobre esta importância — quantia legalmente decidida  - que os 
juros  - indemnizatórios e moratórios — são calculados [ver acórdão referido na nota 5].

VII Ou seja: os juros moratórios pretendem, ainda, findo o prazo de execução espontânea, in-
demnizar o valor do desapossamento de património sofrido pelo recorrente, e não compensá -lo pelo 
não pagamento de juros indemnizatórios neste prazo.

VIII O pagamento dos juros reclamados representa e constitui um simples postulado do princí-
pio constitucional que dispõe que as decisões dos tribunais transitadas em julgado são obrigatórias 
para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades 
(artigo 205º da CRP).

IX E o recorrente é tão só um cidadão português, que clama por tratamento igual, a todos os 
demais cidadãos deste Estado de Direito.

Venerandos Conselheiros,
Com o alto e douto suprimento de V. Exas. deve ser concedido provimento ao presente recurso 

e ser revogada a sentença recorrida na parte que absolveu a AT e ser substituída por douto acórdão 
de V. Exas. que determine:

a) o pagamento de juros indemnizatórios até ao termo do prazo da execução espontânea do 
julgado;

b) e juros moratórios a partir daquele prazo e até efectivo e integral pagamento com todas as 
demais consequências legais decorrentes de tal provimento.

1.4. O recorrido Paulo Jorge dos Santos Futre apresentou contra -alegações dirigidas ao recurso 
interposto pela Fazenda Pública, que finalizou com as seguintes conclusões:

I A sentença recorrida fez uma correcta e exemplar aplicação e interpretação da Lei em vigor no 
Estado de Direito, em face da matéria de facto dada como provada;

II Decidiu  - e bem  - que o pedido de indemnização em caso de garantia indevidamente prestada, 
pode ser formulado em processo autónomo e, mais concretamente, em sede de execução de julgados;

III Decidiu  - e bem  - de acordo com as disposições contidas nos artigos 53º e 100º da LGT;
IV Decidiu  - e bem  - na esteira da Douta Jurisprudência emanada desse Alto Tribunal;
V Ao decidir  - e bem  - na atribuição de uma indemnização correspondente às despesas suportadas 

com a prestação de uma garantia bancária por parte do recorrido, tal decisão mostra -se conforme à 
reconstituição da situação, por força da procedência da impugnação judicial;

VI O processo de execução de julgados é um meio processual acessório do processo de im-
pugnação judicial (artigo 176º, n.º 2, do CPTA e, antes, no correspondente artigo 7º, do Decreto -Lei 
n.º 256 -A/77, de 17 de Junho, aplicáveis por força do disposto no n.º 1, do art. 146º do CPPT e, ainda, 
no artigo 95º, da LPTA);

VII Existe manifesta e imperativa prevalência da LGT em face do CPPT, não podendo este último 
vir restringir direitos concedidos pela Lei Geral Tributária, nem mesmo quanto à forma de exercício 
dos mesmos;

VIII Prevalência essa igualmente imposta pelo sentido da lei de autorização legislativa em que o 
Governo se baseou para aprová -la, assente no artigo 51º da Lei n.º 87 -B/98 de 31 de Dezembro, que é o 
da compatibilização das normas do CPT (ao tempo) com as da LGT e regulamentação das disposições 
desta dela carecidas;

IX Relativamente a matérias inseridas na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia 
da República [artigos 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea da CRP], serão obrigatoriamente inconstitucio-
nais as normas do CPPT que não se compatibilizem com as da LGT [artigos 112º, n.º 2, e 198, n.º 1, 
alíneas a) e b), da CRP];

X A ser aceite a tese da recorrente  - no que jamais se concede  - assente na prevalência do artigo 171º 
do CPPT estaríamos perante uma clara e evidente inconstitucionalidade;

XI A manutenção e reconfirmação, por V. Exas. da decisão em crise é, igualmente, um imperativo 
constitucional, por força do disposto no artigo 22º da Constituição da República Portuguesa;



1823

XII A liquidação impugnada traduziu -se num acto de autoridade da administração fiscal, no 
exercício de um poder público, pondo termo ao processo administrativo do lançamento do imposto, 
definindo com força obrigatória e coerciva a situação jurídico -tributária naquele caso concreto;

XIII A força da AT provem do jus imperii da autoridade de que a administração fiscal se encontra 
revestida e goza de presunção de legalidade até que uma decisão judicial a venha eventualmente a 
revogar ou anular;

XIV Só com o trânsito em julgado de tal decisão se manifesta e emerge no mundo do Direito o 
erro da liquidação e não antes;

XV Não existiu prestação de garantia indevida até tal decisão ter transitado em julgado. Existiu sim 
uma garantia legalmente prestada como forma de garantir a oposição ao privilégio de executoriedade 
que emerge da lei a favor do Estado;

XVI Só a partir da decisão transitada em julgado da impugnação judicial se verifica o facto 
contrário — a ilegalidade da prestação da garantia. A prestação da garantia pelo recorrido tornou -se a 
partir desse momento uma garantia indevida, tendo como resultado o direito a ser indemnizado pelos 
custos dessa mesma indevida garantia.

XVII A sentença recorrida fez correcta e legal interpretação e aplicação dos artigos 100º e 53º da 
LGT e 171º do CPPT.

1.5. Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou contra -alegações dirigidas ao recurso apresentado 
pelo Exequente, que concluiu do seguinte modo:

A) A sentença recorrida, na parte em que absolveu a executada do pagamento de juros indemni-
zatórios e compensatórios, fez uma correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, deve 
ser mantida.

B) No presente recurso jurisdicional, vem o ora recorrente tentar esclarecer que o que se limitou 
a pedir, sob a designação de juros indemnizatórios e compensatórios, foi o seu direito, constitucional-
mente protegido, assente na teoria da responsabilidade civil, e que o que peticionou foi, tão só, o valor 
de juros correspondente ao desapossamento que foi obrigado a assumir do seu património, no valor 
de € 40.403,74, valor que teve que assumir perante a entidade bancária, por esta lhe haver prestado 
garantias bancárias que vieram a ser indevidas.

C) Assim, ainda que não seja claro a que título é que o ora recorrente pretende que lhe sejam 
atribuídos juros e qual o tipo de juros a que alega ter direito, se são os indemnizatórios e/ou compen-
satórios e/ou de mora, cumpre referir que o pagamento das despesas suportadas com a prestação da 
garantia bancária já corresponde à medida da indemnização devida pelo facto de o contribuinte ter 
suportado aquelas despesas.

D) Na verdade, o direito à atribuição de juros indemnizatórios encontra -se previsto no art. 43º da 
LGT e abrange apenas uma das causas de responsabilidade da AT originada pelo pagamento indevido 
de tributos que lhe seja imputável tendo como fundamento a compensação do contribuinte pela privação 
da disponibilidade da prestação tributária indevidamente cobrada.

E) No caso, não estamos e, nem o ora recorrente funda o seu direito a juros numa situação de 
anulação da liquidação por erro imputável aos serviços, ou num incumprimento do prazo legal de 
restituição oficiosa dos tributos, ou, ainda, num incumprimento de prazo de revisão oficiosa do acto 
tributário por iniciativa do contribuinte ou de prazo para processar nota de crédito em caso de uma 
anulação de acto tributário feita por iniciativa da AT.

F) Assim, o ora recorrente não tem direito a juros indemnizatórios, nos termos do art. 43º da LGT, 
uma vez que não estamos perante qualquer uma das situações aí previstas.

G) Sendo um dever fundamental do contribuinte o de pagar impostos, a situação do contribuinte 
que os pagou, embora indevidamente, não é a mesma daquele que não os paga e que oferece garantia 
bancária para obstar ao processo de execução fiscal, uma vez que, neste caso, a suspensão da execução 
constitui para o contribuinte uma vantagem sobre a aplicação do principio “solve et repete” que levaria 
a que tivesse que pagar o montante do imposto exigido, ficando privado de parte do seu património 
durante determinado período de tempo.

H) Pelo que, o art. 100º da LGT visa, sem qualquer dúvida, reconstituir a situação que existiria se 
o acto de liquidação ilegal não tivesse sido praticado, restituindo o imposto pago e, se for caso disso, 
juros indemnizatórios, cujos pressupostos de atribuição estão patentes no art. 43º da mesma LGT, mas 
não compreende a situação do contribuinte que não pagou o imposto e que prestou garantia bancária 
para suster uma execução fiscal, pois que, aqui, a reconstituição da situação actual hipotética só pode 
passar pela reparação do prejuízo tido com a prestação da garantia bancária, dado que, neste caso, ao 
contrário do primeiro, porque o contribuinte não pagou o imposto o Estado não lhe reteve, indevida-
mente, qualquer quantia.

I) Também não tem o ora recorrente direito a quaisquer juros, denominados de compensatórios, 
uma vez que estes correspondem ao inverso dos juros indemnizatórios, isto é, enquanto os juros in-
demnizatórios são estabelecidos a favor do contribuinte, os juros compensatórios são estabelecidos a 
favor do Estado, cfr. art. 35º n.º 1 da LGT.
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J) E nem a juros de mora, nos termos do n.º 2 do art. 102º da mesma LGT, dado que tal artigo apenas 
veio completar o disposto no referido art. 100º, e assim, valem aqui as considerações tecidas a propó-
sito dos juros indemnizatórios, pelo que apenas são devidos juros de mora, tal como nas situações aí 
previstas, aos casos em que da anulação de um acto tributário resulte a restituição do imposto retido 
ao contribuinte.

K) Logo, destinando -se, quer os juros indemnizatórios quer os de mora, a indemnizar o contribuinte 
que ficou privado da quantia correspondente ao imposto que se veio a revelar indevidamente pago, os 
mesmos não são devidos, no presente caso, uma vez que o ora recorrente não pagou o imposto e, como 
tal, nem ele ficou desapossado de tal quantia e nem o Estado a recebeu.

L) Tendo aquele optado, ao invés, por suportar despesas correspondentes ao pagamento de uma 
garantia bancária, esgota -se no pagamento destas o dever de indemnização que, nos termos da lei, in-
cumbe ao Estado, uma vez que este também não teve na sua disponibilidade a quantia correspondente 
ao imposto que o ora recorrente devia, a priori, ter pago.

1.6. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que devia ser 
concedido provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e negado provimento ao recurso 
apresentado pelo Exequente, com a seguinte argumentação:

«Com efeito nos termos do art.º 171º n.º 1 do CPPT a indemnização em caso de garantia ban-
cária ou equivalente indevidamente prestada será requerida no processo em que seja controvertida a 
legalidade da dívida exequenda. É o próprio teor deste art. 171º, como refere Jorge Lopes de Sousa 
no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, 44 edição, pág. 794, que «impõe a 
formulação do pedido de indemnização no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida 
exequenda».

E acrescenta, mais adiante (fls. 796, ob. cit.), o mesmo autor em anotação ao referido normativo: 
«Assim, a formulação de pedido de indemnização após a apresentação da petição do meio proces-
sual ou procedimental utilizado para discutir a legalidade da dívida exequenda só poderá ter lugar 
quando, no momento dessa apresentação, ainda não existir fundamento para a formulação de pedido 
de indemnização, o que ocorrerá, designadamente, nos casos em que, no momento da apresentação 
da petição ainda não tiver sido prestada garantia.

Nestes casos, o pedido de indemnização é formulado no próprio processo em que se discute 
a legalidade da liquidação da dívida exequenda (n.º 1 deste art. 171.º), no prazo de 30 dias após a 
ocorrência do facto em que o pedido de indemnização se baseia».

Também na mesma linha de pensamento esclarecem Diogo Leite de Campos, Benjamim Rodri-
gues, Jorge Lopes de Sousa, na Lei Geral Tributaria anotada e comentada, 3ª edição, pág. 296, que, 
«de harmonia com o preceituado no art. 171.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, a 
indemnização, em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada, será requerida 
no processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda, devendo 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.

É certo que, tal como argumenta a recorrente, a Lei Geral Tributaria prevalece sobre o Código 
de Procedimento e Processo Tributário, nos termos do art.º 1.º deste diploma legal.

Mas não há aqui qualquer contradição entre os dois diplomas legais. O art.º 171.º n.º 2 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário veio afinal regulamentar o art.º 53.º da Lei Geral Tributária e 
visa, na expressão de Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, «possibilitar o exercício do direito 
de indemnização previsto no transcrito art.º 53º» (1).

Voltando a citar o Cons. Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tri-
butário anotado, 4ª edição, pág. 796, se dirá que o art.º 171.º tem de ser entendido não com o alcance 
de excluir a possibilidade de fazer uso autónomo da acção de responsabilidade civil, «mas sim o de 
estabelecer os termos em que esse direito de indemnização pode ser exercido no contencioso tributário».

Acresce que, como se observou nos Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, 
recurso 998/07, e de 21.11.2007, recurso 633/07, ambos in www.dgsi.pt «o fundamento do direito à 
indemnização reside no facto complexo integrado pelo prejuízo resultante da prestação de garantia 
e pela ilegal actuação da Administração, devida a erro seu, ao liquidar indevidamente, forçando o 
contribuinte a incorrer em despesas com a constituição da garantia que, não fora aquela sua actuação, 
não teria sido necessário prestar. Não é, pois, o reconhecimento do erro imputável aos serviços, seja 
judicial, seja administrativo, a fundar o direito à indemnização. É o erro em si. Erro que a recorrente 
conhecia, seguramente, quando deduziu a impugnação judicial, em que o imputou à Administração 
Tributária. Estava, portanto, em condições de, no decurso do processo de impugnação judicial, e logo 
que prestou garantia, fazer valer o seu direito à indemnização, fundando -o em factos já então ocorridos 
e seus conhecidos».

No caso sub judice mostram os autos que as garantias foram prestadas em 15.06.1999 e em 
02.08.1999, tendo a impugnação sido apresentada em 1 de Março de 1999.
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A prestação das garantias ocorreu assim após a apresentação da petição inicial de impugnação, 
constituindo assim facto superveniente a que alude o art.º 171.º, n.º 2 do CPPT  - vide neste sentido o 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12.12.2006, recurso 440/06, in www.dgsi.pt.

Assim, e porque o CPPT entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000, seria a partir dessa data 
aplicável o disposto no referido art.º 171.º, n.º 2, pelo que o recorrido deveria ter pedido a indemni-
zação pelo prejuízo sofrido pela prestação das garantias no prazo de 30 dias após a entrada daquele 
diploma legal.

E não procede o argumento que o direito a indemnização ainda é devido por força do disposto 
no artigo 100.º da Lei Geral Tributária.

Com efeito, representando o aludido normativo “um simples postulado do principio constitucional 
que dispõe que as decisões dos tribunais transitadas em julgado são obrigatórias para todas as entidades 
públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades (artigo 205.º da CRP)” (vide 
neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 998/07), o certo e 
que, como igualmente se sublinha naquele aresto, no âmbito do contencioso tributário o exercício do 
direito de indemnização tem de se submeter as regras que lhe são definidas no artigo 171.º do CPPT, 
sem prejuízo de, em face da supremacia da LGT sobre o CPPT, não poder excluir -se a possibilidade de 
a indemnização por garantia indevida ser pedida autonomamente através de acção de indemnização 
por responsabilidade civil extracontratual se se verificarem os respectivos pressupostos.

Termos em que se conclui que o pedido de indemnização por prestação de garantias era extem-
porâneo, pelo que, com esta fundamentação, deverá proceder o recurso da Fazenda, revogando -se o 
julgado recorrido.

Ficando por outro lado prejudicado o conhecimento do recurso de Paulo dos Santos Futre (fls. 137 
segs.), cujo objecto era o pagamento de juros indemnizatórios e moratórios sobre a indemnização 
referida, e que por isso, deverá improceder.»

1.7. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
1. Em 25/09/1998, foi efectuada a liquidação adicional de IRS referente ao A. relativo ao exercício 

de 1993, da qual resultou um montante global a pagar de Esc. 49.533.483$00, correspondendo a imposto 
a quantia de Esc. 47.842.607$00 e juros compensatórios o montante de Esc. 1.690.876$00 (cfr. doc. 
junto a fls. 20 do processo de impugnação n.º 45/1999 junto aos presentes autos);

2. Em 01/03/1999, deu entrada no Serviço de Finanças do Montijo uma petição de impugnação 
judicial da liquidação identificada no ponto anterior, que foi autuada e à qual coube o n.º 45/1999 (cfr. 
doc. junto a fls. 2 do processo de impugnação n.º 45/1999 junto aos presentes autos);

3. Por sentença de 12/05/2006, foi anulada a liquidação adicional de IRS referente ao exercício 
de 1993, melhor identificada no ponto 1 (cfr. doc. junto a fls. 177 e segs. do processo de impugnação 
apenso aos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);

4. Por requerimento entrado no Tribunal em 01/06/2006, o ora requerente solicitou o levanta-
mento das garantias bancárias prestadas (cfr. doc. junto a fls. 191 do processo de impugnação junto 
aos presentes autos);

5. Por requerimento entrado no Tribunal em 12/06/2006, veio o requerente pedir o pagamento de 
custos suportados com a apresentação das garantias bancárias, juros indemnizatórios e compensatórios, 
custas suportadas pelo impugnante nas deslocações que efectuou e honorários dos advogados e peritos, 
no montante global de € 90.399,60 (cfr. doc. junto a fls. 192 e segs. do processo de impugnação junto 
aos presentes autos);

6. Por despacho de fls. 200 e 201, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, foram os 
dois requerimentos anteriores liminarmente rejeitados;

7. Em 27/07/2006, o requerente solicitou ao Serviço de Finanças o levantamento das garantias 
bancárias prestadas (cfr. doc. junto a fls. 204 do processo de impugnação junto aos autos);

8. Por articulado de fls. 207 junto ao processo de impugnação, o requerente solicitou ao Serviço 
de Finanças o pagamento duma indemnização no montante global de € 90.399,60, cujo teor aqui se de 
por integralmente reproduzido;

9. O processo de impugnação foi remetido ao Serviço de Finanças em 25/07/2006 (cfr. doc. junto 
a fls. 219 e 220 dos autos);

10. Em 27/06/2006, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada um articulado 
do ora requerente, denominado de Acção para Reconhecimento de um Direito ou Interesse Legitimo 
em Matéria Tributária, que foi autuado em 27/06/2006, sob o n.º 590/06.4BEALM, peticionando o 
pagamento da quantia de € 90.399,60 devidos pelas custos suportadas pela apresentação das garantias 
bancárias, juros indemnizatórios, juros compensatórios, deslocações do requerente, honorários e custos 
dos advogados e peritos (cfr. p.i. do processo n.º 590/06.4BEALM junto aos autos);

11. Por despacho de 23/10/2006, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o processo 
melhor identificado no ponto anterior indeferido liminarmente, tendo transitado em julgado (cfr. doc. 
junto a fls. 36 e segs do processo 590/06.4BEALM junto aos autos);
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12. O Requerente foi condenado em custas, no âmbito do processo identificado no ponto anterior 
no montante de € 890,00 (cfr. doc. junto a fls. 44 do processo n.º 590/06.4BEALM);

13. Em 13/10/2006, foi emitido pelo Millenniumbcp, uma declaração da qual consta que em 
1999/06/15, foi por si emitida uma garantia bancária n.º 158 -02 -0164778, a favor da Direcção Geral dos 
Impostos  - DGCI  - Repartição de Finanças do Montijo para garantir o montante de IRS de 1993 que se 
encontra em Impugnação Judicial  - Processo n.º 2194 -99/100671.1, no montante actual de € 308.839,96, 
e que os custos inerentes ao período de 15/06/1999 a 13/10/2006 ascendem a € 37.534,15 (cfr. doc. 
junto a fls. 11 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);

14. Em 13/10/2006, foi emitido pelo Millenniumbcp, uma declaração da qual consta que em 
1999/06/15, foi por si emitida uma garantia bancária n.º 158 -02 -0174302, a favor da Direcção Geral 
dos Impostos  - DGCI  - Repartição de Finanças do Montijo para garantir o montante de IRS que se 
encontra em Impugnação Judicial  - Processo nº2194 -99/100671.1, no montante actual de € 17.802,15, 
e que os custos inerentes ao período de 15/06/1999 a 13/10/2006 ascendem a € 2.286,29 (cfr. doc. junto 
a fls. 12 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);

15. Em 13/10/2006, foi emitido pelo Millenniumbcp, uma declaração da qual consta que em 
1999/06/15, foi por si emitida uma garantia bancária n.º 158 -02 -0164769, a favor da Direcção Geral dos 
Impostos  - DGCI  - Repartição de Finanças do Montijo para garantir o montante de IRS de 1993 que se 
encontra em Impugnação Judicial  - Processo n.º 2194 -99/100198.1, no montante actual de € 3.117,49, 
e que os custos inerentes ao período de 15/06/1999 a 13/10/2006 ascendem a € 583,30 (cfr. doc. junto 
a fls. 13 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

3. A decisão sob recurso, proferida no âmbito de execução de julgado instaurado por Paulo Jorge 
dos Santos Futre na sequência da anulação judicial do acto de liquidação de IRS que lhe fora efectuado 
relativamente ao ano de 1993 e que estivera em cobrança coerciva em processo de execução fiscal, 
condenou a Fazenda Pública a pagar ao Exequente a quantia de € 40.403,74 a título de indemnização 
pelos custos suportados com garantias bancárias que este havia prestado para sustar essa execução, e 
absolveu -a do pedido de pagamento dos peticionados juros indemnizatórios e compensatórios calcu-
lados sobre aquela indemnização.

Dado que tanto a Fazenda Pública como Exequente interpuseram recurso jurisdicional dessa 
decisão, há que apreciar separadamente os dois recursos, começando, naturalmente, pelo recurso da 
Fazenda Pública, pois que caso este obtenha provimento ficará prejudicado o recurso interposto pelo 
Exequente.

3.1. Recurso da Fazenda Pública.
Na perspectiva da Recorrente, a decisão incorreu em erro de julgamento, por incorrecta inter-

pretação e aplicação dos artigos 100.º e 53.º da Lei Geral Tributária e do artigo 171.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, ao julgar que o pedido de indemnização em caso de garantia 
bancária indevidamente prestada pode ser formulado em processo autónomo, mais concretamente, em 
sede de processo de execução de julgado.

Para o devido enquadramento da questão importa recordar que o Exequente, ora Recorrido, ins-
taurou em 1/03/99 impugnação judicial contra o acto de liquidação adicional de IRS referente ao ano 
de 1993, no montante de Esc. 49.533.483$00, pedindo a sua anulação. Posteriormente, mais precisa-
mente em 15/06/99 e 2/08/99, prestou garantias bancárias para obter a suspensão da execução fiscal 
que entretanto fora instaurada para cobrança dessa dívida.

Nessa altura já estava em vigor a Lei Geral Tributária, cujo artigo 53.º dispunha 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 n.º 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. (sublinhado nosso).

4  - A indemnização por prestação de garantia indevida será paga por abate à receita do tributo do 
ano em que o pagamento se efectuou.

Donde resulta, de forma inequívoca, o direito à indemnização do contribuinte em caso de garantia 
indevidamente prestada, em virtude do vencimento de reclamação, impugnação, recurso ou oposição. 
Ou seja, este preceito consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado, total ou parcialmente, 
pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária ou equivalente que tenha oferecido para 
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obter a suspensão da execução fiscal, no caso de esta vir a revelar -se indevida por força do vencimento 
do processo em que era controvertida a legalidade da dívida exequenda, podendo essa indemnização 
«ser requerida no próprio processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente».

O que significa que, segundo a LGT, a pretensão indemnizatória tanto pode ser formulada no próprio 
procedimento ou processo tributário onde esteja a ser controvertida a legalidade da dívida garantida, 
como formulada autonomamente, isto é, de forma autónoma relativamente àquele tipo de processo.

A Lei Geral Tributária não estabelece, porém, o prazo limite para a dedução desse pedido no 
procedimento e/ou processo tributário, nem clarifica qual o meio processual que deve ser usado para a 
sua formulação autónoma, embora se deduza que, neste último caso, ele deva ser feito em processo do 
âmbito da jurisdição administrativa e fiscal adequado para a formulação desse tipo de pedidos.

Daí que, quando foi apresentada a impugnação, em 1/03/99, nada obrigava o Impugnante a 
formular o pedido indemnizatório logo na petição inicial (até porque nessa altura ainda não prestara 
qualquer garantia). E o mesmo acontecia no momento em que as garantias foram prestadas, em 15/06/99 
e 2/08/99, por falta de preceito que delimitasse um prazo limite para a formulação desse pedido dentro 
do processo tributário de impugnação.

Pelo que não podemos aceitar a argumentação expendida pela Recorrente, no sentido de que o 
Impugnante estava legalmente obrigado a formular o pedido indemnizatório logo que prestou as garantias 
e que, não o tendo feito, ficou impedido de o fazer em momento ulterior ou em processo autónomo.

É certo que, posteriormente, em 1 de Janeiro de 2000, entrou em vigor o Código de Procedimento 
de Processo Tributário, que, no artigo 171.º, veio regulamentar o exercício desse direito, dispondo do 
seguinte modo:

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.

Tal preceito traduz a reafirmação da faculdade, já enunciada na LGT, de o pedido ser formulado 
no procedimento ou processo tributário onde esteja a ser discutida a legalidade da liquidação da dí-
vida garantida, isto é, logo no seu articulado inicial, ou, no caso de se fundar em facto superveniente 
relativamente a esse articulado, em requerimento posterior a apresentar nesse meio procedimental ou 
processual no prazo de 30 dias após a ocorrência do facto superveniente.

Donde decorre que o artigo 171.º do CPPT visou, tão só, regulamentar o modo de requer a in-
demnização no próprio procedimento ou processo tributário, nos termos previstos na 1ª parte do n.º 3 
do artigo 53.º da LGT, e não regulamentar o modo de a requer no meio processual autónomo ou inde-
pendente previsto na 2ª parte do preceito.

E, por isso, o facto de nada se dizer no CPPT sobre a formulação autónoma do pedido, expressa-
mente autorizada pela LGT, não impede que ele seja feito em processo próprio, acessório ou principal, 
adequado para o efeito.

Aliás, a supremacia ou prevalência da LGT sobre o CPPT, não permite, sequer, sufragar uma 
interpretação do artigo 171.º do CPPT no sentido de que ele quis afastar ou eliminar a possibilidade de 
a indemnização poder ser requerida através do meio processual autónomo referido naquela Lei, pois 
essa exclusão implicaria a inconstitucionalidade orgânica do preceito, tendo em conta que o sentido 
da autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar o CPPT (concedida pela alínea c) 
do n.º 1 do art. 51.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31.12) foi o de compatibilizar as normas do Código de Pro-
cesso Tributário com as da Lei Geral Tributária e regulamentar as normas desta Lei que se mostrassem 
carecidas de regulamentação, e não proceder à sua revogação parcial ou total.

Torna -se, assim, evidente que a intenção do legislador foi a de que esta indemnização pudesse 
ser requerida e definida logo no procedimento ou processo tributário onde se discute a legalidade da 
dívida garantida, sem prejuízo de a parte poder formular essa pretensão em processo autónomo, pois 
só esta leitura permite compatibilizar o direito expressamente consagrado no artigo 53.º da LGT com 
a norma ínsita no artigo 171.º do CPPT.

E compreende -se a preocupação do legislador em estabelecer e regulamentar o exercício desse 
direito indemnizatório dentro do procedimento e do processo tributário, uma vez que este é um conten-
cioso de mera anulação e não de plena jurisdição, destinado à mera defesa da legalidade, isto é, tendo por 
objecto, tão somente, a declaração de invalidade ou inexistência do acto impugnado, não constituindo, 
em princípio, meio idóneo para os particulares exercerem direitos indemnizatórios. Pelo que se não 
fosse expressamente instituída esta via do “enxerto” do pedido indemnizatório, ou de cumulação de um 
procedimento condenatório no contencioso de anulação, estaria vedado ao juiz apreciá -lo nessa sede.
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Terá sido, pois, por razões de economia de meios e de repartição de esforços das partes, e por 
haver garantias de boa decisão no mesmo processo onde se encontram reunidos todos os elementos 
necessários para a apreciação do pedido indemnizatório (assente em pressupostos que resultam da 
própria decisão anulatória), que se instituiu este princípio da suficiência do processo tributário para o 
pedido de indemnização dentro do meio procedimental ou processual em que é impugnado o acto de 
liquidação da dívida relativamente à qual a garantia foi prestada. Com a vantagem acrescida para o 
contribuinte de a decisão dever ser imediatamente executada, de forma espontânea, pela Administra-
ção Fiscal, por força do âmbito material do caso julgado constituído sobre a decisão, sem necessidade 
da instauração de um procedimento ou processo autónomo para a obtenção dessa indemnização (2), 
entrando a Administração em mora após o decurso do prazo de execução espontânea do julgado caso 
não proceda ao pagamento dessa indemnização.

Neste enquadramento, podemos concluir que a possibilidade legal, de enxerto ou cumulação do 
pedido indemnizatório no procedimento ou no processo tributário, não significa que o legislador tivesse 
querido impedir o lesado de optar pela instauração autónoma de pedido indemnizatório, designadamente 
através de acção fundada em responsabilidade civil extracontratual, a formular nos termos do artigo 37.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e no artigo 4.º, n.º 1, alínea h), do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais. Nem podia ser de outro modo, pois estando em causa o direito a 
uma indemnização garantido pelo artigo 22.º da Constituição, a lei não pode eliminar ou restringir de 
forma intolerável as vias de acesso à tutela jurisdicional desse direito.

Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (3), tendo «esta responsabilidade civil uma raiz cons-
titucional, as normas da lei ordinária que a concretizam não podem, sem estarem feridas de inconsti-
tucionalidade material, restringir os direitos dos contribuintes emergentes de actos ilegais praticados 
pela Administração Tributária em relação aos que lhes devem ser reconhecidos nos termos gerais da 
responsabilidade civil. (...) «Assim, mesmo nos casos em que está prevista especialmente a reparação de 
danos através de juros indemnizatórios e de juros de mora, não fica excluída a possibilidade de repara-
ção de danos que excedam o seu montante, nos termos gerais da responsabilidade civil extracontratual 
das entidades públicas. Aliás, esta é uma conclusão que também se impõe em face do reconhecimento 
constitucional do direito à reparação de danos emergentes de actuações da Administração Pública, 
que afasta a possibilidade de ele ser negado ou restringido pela lei ordinária.».

Aliás, por razões substancialmente idênticas, tem a jurisprudência desta Secção de Contencioso 
Tributário considerado, relativamente ao pedido indemnizatório previsto no artigo 43.º da LGT (juros 
indemnizatórios), que ele deve ser feito no próprio processo de impugnação, mas que, não o sendo, não 
fica precludida a possibilidade de o fazer valer através de meio processual autónomo, porquanto esse 
preceito «não faz senão estabelecer um meio expedito e, por assim dizer, automático, de indemnizar o 
lesado. Independentemente de qualquer alegação e prova dos danos sofridos, ele tem direito à indem-
nização ali estabelecida, traduzida em juros indemnizatórios nos casos incluídos na previsão. Juros 
que, previstos como estão na lei, a Administração pagará, mesmo sem que externamente a isso seja 
constrangida, só porque deve obediência à lei. Não impede, o mesmo artigo 43º, que o contribuinte 
obtenha ressarcimento dos danos que efectivamente lhe foram causados por condutas da Administração 
não previstas no mesmo artigo, ou nele previstas mas não sancionadas com a imposição do pagamento 
de juros. Só que, nestes casos, o interessado terá que alegar e provar o seu direito, para obter indem-
nização (porventura igual ao montante dos juros indemnizatórios que seriam devidos desde a data 
do pagamento do imposto indevido). Ponto é que, se não atacou o acto pela via da reclamação ou da 
impugnação, faça prova de ter sofrido tais danos.». (4)

Jurisprudência que tem vindo, ainda, a admitir, de forma reiterada e actualmente pacífica, que 
o pedido desses juros pode ser feito no processo de execução da sentença anulatória, uma vez que a 
execução dos julgados administrativos implica a reconstituição da situação hipotética que existiria se 
não tivesse sido praticado o acto anulado, o que inclui a compensação pelos danos dele resultantes, 
designadamente pela privação da importância despendida (5). Razão por que não seria necessária a 
existência de uma sentença judicial que expressamente cominasse essa obrigação jurídica, «porque ela 
representa actualmente, à face do disposto no art.º 43º da LGT, um efeito jurídico que se constitui pelo 
simples facto de o acto tributário ter sido anulado graciosa ou contenciosamente e isso aconteça por 
razões de legalidade imputadas aos serviços da administração. Sendo a causa da anulação do acto 
tributário, em consequência de cuja prática ocorreu o pagamento do tributo, um erro imputável aos 
serviços, por abarcado nos efeitos jurídicos constituídos pela sentença se tem também esse concreto 
efeito jurídico em virtude de se terem de dar por satisfeitos todos os pressupostos de cuja existência 
aquele art.º 43º, n.º1, da LGT o faz depender.» (6)

É, pois, neste contexto legal e doutrinário, que consideramos não assistir razão à Fazenda Pública 
quando advoga que o pedido indemnizatório pela prestação de garantia indevida tem de ser necessa-
riamente formulado na petição do meio processual em que se impugne o acto de liquidação, só po-
dendo ser formulado autonomamente se o seu fundamento for superveniente e for deduzido no prazo 
de 30 dias após a ocorrência desse facto superveniente, após o que ficaria precludida a possibilidade 
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da sua obtenção através de qualquer outro meio processual ou procedimental. Na nossa perspectiva, 
mesmo que no processo tributário de anulação não tenha sido cumulado um pedido condenatório ao 
pagamento dessa indemnização, tal não obsta a que esse pedido seja articulado nos meios processuais 
e procedimentais que a lei prevê para o efeito, entre os quais se conta a acção administrativa fundada 
em responsabilidade civil extracontratual.

Resta a questão de saber se, não tendo o lesado exercido esse direito através de acção adminis-
trativa ou do referido enxerto no processo tributário, não dispondo, assim, de decisão que condene a 
Administração ao pagamento da aludida indemnização, não estando esta obrigada ao seu pagamento 
em execução espontânea do julgado, pode, ainda assim, o lesado formular esse pedido em execução 
coerciva do julgado anulatório, isto é, no meio processual acessório do processo tributário onde foi 
anulada a dívida garantida.

Se estivéssemos no domínio do contencioso de plena jurisdição, em que a tutela dos direitos e 
interesses legalmente protegidos é concedida directamente pelo tribunal, sendo este quem dita e delimita 
a protecção jurídica que deve ser concedida reconhecida ao titular do direito subjectivo ou dos inte-
resses legalmente protegidos, não teríamos dúvidas em responder negativamente à questão. Sem uma 
decisão a condenar a Administração ao pagamento de uma indemnização, o contribuinte não poderia 
ir ao processo de execução do julgado pedir essa indemnização.

Todavia, no contencioso tributário a tutela é indirecta, no sentido de que cabe à Administração 
tomar as providências adequadas em ordem a que a decisão anulatória produza os seus efeitos práticos 
normais. E daí que, salvo nos casos de impossibilidade ou de grave prejuízo para o interesse público, 
impenda sobre a Administração, na execução da decisão anulatória, o dever de reconstituir a situação 
(hipotética) que existiria à data do trânsito em julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado.

É o que resulta das normas contidas nos artigos 100.º e 102.º da Lei Geral Tributária, que têm o 
seguinte teor:

Artigo 100.º

Efeitos de decisão favorável ao sujeito passivo

A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legali-
dade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se 
for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.

Artigo 102.º

Execução da sentença

1  - A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para 
a execução das sentenças dos tribunais administrativos.

2  - Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, são devidos juros de mora a 
partir do termo do prazo da sua execução espontânea (redacção dada pelo artigo 83º da Lei n.º 67 -A/2007 
de 31 de Dezembro).

Destes preceitos, conjugados com as normas do CPTA sobre a execução de sentenças de anulação 
de actos administrativos, aplicáveis por força daquele n.º 1 do artigo 102.º da LGT, resulta, pois, que em 
caso de procedência da impugnação (meio judicial onde foi proferida decisão anulatória da liquidação 
em causa nestes autos), a Administração fica obrigada a reconstituir a situação jurídica hipotética, 
repondo a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido praticado, por forma a que a ordem 
jurídica seja reintegrada e o beneficiário da anulação veja reparado os danos sofridos em resultado da 
prática desse acto (cfr. artigo 173.º do CPTA).

Ou seja, para além de a decisão judicial anulatória possuir um efeito constitutivo, que consiste 
na invalidação do acto impugnado, fazendo -o desaparecer do mundo jurídico desde o seu nascimento, 
e deter um efeito inibitório, que afasta a possibilidade de a Administração reproduzir o acto com as 
ilegalidades já declaradas, goza, ainda, de um outro efeito, que é o da reconstituição da situação hipo-
tética actual, também chamado de efeito repristinatório, reconstitutivo ou reconstrutivo, e que passa 
pela prática dos actos jurídicos e das operações materiais necessárias à referida reconstituição e pela 
eliminação da ordem jurídica de todos os efeitos positivos ou negativos que a contrariem.

É, pois, indispensável que a Administração pratique, na execução da decisão anulatória, os actos e 
operações materiais necessárias à reintegração da ordem jurídica violada e à reconstituição da situação 
actual hipotética, isto é, restabeleça a situação que o interessado tinha à data do acto ilegal e reconstitua, 
se for caso disso, a situação que o mesmo teria se o acto não tivesse sido praticado.

Ora, na nossa perspectiva, as despesas que o contribuinte teve de suportar com a prestação de 
garantia para obter a suspensão da execução onde estava a ser cobrada a dívida proveniente do acto de 
liquidação ilegal devem ser vistas como um dano emergente da ilicitude desse acto, tendo em conta 
que este gozava do privilégio da executoriedade ou privilégio da execução prévia, determinante da 
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sua imediata cobrança coerciva (artigos 18.º do CPT e 60.º do CPPT), e que a suspensão da execução 
dependia da prestação de garantia que o contribuinte se viu, assim, forçado a prestar, pelo que esta 
constitui, ainda, consequência lesiva da actuação administrativa ilegal.

Deste modo, e no âmbito da presente execução de julgado, a indemnização de tais despesas, 
necessariamente assumidas pelo contribuinte para obter a suspensão de eficácia do acto que veio a ser 
eliminado da ordem jurídica por força da sua ilegalidade, traduz -se em operação necessária à reconsti-
tuição da situação económica em que aquele estaria se não tivesse sido praticado o acto ilegal. Por outras 
palavras, a Administração Tributária incorreu na prática de um acto ilegal, forçando o contribuinte a 
recorrer à via judicial para remover essa ilegalidade e a ter de suportar despesas para obter a suspensão 
da cobrança coerciva da dívida que emergia desse acto, pelo que não há razão para que a reconstituição 
da situação que existiria se o acto não tivesse sido praticado não passe pela indemnização desses danos 
que por ele foram directamente provocados.

Em suma, do acto de anulação da liquidação de IRS efectuado ao Exequente resulta o dever, para 
a Administração, de reconstituir a situação que actualmente existiria se tal acto ilegal não tivesse sido 
praticado, dever que decorre directamente da lei, sem necessidade de uma decisão declarativa, não 
fazendo hoje sentido a doutrina, antes seguida, de obrigar o contribuinte a munir -se previamente de 
uma prévia decisão condenatória do pagamento dessa indemnização, obtida no processo de impugna-
ção judicial. E é este dever de reconstituição que justifica que a pretensão indemnizatória prevista no 
artigo 53.º da LGT seja requerida e obtida em processo de execução de julgado.

Como bem nota JORGE LOPES DE SOUSA, na obra citada, pág. 159, a razoabilidade desta 
posição «é reforçada com a aplicabilidade aos processos de execução de julgados do novo regime 
previsto no CPTA para a execução de sentenças dos tribunais administrativos (art. 147.º, n.º 1, do 
CPPT), pois, ao contrário do regime anterior, em que nos termos do art. 10.º, n.º 4, do DL n.º 256/77, 
de 21 de Junho, eram excluídas do âmbito do processo as questões de complexa indagação, o novo 
processo de execução de sentenças de tribunais administrativos contém os momentos declarativos ne-
cessários para a definição completa dos direitos do exequente, como se conclui do art. 47.º, n.º 3, do 
CPTA, em que se estabelece que a não formulação dos pedidos cumulativos no âmbito dos processos 
impugnatórios não preclude a possibilidade de as mesmas pretensões serem accionadas no âmbito do 
processo de execução da sentença de anulação.».

Por outro lado, como acrescenta esse Ilustre Conselheiro, será esta a posição que «se compagina 
melhor com o dever de “plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto de litígio” que 
o art. 100.º impõe à administração tributária em caso de procedência total ou parcial de reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo. Na verdade, se é certo que a indemnização 
por garantia indevida não se insere no âmbito do dever de execução espontânea (designadamente porque 
a Administração Tributária nem saberá exactamente o que o impugnante despendeu com a prestação 
de garantia), também é certo que o acto anulado é uma condição sem a qual não teria sido prestada a 
garantia e esta está ligada a esta por um nexo de causalidade adequada, pelo que a indemnização se 
insere no âmbito do dever de reconstituição que existiria se não tivesse sido praticado o acto ilegal, 
em que se consubstancia a execução de julgado anulatório de acto administrativo (art. 173.º, n.º 1, do 
CPTA) categoria em que se inserem os actos de liquidação de tributos.».

Razão por que improcedem todas as conclusões deste recurso.
3.2. Recurso do Exequente.
A decisão recorrida julgou improcedente a pretensão formulada pelo Exequente no sentido de 

lhe serem pagos “juros indemnizatórios” e “juros compensatórios” sobre a indemnização devida pelas 
despesas que suportou com a prestação de garantia indevida.

Decisão que, salvo o devido respeito, não merece reparo (pese embora o Recorrente atribua agora 
a denominação de “juros moratórios” aos juros que antes qualificara como “compensatórios” e que 
pretende que lhe sejam concedidos desde o fim do prazo de execução espontânea da decisão anulatória 
da liquidação), tendo em conta que o imposto proveniente do acto anulado nunca foi pago e que os 
juros pretendidos resultariam do desapossamento da quantia correspondente às despesas suportadas 
com a prestação da garantia indevida.

Na verdade, o direito a atribuição de juros indemnizatórios, previsto no artigo 43.º da LGT, abrange 
apenas uma das causas de responsabilidade da Administração Tributária originada pelo pagamento in-
devido de tributos que lhe seja imputável, tendo como fundamento a compensação do contribuinte pela 
privação da disponibilidade da prestação tributaria indevidamente cobrada. Tais juros enquadram -se, 
pois, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, com fundamento constitucional (artigo 22.º 
da Constituição), destinando -se a compensar o contribuinte do prejuízo provocado pelo pagamento 
indevido da prestação tributária.

Situação que não ocorre no caso vertente, dado que o Exequente nunca esteve privado da dispo-
nibilidade da prestação tributária, pois nunca pagou o respectivo imposto.

E também não se verificam os pressupostos para a atribuição de juros indemnizatórios nos termos 
do artigo 100.º da LGT, a partir do termo do prazo de execução da decisão, pois embora a Adminis-
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tração esteja, à luz desse preceito, obrigada à plena reconstituição da legalidade do acto ou situação 
objecto de litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios se for caso disso, tal preceito 
pressupõe que o imposto tenha sido pago, não englobando a situação do contribuinte que o não pagou 
e que prestou garantia para suster uma execução fiscal, pois que nesse caso a reconstituição da situação 
actual hipotética só pode passar pela reparação do prejuízo sofrido com a prestação dessa garantia.

Por outro lado, o Recorrente também não tem direito a “juros compensatórios”, uma vez que estes 
são estabelecidos a favor do Estado e não do contribuinte, como resulta à evidência do preceituado no 
artigo 35.º, n.º 1 da LGT.

Finalmente, quanto aos “juros moratórios”, uma vez que não houve prévia condenação da Admi-
nistração ao pagamento da indemnização pelos prejuízos sofridos pelo contribuinte com a prestação da 
garantia, não estando, assim, esta obrigada a pagar -lhe esse tipo de indemnização no âmbito da execução 
espontânea da decisão anulatória, não pode considerar -se, como considera o Recorrente, que existiu 
atraso ou mora da Administração na reconstituição da plena legalidade no que concerne ao ressarcimento 
dessas despesas a partir do termo do prazo da execução espontânea do julgado anulatório.

Termos em que improcedem todas as conclusões deste recurso.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento a ambos os recursos.
Custas pelos Recorrentes, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 24 de Novembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale (votei o 
acórdão revendo posição) — Valente Torrão.

(1) Vide, neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26.02.2003, processo 1259/03, in www.dgsi.pt: 
«Segundo o preceituado no art. 171º/2 do CPPT, que regulamentou o disposto no art. 53º da LGT, o pedido indemnizatório 
em caso de garantia indevida deverá ser peticionado no meio procedimental em que se impugne o acto de liquidação da dívida 
relativamente à qual a garantia foi prestada, podendo o mesmo ser deduzido autonomamente quando o fundamento for super-
veniente e nos 30 dias seguintes à ocorrência deste».

(2) Note -se que não constando da sentença essa condenação, a execução do julgado não tem, inicialmente, de abarcar o 
pagamento dessa indemnização, até porque a Administração não sabe qual o montante das despesas suportadas pelo contribuinte 
com a prestação da garantia.

(3) In “Sobre a Responsabilidade Civil da Administração Tributária por Actos Ilegais”, Áreas Editora, pág. 15.
(4) Acórdão proferido em 2/11/2006, no processo n.º 604/06.
(5) Cfr., entre tantos outros, os acórdãos proferidos em 20/02/1992, no proc. n.º 26669; em 6/11/2002, no proc. n.º 1077/02; 

em 5/02/2003, no proc. n.º 1306/02; em 7/05/2003, no proc. n.º 337/03
(6) Acórdão proferido em 19/12/2001, no processo n.º 26608. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Nulidade da sentença. Pressupostos do recurso a métodos indirectos. Âmbito do acordo 
obtido na Comissão de Revisão. Artigos 86.º e 91.º da Lei Geral Tributária.

Sumário:

 I — Constitui causa de nulidade da sentença a falta de pronúncia sobre questões que 
o juiz deva apreciar, considerando -se como tais todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras (artigos 125.º, n.º 1 do Código do Proce-
dimento e do Processo Tributário e 668.º, n.º 1, alínea d) e 660.º n.º 2 do Código 
de Processo Civil).

 II — Não contendo a sentença os elementos necessários para decidir a questão da 
legalidade do recurso a métodos indirectos, há que fazer baixar os autos para 
ampliação da matéria de facto.

Processo n.º 400/10 -30.
Recorrente: Manuel da Silva Caetano & Filhos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– Relatório –
1 – MANUEL DA SILVA CAETANO & FILHOS, LDA, com os sinais dos autos, recorre para 

este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 15 de Fevereiro de 
2009, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra liquidação adicional de IVA relativa 
a 1995 e liquidações de juros compensatórios, para o que apresentou as seguintes conclusões:

1.ª  - A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida;
2.ª  - Com efeito, a Meritíssimo Juiz “a quo”decidiu que tendo havido acordo na Comissão de 

Revisão, a impugnante está impedida de impugnar a liquidação em causa com os fundamentos ale-
gados, a saber: ilegalidade do recurso a métodos indirectos de tributação e erro de quantificação na 
matéria colectável, conforme resulta do disposto no n.º 4 do art. 86.º da LGT;

3.ª  - Quanto ao vício de forma por falta de fundamentação, assente na falta de indicação dos 
pressupostos exigidos para proceder à avaliação indirecta da matéria colectável, entendeu -se na douta 
decisão sob recurso que: “… a Impugnante, através do seu perito aceitou a fundamentação e as novas 
matérias tributáveis ali fixadas”.

4.ª  - Além de que a leitura da p.i. demonstra que a Impugnante apreendeu as razões que deter-
minaram a AF a decidir nos moldes em que decidiu, o que lhe permitiu o efectivo exercício da tutela 
dos seus direitos;

5.ª  - A sentença recorrida não se pronuncia sobre as questões alegadas na impugnação judicial 
e, quanto ao decidido, carece de fundamentação, porquanto:

6.ª  - além do problema relativo à presunção das vendas através da aplicação do método indirecto de 
avaliação, contestadas nos artigos 14.º a 54.º da p.i., designadamente através dos docs. n.ºs 17 a 22,

7.ª - constituem objecto da p.i. as questões da ilegalidade do recurso à avaliação indirecta e da 
impossibilidade legal de utilização dos denominados “indicadores objectivos” para determinação da 
matéria colectável, tudo conforme se alega nos artigos 55.º a 88.º da p.i.;

8.º  - Exceptuada a matéria atinente à falta de fundamentação, a decisão sob recurso ignora to-
talmente qualquer das demais questões suscitadas pela ora recorrente na p.i., não formula qualquer 
juízo sobre as mesmas, nem, também, se pronuncia sobre os documentos juntos;

9.ª  - Em consequência, a decisão 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);

10.ª  - Acresce que o tribunal “a quo” também não procedeu à inquirição das testemunhas arroladas 
pela impugnante (vd. despacho de fls. 107), cujo depoimento seria imprescindível para o esclarecimento 
das circunstâncias atinentes à reclamação e à reunião da Comissão de Revisão, mormente no que se 
refere à existência do pretenso acordo;

11.ª  - O depoimento das testemunhas arroladas permitiria ainda esclarecer todos os aspectos 
relacionados com a actividade da impugnante e com a organização da sua contabilidade;

12.ª  - Impunha -se, pois, 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 ob-
jecto de impugnação;

13.ª  - Também para que o Tribunal de recurso pudesse apreciar a correcção da decisão proferida 
pelo Tribunal “a quo”, conforme decorre do disposto no art. 729.º do CPC;

14.ª  - 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. 729.º e 730.º do CPC;

15.ª  - Seria ainda necessário tomar posição sobre o teor dos docs. n.ºs. 4 a 16 juntos com a p.i., 
emitidos em momento posterior à reunião da Comissão de Revisão, dos quais consta a possibilidade 
de deduzir reclamação ou impugnação judicial contra as liquidações adicionais de IVA e de Juros 
Compensatórios efectuadas;

16.ª  - O que demonstra, só por si, que a AF entendia que a reclamação para a comissão de revi-
são e a respectiva decisão, ainda que traduzindo um acordo entre o contribuinte e o Fisco, não seria 
impeditiva da interposição da impugnação judicial;

17.ª  - Tudo de acordo com o disposto nos arts. 20.º,n.º 1 e 268.º, n.º 4 da Constituição 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 art. 86.º., n.º 4 da LGT;

19.ª  - Em consequência, a douta decisão 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  - Quanto 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 deve ser colocado nos 
termos em que o faz o douto Acórdão deste Venerando Supremo Tribunal Administrativo, de 23.11.2004, 
proferido no proc. n.º 657/04 da 2.ª Secção;
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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 
desse perito, da mesma forma que tal vinculação existe no domínio do direito civil (arts. 1178.º, n.º 1, 
e 258.º do Código Civil).

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.1, e art. 1163.º, todos do Código Civil)…;

23.º  - regime este que, aliás, encontra suporte legal expresso em matéria tributária no n.º 1 do 
art. 16.º da L.G.T., que estabelece genericamente que os actos em matéria tributária praticados por 
representante em nome do representado só produzem efeitos na esfera jurídica deste entro dos limites 
dos poderes de representação…”.

24.ª  - “Assim, nos casos em que o representante do sujeito passivo defender ou aceitar, no proce-
dimento 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 
poderes de representação e não agiu em sentido contrário a estes poderes” (sublinhado nosso).

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  - 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 (art. 16.º 
da LGT);

28.ª  - No caso em apreço, o mero exame dos documentos  - Reclamação para a comissão de revisão 
e Acta n.º 186/2000 (docs.n.ºs. 2 e 3 juntos com a p.i.) – demonstra 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;

30.ª  - 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;

31.ª  - Em consequência, a existência de um pretenso acordo não é, conforme acima referido, 
vinculativo para a ora recorrente, por inexistência do respectivo mandato nos termos dos arts. 16.º 
da LGT e 258.º do CC;

32.ª  - A ora recorrente limitou -se, perante as circunstâncias, a utilizar a única via então dispo-
nível – a impugnação judicial – para fazer valer as suas razões, face à notificação das liquidações 
adicionais e ao prazo de que dispunha para o efeito;

Nestes termos e nos mais de Direito que Vossas Excelências, Senhores Conselheiros, melhor 
suprirão, deve a sentença recorrida ser revogada, por manifesta ilegalidade assente, nomeadamente, 
na violação das seguintes disposições legais: art. 668.º,n.º 1 alínea d) do CPC, arts. 729.º e 730.º do 
CPC, 20.º, n.º 1 e 268.º da CRP, 16.º da LGT e 258.º e 1178.º do CC, assim se fazendo JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Saber se, tendo a impugnante deduzido pedido de revisão da matéria colectável de-

terminada com base em avaliação indirecta e tendo havido acordo entre os peritos nomeados, fica 
precludida a possibilidade de impugnação judicial da liquidação.

FUNDAMENTAÇÃO
Em nosso entender a decisão recorrida não merece censura por ter feito uma correcta interpre-

tação e aplicação da lei.
A Recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso alega em síntese o seguinte:
 - O n.º 4 do artigo 86.º da LGT é materialmente inconstitucional;
 - Inexistência de poderes de representação por parte do perito que interveio no acordo celebrado 

na Comissão de Revisão em representação da Recorrente;
 -Nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Começando pelo conhecimento das nulidades apontadas, o tribunal recorrido, pronunciando -se 

sobre aquela arguição, entendeu que a sentença “não padece da patologia que lhe foi diagnosticada”, 
pelo que a manteve.

Parece -nos ter razão. Com efeito, a Administração Fiscal utilizou métodos indirectos para fixação 
da matéria tributável e os peritos da Fazenda Pública e da Recorrente, chegaram a acordo em sede 
de procedimento de revisão, tanto quanto à ocorrência dos pressupostos legais para a utilização da-
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quele método, como quanto à quantificação da matéria colectável. Ora, não é legalmente admissível, 
impugnação fundamentada em matéria sobre a qual houve acordo entre os peritos da Administração 
e do Contribuinte.

O juiz “a quo” não tinha, assim, de reapreciar aquelas questões, que já haviam sido objecto de 
ponderação e decisão no acordo de peritos, não sendo, por isso, a sentença nula por omissão de pro-
núncia. Com efeito, não sendo possível invocar na impugnação judicial qualquer ilegalidade desta, na 
medida em que houve acordo entre os peritos da Comissão de Revisão, fica prejudicado o conhecimento 
de qualquer outra questão que com ela esteja ligada.

No que respeita à pretensa inconstitucionalidade material do n.º 4 do artigo 86.º da LGT, su-
fragamos o entendimento expresso no douto acórdão do STA de 23/11/2004, processo n.º 657/04, 
designadamente no segmento que se refere a opinião de Diogo Leite de Campos, Benjamim Rodrigues 
e Jorge Lopes de Sousa em LGT Anotada, 3.ª edição, pág. 429 e seguintes.

Reproduzimos as seguintes passagens daquele douto aresto: A LGT “veio introduzir uma impor-
tante alteração deste regime, que pode permitir encarar a questão com outra perspectiva.

Na verdade, neste diploma, deixou de fazer -se qualquer referência a deveres de imparciali-
dade e independência técnica da pessoa nomeada pelo sujeito passivo para participar na avaliação 
indirecta, aludindo -se a relação de representação entre o sujeito passivo e o perito por si designado 
(art.91.º, n.º 1).

Configurando -se esta relação como de representação, justificar -se -á que se estabeleça a vin-
culação do sujeito passivo pela actuação deste perito, da mesma forma que tal vinculação existe no 
domínio do direito civil (arts. 1178.º, n.º 1 e 258.º do Código Civil).

… Nos casos em que o representante do sujeito passivo defender ou aceitar, no procedimento 
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 
poderes de representação e não agiu em sentido contrário a estes poderes.”

Ora, no caso dos autos, a Recorrente não alegou na petição de impugnação qualquer desvio do 
seu representante aos poderes de representação que lhe estavam confiados. Apenas nas alegações de 
recurso levantou essa questão, designadamente nos pontos 28.º e 29.º das conclusões, quando refere 
que “No caso em apreço, o mero exame dos documentos  - Reclamação para a comissão de revisão e 
Acta n.º 186/2000 (docs. n.ºs. 2 e 3 juntos com a p.i.) – demonstra que a ora recorrente não interveio, 
por qualquer forma, nos actos respectivos; Trata -se de uma Reclamação, assinada pelo prestador de 
serviços de contabilidade à ora recorrente, sem poderes para tal”

Conclui, por isso, que a existência de um pretenso acordo não é vinculativo para si, por inexis-
tência do respectivo mandato nos termos dos artigos 16.º da LGT e 258.º do C.C.

Aquelas afirmações e esta conclusão estão em clara contradição com o alegado no ponto 3.º da 
petição de impugnação, em que afirma, de forma clara, ter solicitado a revisão da matéria tributável 
nos termos do artigo 91.º da LGT. Os elementos fornecidos pelos autos, com especial relevância para 
o probatório não apontam para que tenha sido violado o direito de impugnação contenciosa consa-
grado no n.º 4 do artigo 268.º da CRP, visto não ser legítimo inferir -se qualquer excesso de poderes 
de representação.

No que respeita à alegada inconstitucionalidade acompanhamos os doutos acórdãos do STA de 
23/11/2004, proferidos nos processos n.º 656/04 e 657/04, quando entenderam que o n.º 4 do artigo 84.
º da Lei Geral Tributária não ofende os artigos 20.º, n.º 1 e 268.º, n.º 4 da Constituição, quando in-
terpretado no sentido de obstar a que, na impugnação do acto tributário de liquidação, se invoque a 
falta de pressupostos para o recurso a métodos indirectos, quando a liquidação teve por base o acordo 
obtido no processo de revisão da matéria tributável, e esse acordo abrangeu, expressamente, a questão 
da convergência daqueles pressupostos.

CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento, devendo, em consequência, ser confirmada 

a sentença recorrida.
4  - Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
Importa verificar em primeiro lugar se, como alegado (cfr. conclusões 5.ª a 9.ª das alegações de 

recurso), a sentença recorrida enferma de nulidade por omissão de pronúncia (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) 
do Código de Processo Civil) e por falta de fundamentação, pois alegadamente não se pronuncia sobre 
as questões alegadas na impugnação judicial e, quanto ao decidido, carece de fundamentação.

Concluindo -se no sentido de que a sentença não padece das nulidades que lhe são imputadas, 
haverá então que apurar da alegada necessidade de ampliação da matéria de facto (conclusões 10.º a 
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14.º das alegações de recurso) e bem assim relativamente à alegada inconstitucionalidade material do 
n.º 4 do artigo 86.º da Lei Geral Tributária (conclusões 17.ª a 19.ª das sua alegações de recurso).

A alegada “falta de poderes de representação” do perito indicado pelo contribuinte na comissão 
de revisão (conclusões 20.º a 32.º das alegações de recurso) não pode ser conhecida por este Supremo 
Tribunal, pois que apenas foi suscitada em sede de recurso, tratando -se, assim, de questão nova (cfr., 
quanto a esta questão, o parecer do Ministério Público supra transcrito).

6  - Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
A) Os Serviços de Inspecção Tributária levaram a efeito uma acção inspectiva à escrita da im-

pugnante, incidindo sobre o exercício de 1995.
B) Na sequência da acção de inspecção a que alude a alínea A) do probatório foi elaborado o 

Relatório de Inspecção donde resulta com interesse para a decisão:
“IV – MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTO-

DOS INDIRECTOS
No exercício em análise foram detectadas situações impeditivas da correcta, directa e exacta 

comprovação e quantificação, dos elementos indispensáveis à determinação da matéria colectável. 
Pelo que houve necessidade de recorrer, para a sua determinação, a métodos indirectos, nos termos 
do disposto no artigo 51.º do Código do Imposto

C) Em, 23.05.2000, a impugnante interpôs, nos termos do artigo 91.º da LGT, para a Comissão 
de Revisão, um pedido de revisão da matéria tributável fixada por métodos indiciários em sede de IVA, 
conforme do Doc. n.º 2 junto à p.i.

D) Por deliberação da Comissão de Revisão de 19.07.2000,mediante acordo dos vogais da im-
pugnante e da Fazenda Pública, mostra -se fixado, conforme Acta n.º 132/2000 que: “relativamente ao 
Imposto/MatériaTributável/Rendimento Liquido que foi fixado(a) com recurso à aplicação de métodos 
indirectos, pela forma seguinte

IVA Exercício de 1995 – fixado em 11.867.915$00 –seja alterado para (ou em) 10.972.895$00 (dez 
milhões novecentos e dois mil, oitocentos e noventa e cinco escudos). (Doc. fls. 78 a 84 dos autos)

E) Em, 10.04.2000 a Administração Fiscal procedeu à liquidação de IVA n.º 173421, referente ao 
exercício de 1995 no montante de € 54.732,57 (10.972.895$00) e liquidações de Juros Compensatórios 
n.ºs 173409, 173410, 17311, 17312, 17313, 17314, 17315, 17316, 17317, 17318, 17319 e 17320 no 
montante de € 38.374,19 (7.693.334$00), na qual se mostra aposta como data limite de pagamento o 
dia 31.12.2000. (Doc. fls. 43 a 56 dos autos)

F) A 23.03.2001 deu entrada na Repartição de Finanças de Lisboa a petição inicial que originou 
os presentes autos. (Cfr. carimbo aposto a fls. 3)

FACTOS NÃO PROVADOS
Inexistem outros factos sobre que o Tribunal deva pronunciar -se já que as demais asserções da 

douta petição ou integram antes conclusões de facto e/ou direito ou se reportam a factos não relevantes 
para a boa decisão da causa.

MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE FACTO
A decisão da matéria de facto efectuou -se com base nos documentos e informações constantes 

do processo, consonante ao que acima ficou exposto.
7 – Apreciando
7.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida
Alega a recorrente, em primeiro lugar, ser a sentença recorrida nula por omissão de pronúncia, 

nos termos previstos no art. 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil (CPC), pois que não 
se pronuncia sobre as questões alegadas na impugnação judicial e, quanto ao decidido, carece de 
fundamentação, porquanto além do problema relativo à presunção das vendas através da aplicação 
do método indirecto de avaliação, contestadas nos artigos 14.º a 54.º da p.i., designadamente através 
dos docs. n.ºs 17 a 22, constituem objecto da p.i. as questões da ilegalidade do recurso à avaliação 
indirecta e da impossibilidade legal de utilização dos denominados “indicadores objectivos” para 
determinação da matéria colectável, tudo conforme se alega nos artigos 55.º a 88.º da p.i., sendo que 
exceptuada a matéria atinente à falta de fundamentação, a decisão sob recurso ignora totalmente 
qualquer das demais questões suscitadas pela ora recorrente na p.i.,não formula qualquer juízo sobre 
as mesmas, nem, também, se pronuncia sobre os documentos juntos (cfr. conclusões 5.ª a 9.ª das suas 
alegações de recurso).

A Meritíssima Juíza “a quo”, no seu despacho de fls. 178 e 179 dos autos, sustentou que a sentença 
não padece da patologia que lhe foi diagnosticada, pelo que a manteve nos seus precisos termos (cfr. 
despacho de sustentação, a fls. 178 dos autos), posição com a qual o Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto junto deste Tribunal manifesta a sua concordância, pois que, de acordo com o seu parecer (supra 
transcrito), a Administração Fiscal utilizou métodos indirectos para fixação da matéria tributável e os 
peritos da Fazenda Pública e da Recorrente, chegaram a acordo em sede de procedimento de revisão, 
tanto quanto à ocorrência dos pressupostos legais para a utilização daquele método, como quanto à 
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quantificação da matéria colectável. Ora, não é legalmente admissível, impugnação fundamentada em 
matéria sobre a qual houve acordo entre os peritos da Administração e do Contribuinte. O juiz “a quo” 
não tinha, assim, de reapreciar aquelas questões, que já haviam sido objecto de ponderação e decisão 
no acordo de peritos, não sendo, por isso, a sentença nula por omissão de pronúncia. Com efeito, não 
sendo possível invocar na impugnação judicial qualquer ilegalidade desta, na medida em que houve 
acordo entre os peritos da Comissão de Revisão, fica prejudicado o conhecimento de qualquer outra 
questão que com ela esteja ligada (fim de citação).

Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 

e da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil (CPC) a sentença é nula quando 
o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar, sendo que, nos termos do n.º 2 do 
artigo 660.º do CPC, 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. Assim, 
como se consignou no recente Acórdão deste Tribunal do passado dia 20 de Outubro (rec. n.º 27/10) 
só existe omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma questão, isto é, um 
problema concreto que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento tenha ficado 
prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe incumbe o conhecimento de todas as 
questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conheci-
mento oficioso de outras, nos termos do disposto no citado n.º 2 do art. 660º do CPC, ex vi do art. 2º 
alínea f) do CPPT.

No caso dos autos, as questões suscitadas pela impugnante na sua petição inicial de impugnação 
relativas quer aos pressupostos do recurso aos métodos indirectos (que entendia não se encontrarem 
preenchidos), quer à quantificação da matéria tributável obtida através do recurso a tais métodos e aos 
próprios métodos utilizados, foram consideradas pela sentença recorrida como não podendo ser objecto 
da impugnação judicial deduzida, pois que houvera acordo no processo de revisão da matéria tributável, 
impeditivo da sua impugnação ex vi a parte final do n.º 4 do artigo 86.º da Lei Geral Tributária.

Lê -se na sentença, a fls. 140, o seguinte:
«Resulta da alínea D) do probatório, que a Administração Fiscal recorreu a presunções, como 

método alternativo na fixação da matéria tributável, e que os peritos (do Fisco e da Impugnante) 
chegaram, em sede do procedimento de revisão desencadeado a acordo quer quanto à ocorrência dos 
pressupostos legais legitimadores do lançar mão da referida metodologia, quer quanto à fixação do 
“quantum” da matéria colectável».

Não existe, pois, omissão de pronúncia da sentença recorrida, pois que, no juízo do tribunal “a 
quo” o conhecimento das questões suscitadas relacionadas com os pressupostos do recurso a métodos 
indirectos, critérios de quantificação utilizados e quantificação decidida não podiam voltar a ser dis-
cutidas porque objecto de acordo (cfr. a parte final do n.º 4 do artigo 86.º da Lei Geral Tributária), não 
devendo o tribunal “a quo” conhecê -las.

Improcede, pelo exposto, a alegação de nulidade da sentença recorrida.
7.1 Do mérito da sentença recorrida e dos pressupostos do recurso a métodos indirectos de de-

terminação da matéria colectável
O supra mencionado juízo do tribunal “a quo” revela -se, contudo, incorrecto relativamente à questão 

dos pressupostos do recurso a métodos indirectos, havendo, pois, nesta medida, erro de julgamento.
É que resulta expressamente da fundamentação consignada na Acta n.º 132/2000 (a fls. 37 a 42 dos 

autos), a que se refere a alínea d) do probatório fixado, e logo no seu n.º 1, que «1  - A reclamante contesta 
a legalidade da utilização da aplicação dos métodos indirectos, mas esta comissão apenas lhe compete 
apreciar a fixação efectuada com fundamento na sua errónea quantificação»(cfr. fls. 38 dos autos).

Ora, se a comissão de revisão se considerou, embora contra legem (cfr. o n.º 5 do artigo 86.º e 
o n.º 14 do artigo 91.º da Lei Geral Tributária), incompetente para apreciar a questão da legalidade 
do recurso a métodos indirectos, necessariamente o acordo obtido na comissão de revisão não pode 
entender -se como abrangendo também essa questão, cujo conhecimento foi expressamente rejeitado 
pela Comissão por alegada incompetência desta.

Atento ao facto, devia o tribunal “a quo” ter tomado conhecimento da questão da legalidade do 
recurso aos métodos indirectos, pois que fora suscitada pelo impugnante na sua petição de impugnação 
e não se podia considerar ter sido abrangida no acordo, pois que sobre ela não versou.

Verifica -se, pois, quanto a esta questão, erro de julgamento da sentença recorrida, determinante 
da sua revogação.

Para que este Tribunal pudesse conhecer, em substituição, da legalidade do recurso a métodos 
indirectos, mercê era que o probatório fixado na sentença recorrida fornecesse os elementos de factos 
idóneos e suficientes para, por subsunção ao disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º e do artigo 88.
º da Lei Geral Tributária, se julgar da verificação dos pressupostos do recurso aos métodos indirectos, 
pois que a sua competência em razão da hierarquia se restringe, em regra, ao julgamento de questões 
de direito (cfr. os artigos do 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do ETAF e 280.º n.º 1 do CPPT).
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Sucede, contudo, que os factos constantes do probatório não são suficientes para que se possa 
ajuizar da legalidade ou ilegalidade do recurso a tais métodos, pois que dela consta apenas, com relevo 
para a decisão da causa, o seguinte:

«Na sequência da acção de inspecção a que alude a alínea A) do probatório foi elaborado o 
Relatório de Inspecção donde resulta com interesse para a decisão:

“IV – MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTO-
DOS INDIRECTOS

No exercício em análise foram detectadas situações impeditivas da correcta, directa e exacta 
comprovação e quantificação, dos elementos indispensáveis à determinação da matéria colectável. 
Pelo que houve necessidade de recorrer, para a sua determinação, a métodos indirectos, nos termos 
do disposto no artigo 51.º do Código do Imposto».

Ora, não sendo a factualidade constante do probatório suficiente para resolução da questão que se 
impõe conhecer, há que ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo”, para ampliação da matéria de facto, 
como requerido, e julgamento da questão que, por erro de julgamento, não conheceu, com inquirição, 
se necessário, das testemunhas arroladas, em ordem à demonstração ou não dos factos alegados.

Prejudicado fica o conhecimento das demais questões suscitadas.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a decisão 
recorrida na parte em que julgou insindicável a questão dos pressupostos do recurso a métodos indirectos 
de determinação da matéria tributável, devendo os autos baixar ao Tribunal “a quo” para ampliação da 
matéria de facto e subsequente julgamento daquela questão.

Custas a final.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — 
António Calhau. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Perito independente. Fundamentação da rejeição do seu parecer.

Sumário:

 I — Nas situações em que o perito independente intervém no procedimento de revisão 
da matéria tributável (artigo 91.º, n.º 4, da LGT) e não há acordo na Comissão 
quanto ao valor da matéria tributável a considerar para efeitos de liquidação, a lei 
pretende que haja uma particular ponderação e reflexão sobre a posição assumida 
por esse perito, obrigando, para o efeito, a um acrescido dever de fundamentação 
da decisão de fixação da matéria tributável, pela enunciação das razões que le-
varam à adesão ou rejeição, total ou parcial, do seu parecer, independentemente 
do seu conteúdo (artigo 92.º, n.º 7, da LGT).

 II — Não constando da decisão de fixação da matéria tributável a fundamentação da 
rejeição do parecer do perito independente, em violação do disposto no n.º 7 do 
artigo 92.º da LGT, ocorre vício que inquina a legalidade desse acto e de todos 
os actos consequentes, incluindo o de liquidação.

Processo n.º 512/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Leirialgarve — Sociedade Comercial e de Representações, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou procedente a impugnação judicial que a so-
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ciedade LEIRIALGARVE  - SOCIEDADE COMERCIAL E DE REPRESENTAÇÕES, LDª, deduziu 
contra o acto de liquidação adicional de IVA referente ao exercício de 2001.

Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
a. Da letra do n.º 7 do art. 92.º da LGT resulta que o parecer do perito independente não vincula a 

Administração Tributária mas a não aceitação da posição por ele assumida tem de ser obrigatoriamente 
fundamentada. No entanto essa exigência apenas é de fazer nos casos em que o perito independente 
proponha um valor inferior ao proposto pelo perito da Administração Tributária (Vide anotação aquele 
artigo comentada na LGT anotada do Diogo Leite Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes 
de Sousa);

b. Contrariamente ao decidido na douta sentença, no laudo do perito da Administração Tributária 
(n.º 6 do artº 92º da LGT) encontram -se expressas as razões porque se discorda/rejeita o parecer do 
perito independente (extensivo também ao laudo do contribuinte), tal constata -se da fundamentação 
utilizada no próprio laudo (Vide art.º 9.º das alegações);

c. No ponto 2.1 do laudo da Administração Tributária refere -se expressamente as razões porque 
se discorda do ponto 1.1 e 1.2 do parecer do perito independente (extensivo também ao laudo do con-
tribuinte), tal constata -se da fundamentação utilizada no próprio laudo (Vide art.º 9.º das alegações);

d. A violação do n.º 7 do art. 92.º da LGT só se daria se o perito da Administração Tributária não 
fundamentasse a razão porque rejeitou o parecer do perito independente, tal não ocorreu porque desde 
ponto 2.1 a 2.3, 3.1, 3.2, C -1 e C -2 do seu laudo estão expressas as razões porque não se concorda com 
os argumentos defendidos pelo perito independente;

e. Os próprios procedimentos alternativos sugeridos pelo perito independente como tendentes 
a validar os registos contabilísticos do sujeito passivo (ponto 2. alínea i), ii), iii) e iv) do seu laudo) 
foram analisados e devidamente fundamentados os motivos porque eram inaplicáveis ao caso “sub 
judice”, como se pode constatar claramente dos pontos 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 do laudo do perito da 
Administração Tributária;

f. Quanto aos critérios de cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos uti-
lizados pela Administração Tributária (média da rentabilidade do pessoal e a dimensão e localização 
da actividade exercida), descritos no ponto II do laudo do perito independente como despropositados, 
foram “apelidados” de altamente subjectivos, no entanto o perito independente não defendeu quais os 
critérios correctos aplicáveis neste caso concreto e quais os valores que considerou excessivos para que 
pudesse “deitar por terra” a fixação da matéria tributável determinada pela Administração Tributária. 
E, neste caso, afigura -se -nos que esta não é obrigada a fundamentar a rejeição à posição do perito in-
dependente, se este não propôs critérios alternativos nem valores inferiores aos fixados (Vide anotação 
aquele artigo comentada na LGT anotada do Diogo Leite Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge 
Lopes de Sousa);

g. Se assim não se entender, o que apenas se equaciona por mero dever de patrocínio, sempre se 
dirá que o laudo da Administração Tributária explicou os critérios utilizados pela Inspecção para cor-
rigir a matéria colectável, e não tendo nem o representante do contribuinte nem o perito independente 
apresentado um critério alternativo no decurso da inspecção, baseando -se a sua argumentação apenas 
nos valores constantes do extracto da Unicre apresentados no decurso do direito de audição, a Inspecção 
Tributária analisou -os e concluiu que o volume de negócios estimado era superior ao presumido pela 
Inspecção, pelo que na falta de apresentação doutro critério que pusesse em causa a fixação da matéria 
tributável, a Administração Tributária decidiu manter o volume de negócios e o lucro tributável proposto 
pela Inspecção (Vide C -1 e C -2 do laudo da AT).

h. Assim, ao decidir como decidiu, terá a douta sentença violado, por errada aplicação do direito, 
a norma legal do n.º 7 do art. 92.º da LGT, porquanto na decisão de fixação da matéria tributável estão 
expressamente evidenciadas as razões porque a Administração Tributária rejeitou/discordou do parecer 
do perito independente.

i. Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao pre-
sente recurso e consequentemente revogada a sentença recorrida, só assim se fará JUSTIÇA.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, concluindo 
do seguinte modo:

1. Não assiste razão à Fazenda Pública, ao pretender alterar a decisão;
2. Na sentença recorrida nada há a apontar;
3. Foram analisadas na sentença, todas as questões apresentadas na p.i. da impugnação e alega-

ções finais;
4. Tem de manter -se a decisão da sentença recorrida.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de 

que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«1. Os actos administrativos carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem 

direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 268º nº3 CRP/RC 82).
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Concretizando esta garantia constitucional a legislação ordinária estabelece a imperatividade 
da fundamentação da decisão do procedimento tributário, por meio de sucinta exposição das razões 
de facto e de direito que a motivaram, podendo consistir em mera declaração de concordância com os 
fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório 
da fiscalização tributária (art. 77º nº1 LGT).

A decisão do procedimento de revisão da matéria colectável apurada por aplicação de métodos 
indirectos deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou parcial, do parecer do 
perito independente (art.91º nºs 1 e 7 LGT).

2.Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
A decisão do Director de Finanças de Faro que culminou o procedimento de revisão da matéria 

colectável manteve a fixação da matéria colectável de IVA por métodos indirectos e fixou o seu mon-
tante em € 43 124,37.

A sua fundamentação, por remissão, consistiu em mera concordância com a posição assumida 
pelo Perito da Administração Tributária, após ponderação de todos os fundamentos invocados nos 
laudos dos peritos (probatório alínea J).

Sendo eventualmente suficiente no caso de divergência entre o parecer do perito indicado pelo 
contribuinte e pela administração tributária (art.92º nº6 LGT), esta fundamentação global por re-
missão não satisfaz como rejeição do parecer do perito independente, cuja observância exigiria uma 
análise crítica do argumentário constante do respectivo laudo, o qual sustenta quer a inexistência de 
pressupostos para a determinação da matéria tributável por métodos indirectos, quer a inadequação 
dos critérios utilizados para a respectiva quantificação.

A imperativa fundamentação da rejeição não pode ser dissociada da acrescida ponderação que o 
laudo do perito independente deve merecer, pela experiência e qualificação profissional do seu autor, 
com um mínimo de 10 anos de exercício de actividade no domínio da economia, gestão ou auditoria 
de empresas (art.93º nº2 LGT).

A posição privilegiada do parecer do perito independente transparece igualmente na circuns-
tância de, no caso de a decisão da administração tributária divergir dos pareceres concordantes do 
perito independente e do perito do contribuinte, a reclamação graciosa ou impugnação judicial do 
acto tributário emergente ter efeito suspensivo, independentemente da prestação de garantia quanto 
à parte da liquidação controvertida em que aqueles peritos estiveram de acordo, contrariamente ao 
regime regra (art. 92º nº8 LGT; art. 169º nº1 CPPT)

CONCLUSÃO: O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida julgou como provada a seguinte matéria de facto:
A - Com base na Ordem de Serviço n.º 01200400289, de 12/11/2004, emitida pela Direcção de 

Finanças de Faro foi a Impugnante objecto de um procedimento de inspecção tributária, a qual teve 
início em 25/11/2004 foi concluído 15/02/2005, cfr. fls. 70.

B - Este procedimento de inspecção foi desencadeado por uma Acção Especial às Empresas com 
Transacções cujo pagamento foi efectuado através de Cartão de Crédito ou Débito e incidiu sobre o 
exercício de 2001, cfr. fls. 70.

C - Com base na acção inspectiva a que se refere a alínea A) foi elaborado o relatório de fls. 68 e 
segs. que aqui se dá por integralmente reproduzidos e donde resulta com interesse para a decisão:

«IV. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 
INDIRECTOS

O sujeito passivo, na pessoa do sócio -gerente, foi notificado em 30/11/2004, para facultar diversos 
elementos, nomeadamente, duplicados dos documentos de venda referentes ao exercício de 2001, bem 
como talões dos movimentos efectuados através de POS, no mesmo exercício, e as folhas de caixa.

Este apresentou, em resposta ao primeiro item: “duplicados dos documentos de vendas” mas 
impressos do sistema informático já no decurso da acção de inspecção, após solicitação, e, não os 
verdadeiros duplicados emitidos na data de cada venda, referindo que tinha sido utilizado papel 
térmico, o qual se tomava ilegível após alguns meses, pelo que tinham sido destruídos todos os dupli-
cados dos documentos de venda emitidos, face à inutilidade dos documentos em branco. Mantinha, 
no entanto, o registo informático. Em relação aos talões dos movimentos realizados através de POS, 
o sujeito passivo apenas facultou cópias dos talões manuais, referindo que não podia apresentar os 
das máquinas por terem sido impressos em papel térmico, os quais se tomaram ilegíveis alguns meses 
depois de impressos.

Disse ainda que todos os movimentos constam nos respectivos extractos bancários.
Quanto a folhas de caixa, referiu que não são elaboradas, justificando que não há necessidade 

nesta empresa, pelo facto de 99% dos pagamentos serem efectuados por cheque, facilmente comprováveis 
através da contabilidade, e quanto às receitas, por existirem os apuros diários que são contabilizados 
através de caixa.
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Neste contexto, podemos verificar que:
Não é possível confirmar a veracidade dos valores das vendas registados, face à inexistência dos 

duplicados das vendas emitidos na data das mesmas, contrariando o disposto no n.º 5 do artigo 115º 
do CIRC, que estabelece que "os livros de contabilidade, registos auxiliares e respectivos documentos 
de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos”;

Da análise dos extractos bancários, em que se verifica os valores creditados pelos bancos, referentes 
aos recebimentos através de POS, não é possível saber, em relação a cada recebimento, qual (quais) 
o(s) documento(s) de venda que lhe deu (deram) origem;

Não é possível fazer correspondência entre os duplicados dos talões manuais apresentados e a(s) 
venda(s) que lhe deu (deram) origem, pois, como foi referido pelo sujeito passivo, a data colocada 
nos talões raramente é a da venda, pois são agrupados os talões de vários dias para enviar à Unicre, 
preenchendo assim os talões com datas posteriores às do recebimento;

Não foram apresentados extractos da Unicre, tendo o sujeito passivo dito que em relação ao ano de 
2001, aquela entidade não enviou qualquer extracto, apesar de diversas insistências do sujeito passivo;

Os valores das vendas recebidos através da Unicre foram registados na contabilidade pelo valor 
líquido, sem ter em consideração os custos financeiros, que, sendo um valor recebido do cliente, e um 
custo da empresa, não foi relevado na contabilidade. Esta situação demonstra que a contabilidade, não 
estando organizada de acordo com a normalização contabilística, nos termos do n.º 3 do artigo 17º, e 
do n.º 3 do artigo 115º, ambos do CIRC, não nos merece a credibilidade necessária para a determinação 
do lucro tributável.

Pelos factos acima expostos, considero que os registos contabilísticos analisados não merecem 
a credibilidade necessária, impossibilitando a comprovação e quantificação directa e exacta dos ele-
mentos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável de IRC, nos termos da alínea b) 
do artigo 87º da Lei Geral Tributária (LGT), impossibilidade essa resultante da inexistência ou insufi-
ciência de elementos de contabilidade e irregularidades na sua organização ou execução quando não 
supridas no alínea a) do artigo 88º da LGT.

V. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTO-
DOS INDIRECTOS

O sujeito passivo em análise desenvolve a actividade de comércio de artigos de artesanato, vidros, 
bonecas de porcelana e de pano, cristais e outros, em seis estabelecimentos comerciais, designadamente: 
2 lojas no Aeroporto de Faro, 2 lojas no aeroporto de Lisboa, 1 loja em Albufeira e 1 loja na Oura.

Nos termos das alíneas a) e e) do n.º 11 do artigo 90º da LGT e artigo 54º do CIRC, a determinação 
da matéria tributável por métodos indirectos pode ter em conta as margens médias de lucro líquido 
sobre as vendas, bem como a localização e dimensão da actividade exercida.

Face à dimensão e localização da actividade exercida, o critério que me parece mais adequado 
para aplicar, é a média da rentabilidade do pessoal e a média da rentabilidade fiscal das vendas, sendo 
os respectivos valores, obtidos da consulta ao sistema informático, os indicados no quadro seguinte: 

2001 

Rentabilidade do Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,33 
Rentabilidade Fiscal das Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,44% 

 Utilizar -se -á, assim, a Rentabilidade do Pessoal (R pessoal), que resulta da seguinte fórmula:

R.Pessoal = Volume de Negócios
Custos com Pessoal

Este rácio dá -nos o peso dos Custos com o Pessoal no Volume de Negócios. Então, se os Custos 
com o Pessoal, contabilizados pela empresa naquele ano, são indispensáveis, esses encargos permiti-
riam obter um Volume de Negócios superior.

Com os indicadores referidos, e com base nos Custos com o Pessoal declarados pelo sujeito 
passivo, irá ser apurado o Volume de Negócios presumido para o exercício em análise:

A) R.Pessoal = Volume de Negócios (V.N)

Custos com Pessoal

2001

11,33 = V.N
€ 140 738,14

V N = € 1594 563,13
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Após determinação do volume de negócios para o exercício objecto o Lucro Fiscal através da 
aplicação do rácio da rentabilidade fiscal desta acção, irá ser apurado (RF Vendas)

 RF Vendas = Lucro Fiscal x 100
Volume de Negócios

B) Rentab. Fiscal =  Lucro Fiscal x 100
Volume de Negócios (V.N.)

2001

4,44=    Lucro Fiscal    x 100
€ 1594 563,13

Lucro Fiscal: € 70 798,60
Partindo dos valores declarados pelo sujeito passivo, e tendo em conta as correcções a efectuar, 

decorrentes desta acção de inspecção, demonstra -se em seguida qual a matéria colectável a fixar no 
exercício em análise: (valores em euros) 

Valores Declarados Valores Corrigidos Correcção 

Vol.Neg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.890,35 1.594.563,13 253.672,78 
Outros Proveitos . . . . . . . . . . . . . . . 6.871,80 6.871,80 0,00 
Total Proveitos  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.347.762,15 1.601.434,93 253.672,78 
Tot. Custos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.305.552,70 1.541.529,73 235.977,03 
Acréscimos Quadro 07 . . . . . . . . . . 10.893,40 10.893,40 0,00 
Lucro Trib.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.102,85 70.798,60 17.695,75 
Prej.Fiscais deduzidos  . . . . . . . . . . 53.102,85 0,00  -53.102,85 
Mat. Colect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 70.798,60 70.798,60 

 Face ao exposto, proponho que a matéria tributável seja fixada em € 70.798,60 para o exercício 
de 2001, com base nos fundamentos anteriormente descritos e de acordo com o disposto pelos arti-
gos 87.º, 88º e 90º da Lei Geral Tributária.

Com base nos valores declarados pelo sujeito passivo, determinou -se a percentagem da base tri-
butável declarada em cada mês relativamente ao total anual, aplicando -se posteriormente tais valores 
ao volume de negócios presumido. Apuraram -se as diferenças em relação aos valores declarados, e, 
aplicando a taxa normal de IVA (17%), resulta imposto a liquidar nos termos do artigo 84º do Código 
do IVA, nos seguintes montantes:

(...)
VIII. OUTRAS SITUAÇÕES
Consultado o 1º Serviço de Finanças de Faro, em 11/02/2005, constatou -se que não existem 

processos de dívidas em nome do sujeito passivo.
IX DIREITO DE AUDIÇÃO  - FUNDAMENTAÇÃO
O sujeito passivo foi notificado através do ofício n.º 3261 de 17/02/2005 para exercer, querendo, 

o direito de audição, previsto nos artigos 60º da LGT e do RCPIT, sobre o Projecto de Conclusões do 
presente Relatório.

Foi recepcionado nestes serviços, em 11/03/2005, o documento onde o sujeito passivo (s.p.), através 
do seu procurador, exerce o seu direito de audição, e sobre o qual nos vamos pronunciar de seguida.

1. Dos parágrafos 4º ao 11º do direito de audição, o sujeito passivo invoca que não existe razão 
para aplicação da alínea b) do artigo 87º da LGT, uma vez que, sendo aplicável aos casos de “impos-
sibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta 
determinação da matéria tributável”, neste caso o s.p. teria disponível toda a documentação necessária 
para verificar todas as compras e vendas.

2. Como já referido no 2º parágrafo do capítulo IV do Projecto e agora Relatório de Inspecção 
Tributária, não foram apresentados os duplicados dos documentos de venda, sendo que os documentos 
apresentados pelo s.p. foram impressos do sistema informático no decorrer da acção de inspecção, 
após solicitação da inspectora tributária.

3. É certo que o s.p. justificou (tanto na resposta à notificação efectuada em 30/11/04 bem como 
no parágrafo 13º do Direito de Audição) o facto de não possuir os duplicados processados em cada 
venda pelo motivo de serem impressos em papel térmico e este se tomar ilegível após alguns meses. 
Mas também é certo que estamos perante a ausência de elementos de contabilidade, como o são os 
justificativos das vendas, e mesmo que se deva a razões acidentais, esta ausência equivale à “inexis-
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tência ou insuficiência de elementos de contabilidade nos termos da alínea a) do artigo 88º da LGT, 
configurando uma das situações de impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta 
da matéria tributável.

4. A numeração e impressão das facturas e documentos equivalentes, estabelecida no artigo 35º do 
Código do IVA (CIVA), devem obedecer também aos requisitos exigidos no n.º 3 do artigo 3º, artigo 4º 
e artigos 7º a 11º do Decreto -Lei n.º 45/89 de 11 de Fevereiro, conforme disposto no artigo 5º do 
Decreto -Lei 198/90 de 19 de Junho. Assim sendo, nos documentos de venda apresentados no decurso 
da acção de inspecção, não se verifica cumprido um dos requisitos mencionado na alínea a) do n.º 5 
do artigo 35º do CIVA, ou seja, a sede do fornecedor, nos termos do n.º 4 do artigo 35º do CIVA e do 
artigo 4º do Decreto -Lei n.º 45/89 de 11 de Fevereiro, neste caso em concreto, os documentos devem 
ser processados em duplicado, sendo este para o arquivo do fornecedor.

5. Constata -se assim que o referido pelo s.p. nos parágrafos 4º a 11º não cumpre o disposto na 
lei, quanto à emissão de documentos e à conservação dos mesmos em boa ordem durante 10 anos, 
conforme disposto no n.º 5 do artigo 115º do Código do IRC (CIRC), no n.º 2 do artigo 45º e no n.º 1 
do artigo 52 do CIVA, reunindo as condições para aplicação de métodos indirectos.

6. O referido nos parágrafos 8º e 100 do Direito de Audição não faz sentido, porque uma vez 
que da análise aos documentos facultados em resposta à notificação, e tendo sido solicitados alguns 
documentos de venda a título exemplificativo, verificou -se que não cumpriam as disposições legais, 
não houve necessidade de solicitar os restantes documentos de venda, que certamente teriam as mes-
mas deficiências.

7. No parágrafo 12º, o s.p. discrimina os elementos que constituem o registo de todas as vendas, 
referindo a indicação da loja (al.a)) e da forma de pagamento (al.k)) como elementos das vendas. De 
alguns dos documentos de venda apresentados (ver anexo 1), verifica -se que a identificação da loja é 
apenas em código (VD05) e que a forma de pagamento não consta no documento. A não ser que o s.p. 
se refira ao facto de, sendo uma venda a dinheiro, está indicado que é a pronto. Mas continuamos sem 
saber se o montante da venda foi recebido em numerário ou com cartão (através de POS).

8. O descrito anteriormente nos pontos 3 a 5 dá resposta aos parágrafos 13º e 14º, não sendo 
necessário repetir a fundamentação.

9. No parágrafo 15º é referido que verifiquei que todos os movimentos realizados através de POS, 
bem como os manuais constam nos respectivos extractos bancários. Esta afirmação não é correcta, 
pois não me foram facultados os documentos de fecho de POS (que é possível imprimir diariamente), 
ou mesmo os duplicados de cada transacção, com a mesma justificação que foram impressos em papel 
térmico e se tomou ilegível.

10. Portanto, foi impossível verificar se todos os movimentos realizados através de POS bem 
como os manuais constam nos extractos. É certo que foram verificados todos os extractos bancários 
apresentados, mas também é certo que não me é possível garantir que todos os extractos bancários 
estão na contabilidade, isto é, se existem mais contas bancárias utilizadas pelo sp. que não estejam 
reflectidas na escrita. Além do facto de, por exemplo, em relação a um qualquer talão manual, ser 
impossível relacionar com qualquer venda, o que não garante que aquele valor foi facturado.

11. No decorrer da acção de inspecção, ao verificar os extractos bancários, foi feito o levantamento 
dos valores creditados pelos bancos referentes a POS. Após solicitação verbal, foram facultados pelo 
s.p., 6 contratos de terminal de POS ou n.º de estabelecimento, a saber: 31I 0730, 570085, 374041, 
570101, 538207 e 582296, indicando em cada um a conta bancária para os créditos. Todas essas 
contas estavam reflectidas na contabilidade.

12. Analisando o referido nos parágrafos 16º a 18º, e no doc. n.º 4 anexo ao Direito de Audição, 
verifica -se a existência durante o exercício de 2001 de mais terminais de POS, além dos informados 
pelo s.p., a saber: 897454, 347815 e 896365.

13. Com os valores de vendas por loja recolhidos na contabilidade, é possível construir um mapa 
(Quadro I do anexo 2) e apurar os valores de vendas com IVA em cada loja e por mês. Comparando 
estes dados com os mencionados no doc. 4 anexo ao Direito de Audição, transcritos também para um 
mapa e agrupados por loja (Quadro 2 do anexo 2), verifica -se a existência de valores superiores de 
recebimentos pela Unicre em relação às vendas declaradas pelo s.p., conforme se observa da análise 
ao Quadro 3 do anexo 2. Da análise destas diferenças, conclui -se que existem vendas não registadas 
na contabilidade.

14. Da verificação dos extractos bancários foi elaborado um mapa com os recebimentos através 
da Unicre (Anexo 3), o qual, comparado com o Quadro 2 do anexo 2, agora possível com a informa-
ção da Unicre, demonstra divergência no montante de €280740,63 [220.399.102$00  - 8.663.251$00) 
 155 452 409$00] nos recebimentos, o que indicia a existência de contas bancárias não reflectidas na 
contabilidade.

15. Não se compreende assim a opinião transcrita no parágrafo 19º do Direito de Audição em 
que o sp. refere que no existe qualquer razão válida para o recurso a métodos indirectos, ou até o 
parágrafo 20º quando se diz que a contabilidade do reclamante está de acordo com o que impõe a lei: 
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devidamente organizada e que permite comprovar e quantificar os custos e as receitas. Quanto aos 
custos, apesar de não prejudicar o Estado, não foram registados os custos financeiros com as comissões 
pagas à Unicre. Como é então possível quantificar todos os custos?

16. Quanto aos critérios utilizados, Rentabilidade do Pessoal e Rentabilidade Fiscal das Vendas, 
os mesmos enquadram -se no disposto no artigo 90º da LGT, nomeadamente nas alíneas a) e e), portanto, 
permitidos por lei, foram os que me pareceram mais adequados para aplicar.

Nestes termos, considero que os argumentos apresentados pelo sujeito passivo no “Direito de 
Audição”, comentados nos pontos anteriores, não são susceptíveis de alterar os pressupostos que esti-
veram na base da elaboração do projecto de relatório, mantendo -se a impossibilidade da comprovação 
e quantificação directa e exacta da matéria tributável, pelo que se mantêm os valores propostos de IVA 
a liquidar adicionalmente, e fixação da matéria colectável em sede de IRC com os valores descritos 
no Capítulo V do presente relatório.

À consideração superior, Faro, 18 de Março de 2005»
D - Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte parecer (fls. 68):
«Feita a inspecção externa de âmbito geral procedeu -se ao apuramento do lucro tributável de 

IRC do exercício de 2001, com recurso a métodos indirectos e com os fundamentos e critérios previstos 
nos art.ºs 87º, 88º e 90º da L.G.T., conjugados com os art.ºs 52.º e 54.º do C.I.R.C., devendo o referido 
lucro fixar -se em € 70.798,60. Decorrente da aplicação de métodos indirectos apurou -se IVA em falta, 
nos termos do art.º 84.º do C.I.V.A., no montante de € 43.124,37.

Notificado o Sujeito Passivo para exercer o direito de audição, veio a exercê -lo por escrito, cons-
tante da parte IX do presente relatório, contudo os elementos apresentados no exercício do direito de 
audição permitiram -nos reforçar a fundamentação para manter a tributação com recurso a métodos 
indirectos, pelo que se mantêm os cálculos e valores apresentados no projecto de relatório. (…)

Faro, 24 de Março de 2005.»
E - Sobre o relatório e parecer a que se referem as duas alíneas anteriores recaiu o seguinte des-

pacho (fls. 68): «Concordo. 2005/03/29».
F - A Impugnante apresentou um requerimento para revisão da decisão que fixou e corrigiu, por 

métodos indirectos, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado dos anos de 2001  - cfr. fls. 190 e segs.

G - Os peritos reuniram em 18/07/2005, porém como não chegaram a acordo, apresentaram os 
respectivos laudos, cfr. fls. 190 e segs., que aqui se dão por reproduzidos para todos os legais efeitos.

H - Com interesse para a decisão, resulta do laudo do perito independente (fls. 206 e segs.):
I  - MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDICIÁRIOS (secção IV do relatório de inspecção tributária)
Os Serviços de Inspecção Tributária (doravante designados simplesmente por Serviços), enunciam 

cinco razões para a liquidação de IRC e de IVA com base em métodos indirectos.
1. Duplicados dos documentos de vendas
1.1 Impressão de novos duplicados dos documentos de vendas
De acordo com as conclusões da acção de inspecção, os Serviços de Inspecção Tributária conside-

ram não ser possível confirmar a veracidade dos valores das vendas registados, face à inexistência dos 
duplicados dos documentos de vendas emitidos na data das mesmas, contrariando o disposto no n.º 5 
do artigo 115º do CIRC, que estabelece que os livros de contabilidade, registos auxiliares e respectivos 
documentos de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos.

No entanto, conforme referem os Serviços, o Sujeito Passivo apresentou duplicados dos documentos 
de vendas impressos do sistema informático já no decurso da inspecção.

Assim, a primeira questão que julgo importante analisar é se os duplicados dos documentos de 
vendas impressos durante a acção de inspecção deveriam, ou não, ter sido considerados relevantes 
para o apuramento da matéria tributável sujeita a imposto, ou se, como entenderam os Serviços, os 
mesmos não permitem confirmar a veracidade dos valores das vendas registados.

Pelas razões invocadas pelo Sujeito Passivo, ele não dispunha dos duplicados dos documentos 
de venda impressos na altura da realização das operações. Para suprir essa falta, o Sujeito Passivo 
voltou a imprimir esses documentos do sistema informático através do qual, supostamente, terá emitido 
os documentos de venda.

Não me parece que o facto de os referidos documentos terem sido impressos apenas no decurso 
da acção de inspecção, e não na data das vendas, possa levar os Serviços a ignorá -los para analisar 
as vendas contabilizadas e declaradas pelo Sujeito Passivo. Haveria, sim, que apurar se os documentos 
impressos no decorrer da acção de inspecção retratam, ou não, os documentos originais de venda.

Ou seja, em minha opinião não é a disparidade entre a data da venda e a data da impressão do 
duplicado do documento da venda que afastam a utilização desses documentos por parte dos Serviços 
(estaríamos como que perante segundas vias dos duplicados anteriormente emitidos); o relevante 
será confirmar se os documentos obtidos dos registos informáticos correspondem, efectivamente, a 
duplicados de documentos das vendas constantes dos registos contabilísticos.
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Penso que esse seria o aspecto fundamental a verificar, e para isso poderiam os Serviços ter 
realizado diligências adicionais (nomeadamente, análises à aplicação informática através da qual 
são processados os documentos em causa, indagações externas, análise às existências compradas e 
vendidas), conforme previsto no artigo 58º da Lei Geral Tributária.

Concluindo -se que os documentos impressos pelo Sujeito Passivo no decurso da acção de ins-
pecção retratam fielmente os documentos originais de venda, já não se verificaria o pressuposto de 
base previsto no artigo 88º da Lei Geral Tributária para a aplicação de métodos indirectos: que a 
inexistência de duplicados dos documentos emitidos na data das vendas inviabilize o apuramento da 
matéria tributável. Aliás, se as bases de dados garantissem a integralidade e integridade dos mesmos, 
poderiam os Serviços ter efectuado os testes que considerasse relevantes a partir dos registos nelas 
incluídos.

1.2 Formatos alternativos de impressão
1.3 Constata -se que os documentos impressos no decurso da acção de inspecção (Anexo I), se 

apresentam num formato diferente e contêm menos informação do que os posteriormente apresentados 
para análise do perito (Anexo 11). De acordo com os comentários do perito do contribuinte, o sistema 
informático permite diferentes opções de impressão dos registos dele constantes, tendo a segunda mo-
dalidade de impressão sido utilizada para dar resposta a uma questão suscitada pelos Serviços no seu 
relatório de inspecção: não constar dos documentos de vendas a respectiva forma de pagamento.

1.4 Se, através de testes à aplicação informática, se concluir que os documentos impressos no 
decurso de acção de inspecção e os apresentados posteriormente pelo Sujeito Passivo provêm do mesmo 
programa e correspondem a diferentes opções de impressão, não me parece haver razões para os pôr 
em causa para efeitos de análise.

2.POS
Referem os Serviços que, relativamente aos valores creditados pelos bancos referentes aos re-

cebimentos através de POS, não é possível saber, em relação a cada recebimento, qual (quais) o(s) 
documento(s) de venda que lhe deu (deram) origem.

Os valores creditados pelos bancos respeitantes a vendas efectuadas através de um terminal POS 
respeitam, normalmente ao total das vendas diariamente efectuadas através desse terminal.

Uma vez que os duplicados dos documentos de venda impressos no decurso da acção de inspecção 
não mencionam a forma como a operação foi liquidada, isso poderá inviabilizar uma identificação 
directa entre o valor creditado pelo banco referente a recebimentos através de POS e as vendas que 
lhe deram origem.

Parece -me desejável que o sujeito passivo dispusesse de mecanismos de controle interno que per-
mitissem essa reconciliação. Por outro lado, a Lei não impõe que os documentos de venda a dinheiro 
mencionem se a operação foi liquidada em numerário ou através de POS.

Mas a questão de fundo não parece ser a de saber sobre a relevância de identificar os documentos 
de venda recebidos através de POS. O risco, na actividade comercial, de as vendas recebidas através 
de POS não serem contabilizadas é naturalmente bastante inferior ao risco de não contabilização de 
vendas recebidas em numerário. Assim, mais importante do que o controlo que os Serviços põem em 
causa, parece -me que seria mais relevante conciliar os diferentes fluxos financeiros com as vendas 
que lhes deram origem.

Para o efeito, poderiam os Serviços ter desenvolvido procedimentos alternativos que permitissem 
validar, ou questionar, os registos contabilísticos do Sujeito Passivo, designadamente:

Variações mensais das vendas e de meios financeiros (ii) Análise às reconciliações bancárias (iii) 
Análise dos movimentos registados no extracto de conta corrente da conta caixa (iv) Consistência das 
compras registadas com as existências no final do exercício e com as vendas do período.

Por outro lado, foram entretanto apresentados pelo Sujeito Passivo novos duplicados dos docu-
mentos de vendas com indicação da forma de recebimento, os quais já permitirão efectuar os testes 
pretendidos pelos Serviços.

3. Talões manuais
Os Serviços referem não ser possível fazer correspondência entre os duplicados dos talões manuais 

apresentados e a(s) venda(s) que lhe deu (deram) origem, pois, como foi referido pelo sujeito passivo, 
a data colocada nos talões raramente é a da venda, pois são agrupados os talões de vários dias para 
enviar à Unicre, preenchendo assim os talões com datas posteriores à do recebimento.

Não há dúvida que nos casos em que a data inscrita nos talões manuais for posterior à data da 
venda, dificultará fazer a correspondência entre o talão e a operação a que respeita.

No entanto, mais uma vez, a não ser demonstrada a sua falsidade, parece -me que os Serviços não 
deveriam ter ignorado os duplicados dos documentos de venda impressos pelo sujeito passivo. Se esses 
elementos tivessem sido considerados para efeitos de análise, seria possível efectuar procedimentos de 
comparação entre o valor constante nos talões manuais e o valor constante dos documentos de venda 
emitidos nessa data e nalguns dias anteriores.
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Admitindo -se que não haverá uma grande disparidade entre ambas as datas (dado o interesse 
que normalmente um agente económico teria em ver os fundos depositados na sua conta bancária), 
seria assim possível retirar conclusões quanto à conexão, ou não, entre os talões manuais e as vendas 
registadas.

4. Extractos da Unicre
A mencionada falta de extractos da Unicre parece ter sido, entretanto, suprida pelo sujeito passivo.
5. Contabilização das vendas recebidas através da Unicre
5.1 Comentários ao relatório da inspecção
Segundo consta do relatório dos Serviços, os valores das vendas recebidos através da Unicre 

foram registados na contabilidade pelo valor líquido, sem ter em consideração os custos financeiros 
(comissões Unicre) que, sendo um valor recebido do cliente, e um custo da empresa, não foi relevado 
na contabilidade. Os Serviços consideram que esta situação demonstra que a contabilidade não está 
organizada de acordo com a normalização contabilística e que não merece a credibilidade necessária 
para a determinação do lucro tributável.

Não há dúvida que a correcta contabilização das vendas recebidas através da Unicre consistiria 
em contabilizar o valor ilíquido das vendas como proveito e o valor das comissões descontadas pela 
Unicre como um custo. O Sujeito Passivo procedeu à contabilização do valor das vendas líquido das 
comissões como proveito, não tendo contabilizado qualquer custo referente a essas comissões. Assu-
mindo uma comissão de 4% sobre as vendas, o procedimento correcto numa venda de 100 consistiria 
em (J) registar um proveito pela venda de 100 e (ii) registar um custo financeiro de 4, sendo o resultado 
da operação de 96. O procedimento seguido pelo sujeito passivo consiste em registar o proveito com 
a venda por 96, não registar o custo financeiro, sendo o resultado da operação de 96.

Assim, o procedimento do Sujeito Passivo, não sendo correcto, em nada põe em causa a deter-
minação do lucro tributável que, como se vê, é exactamente idêntico em ambas as situações. Ou seja, 
estamos perante uma questão de apresentação das demonstrações financeiras que em nada afecta os 
capitais próprios ou os resultados delas constantes.

Como Revisor Oficial de Contas, se tivesse que expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras de uma sociedade que tivesse contabilizado as vendas cobradas através da Unicre pelo 
valor líquido de comissões cobradas por esta entidade, e se a materialidade da situação em causa 
assim o justificasse, atendendo às orientações da Directriz de Revisão/Auditoria n.º 700, da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas, o meu relatório incluiria, consoante as circunstâncias:

(i) Uma ênfase, se a política adoptada de contabilização de proveitos pelo seu valor líquido e os 
seus efeitos estivessem devidamente divulgados no Anexo às contas; (ii) Uma reserva por desacordo 
por derrogação de princípios contabilísticos.

Em qualquer dos casos, a prática contabilística adoptada não me impediria de expressar a 
minha opinião sobre as demonstrações financeiras a analisar, nem teria impacte no resultado da 
sociedade.

5.2 Interpretação dos peritos
Na leitura dos peritos (da Administração Tributária, do Sujeito Passivo e independente) será de 

admitir que o relatório quisesse dizer que os valores das vendas recebidas através da Unicre foram 
registadas pelo seu valor ilíquido, sem ter sido registados os respectivos encargos financeiros supor-
tados pelo Sujeito Passivo.

Estaremos, assim, perante a omissão de um encargo financeiro nas demonstrações financeiras.
Sendo o efeito desta omissão quantificável (de acordo com os extractos da Unicre, cerca de 3,9%), 

a mesma não demonstra, por si só, ao contrário do que afirmam os Serviços, que a contabilidade não 
merece a mínima credibilidade para a determinação do lucro tributável. Ficam, no entanto, por apurar 
as razões que levaram à não contabilização dos referidos encargos.

Face ao acima exposto nos pontos 1 a 5 acima, não me parece que os motivos e factos invocados 
no ponto IV do relatório de inspecção tributária constituam, por si só, motivos para a aplicação de 
métodos indirectos.

II  - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTO-
DOS INDICIÁRIOS (secção V do relatório de inspecção tributária)

Para determinar, por métodos indirectos, o lucro tributável do Sujeito Passivo, os Serviços 
consideraram como critério mais adequado a média da rentabilidade do pessoal, tendo em conta “a 
dimensão e a localização da actividade exercida”. Esse índice é apresentado como o rácio do volume 
de negócios sobre massa salarial. O volume de negócios do Sujeito Passivo é calculado multiplicando-
-se os custos com o pessoal incorridos pelo Sujeito Passivo por esse índice.

A forma de determinação do volume de negócios através do método atrás descrito parece -me 
despropositada, tendo em conta o seguinte:

Desde logo, haveria que saber qual o universo de empresas, e respectivo sector de actividade, 
utilizado no cálculo da média da rentabilidade do pessoal considerada pelos Serviços (J 1,33). Essa 
relação (volume de negócios / custos com pessoal) será bastante diferente em empresas do sector dos 



1846

serviços, da indústria ou do comércio). Dentro do próprio comércio essa relação poderá ter diferen-
ças bastantes expressivas, em função dos bens comercializados (p. ex.: supermercados, automóveis, 
artesanato) e mesmo em empresas que comercializem os mesmos produtos.

Estamos perante um índice altamente subjectivo, não só pelas razões atrás apontadas, mas tam-
bém pelas diferentes práticas contabilísticas e remuneratórias dos agentes económicos. Por exemplo, 
a contabilização de encargos com a atribuição de benefícios em espécie, como o uso de viatura, na 
conta de fornecimento e serviços externos e não como custos com o pessoal, toma incomparáveis duas 
empresas com volume de negócios idêntico, quando uma adopte essa prática e outra não.

III  - DIREITO DE AUDIÇÃO
No ponto 86º e 87º do documento apresentado pelo Sujeito Passivo no âmbito do seu exercício 

de direito de audição, é por ele referido que o facto de o volume de negócios em 2001, de 314.525.064 
escudos ser superior ao total dos recebimentos via Unicre, na importância de 220.399.102 escudos, 
significa que a reclamante lançou todos os recebimentos, nomeadamente as vendas que foram pagas 
a dinheiro nas suas lojas pelos seus clientes.

O facto de o volume de negócios exceder em 94.125.962 escudos (cerca de 30% do volume de 
negócios) o valor dos recebimentos via Unicre não é suficiente para daí se retirar a ilação do Sujeito 
Passivo de que todos os recebimentos, nomeadamente as vendas que foram pagas a dinheiro nas suas 
lojas pelos seus clientes se encontram registadas. Tanto mais que, nos documentos entretanto apresen-
tados pelo Sujeito Passivo, uma boa parte diz respeito a vendas a dinheiro.

IV  - Comentários dos Serviços ao Direito de Audição (secção IX do relatório de inspecção 
tributária)

No ponto 14 dos comentários dos Serviços ao documento apresentado pelo Sujeito Passivo no 
exercício do seu direito de audição, são identificadas discrepâncias entre os recebimentos constantes 
dos extractos da Unicre e os valores constantes dos extractos bancários as quais, a verificarem -se, 
deveriam ser devidamente justificadas /reconciliadas por parte do Sujeito Passivo. De igual forma, 
seria relevante ver esclarecidas/reconciliadas as discrepâncias identificadas no ponto 13 quanto à 
diferença entre o valor das vendas contabilizadas e o valor dos recebimentos Unicre, nos casos em 
que este se mostra superior àquele.

V  - OPINIÃO
Sem prejuízo do referido no ponto IV acima, é minha opinião:
(i) Que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o recurso 

a métodos indirectos. Face aos elementos apresentados pelo Sujeito Passivo os Serviços poderiam 
ter desenvolvido diligências I procedimentos para descoberta da verdade material, tal como o impõe 
o artigo 58º da Lei Geral Tributária. (ii) O critério de cálculo dos valores corrigidos com recurso a 
métodos indirectos não se mostra adequado.

São estas as observações que, nos termos do artigo 91º da Lei Geral Tributária, considero rele-
vantes face à minha apreciação do processo.

21 de Julho de 2005»
I - A Administração Fiscal, em 25/05/2005, enviou à Impugnante “2.ª Notificação dos Actos de 

Fixação e Decisão, resultantes do Relatório de Inspecção Tributária”, no sentido de corrigir as invocadas 
deficiências da delegação de poderes  - cfr. fls. 128 a 139.

J - Por decisão do Director de Finanças de Faro, de 28/07/2005, concordando com a posição assu-
mida pelo Perito da Administração Tributária, manteve a fixação do rendimento por métodos indirectos 
nos termos seguintes (cfr. fls. 188 e 189):

«O contribuinte supra identificado vem, ao abrigo do art.º 91.º da Lei Geral Tributária, reclamar 
do rendimento de IRC e IVA, do ano de 2001, nos montantes de: € 70.798,60 e € 43.124,37 respecti-
vamente, fixados por métodos indirectos.

Iniciado o procedimento da revisão com a reunião do perito indicado pelo sujeito passivo, do 
perito independente e do perito da Administração Tributária, não foi possível obter acordo previsto 
no n.º 1 do art.º 92.º da LGT, pelo que cumpre decidir nos termos do n.º 6 da mesma disposição legal, 
o que se faz com os seguintes fundamentos;

Dão -se aqui por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante da presente decisão 
todos os documentos que constituem o processo base, designadamente o relatório do exame à escrita 
e seus anexos, a petição apresentada pelo reclamante, o direito de audição prévia facultado e previsto 
no art.º 60.º da LGT e RCPIT e exercido, e os laudos elaborados pelos peritos referidos, derivados do 
debate contraditório já aludido.

O perito indicado pelo contribuinte, em relação às questões de direito, vem requerer a nulidade 
do processo, por violação do disposto nos artºs 37º e seguintes do CPPT e artº 77º da LGT. Alega 
ainda, o perito, a violação dos artºs 59º (Princípio da colaboração) e 60º (Princípio da participação) 
da LGT. Quanto às questões de facto, vem o mesmo, discordar dos valores propostos pela Administra-
ção Fiscal, sustentando a não verificação dos pressupostos para determinação da matéria colectável 
por aplicação dos métodos indirectos. A reclamante alega também, que os Serviços não apreciaram a 
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resposta dada pelo contribuinte em direito de audição. Vem o mesmo ainda alegar, a não utilização, 
por parte da Administração Fiscal, para o cálculo dos valores supra indicados, de outros critérios 
mais objectivos para aferição do volume de negócios, como forma de comprovar que a empresa não 
está declarando todos os seus proveitos. Salienta o mesmo, que da reconciliação bancária efectuada, 
não foi registada qualquer anomalia significativa.

O perito independente, de um modo geral, assume a posição assumida pelo perito da reclamante, 
relevando que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o recurso 
a métodos indirectos. Alega ainda que, face aos elementos apresentados pelo sujeito passivo, a Admi-
nistração Fiscal (Serviços de Inspecção), poderia ter desenvolvido diligências/procedimentos para a 
descoberta da verdade material dos factos, como impõe o artº 58º da LGT.

O perito da administração tributária, mantém o apoio das conclusões retiradas do relatório do 
exame à escrita, visto que, os argumentos invocados quer pelo perito indicado pela sociedade bem como 
do perito independente, não permitiram estabelecer qualquer acordo. Os fundamentos da aplicação 
por métodos indirectos para a tributação dos exercícios acima referidos, baseiam -se essencialmente na 
insuficiência dos elementos constantes na contabilidade, falta essa que não foi suprida no decurso da 
inspecção. A diferente forma e conteúdo entre os originais e duplicados das vendas, a existência de três 
terminais POS que não estão relacionados com as seis contas bancárias que previamente a reclamante 
comunicou aos Serviços de Inspecção, a impossibilidade de relacionar os depósitos efectuados com os 
talões manuais e os documentos de venda, a confrontação de dados evidenciados no extracto, enviado 
pela Unicre para a reclamante, com o registo dos documentos financeiros e de venda por parte da 
mesma, sustentam a insuficiência dos elementos constantes na contabilidade do sujeito passivo. Ainda 
segundo o perito da Administração Fiscal, o critério utilizado pela inspecção é o correcto, conforme 
estipulado na alínea d) do n.º 1 do artº 90 da LGT. Por tudo isto, o perito da administração tributária 
é de parecer que os valores da matéria tributável objecto da reclamação, deverão ser mantidos.

Ponderados todos os fundamentos invocados e tendo em conta as posições assumidas pelos peri-
tos, concordo com a posição assumida pelo Perito da Administração Tributária, e mantenho a fixação 
por métodos indirectos do rendimento de IRC e IVA para o ano 2001, nos valores de € 70.798,60 e 
€ 43.124,37 respectivamente.»

K - Em 24/08/2005, a Administração Fiscal efectuou a demonstração de liquidação de IRC, que 
constituem fls. 44.

L - Em 26/08/2005, a Administração Fiscal elaborou a demonstração de acerto de contas e a de-
monstração da liquidação dos juros, que constituem fls. 45 e 46.

M - O prazo de pagamento voluntário terminou em 06/10/2005.
N - A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 21/11/2005, cfr. carimbo aposto 

a fls. 4.
O - O perito da Administração Fiscal elaborou a declaração de fls. 163 que aqui se dá por inteira-

mente reproduzido para todos os legais efeitos.
3. O objecto do presente recurso jurisdicional restringe -se à questão de saber a sentença recorrida 

incorreu em erro de julgamento por errada aplicação da norma contida no n.º 7 do artigo 92.º da Lei 
Geral Tributária.

Com efeito, a sentença julgou procedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de liqui-
dação adicional de IVA referente ao ano de 2001, por verificação do vício de falta de fundamentação 
da decisão de fixação da matéria tributável por métodos indirectos, por dela não constarem as razões 
que levaram à rejeição do parecer elaborado pelo perito independente, em clara violação do disposto no 
artigo 92.º, n.º 7, da Lei Geral Tributária, sabido que esta norma determina que, no caso de intervenção 
do perito independente, a decisão deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou 
parcial do seu parecer.

Dissente a Fazenda Pública do decidido, advogando que a exigência constante da invocada 
norma da Lei Geral Tributária apenas é aplicável aos casos em que o perito independente proponha 
um valor inferior ao proposto pelo perito da Administração Tributária e que, quanto aos critérios de 
cálculo dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos, a Administração não é obrigada a 
fundamentar a rejeição à posição do perito independente se este não propôs critérios alternativos nem 
valores inferiores aos fixados. Por outro lado, e para o caso de assim não se entender, defende que se 
devia considerar fundamentada a decisão de rejeição do parecer do perito independente, na medida em 
que o laudo do perito da Administração Tributária contém as razões da discordância com o parecer do 
perito independente.

Vejamos.
Esta questão foi recentemente apreciada neste Supremo Tribunal, no âmbito de impugnação ju-

dicial deduzida pela sociedade ora Recorrida contra o acto de liquidação adicional de IRC que lhe foi 
efectuado relativamente a este mesmo ano de 2001 e onde estava em causa idêntica matéria de facto, 
pois que também essa liquidação teve por base o relatório de acção inspectiva referido na alínea A) 
do probatório da sentença ora impugnada, os laudos referenciados na alínea G) e, particularmente, 
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igual laudo do perito independente transcrito na alínea H), bem como a mesma decisão de fixação do 
rendimento reproduzida na alínea J) do probatório.

Porque a fundamentação factual e jurídica desse douto aresto, proferido em 13/10/2010, no 
processo n.º 511/10 (disponível em http://www.dgsi.pt), é perfeitamente transponível para o presente 
caso, e porque não vislumbrarmos mais e/ou melhores razões que nos levem a inflectir da posição 
nele assumida, acolhe -se a sua proficiente argumentação como suporte do discurso fundamentador do 
presente acórdão.

«Dispõe n.º 7 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária que: «Se intervier perito independente, a 
decisão deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou parcial, do seu parecer».

No caso dos autos, o perito independente teve intervenção no procedimento de revisão e elaborou 
o parecer junto aos autos (a fls....), cujo teor se encontra reproduzido na alínea H) do probatório fixado.

Ora, da decisão de fixação da matéria tributável (a fls....), cujo teor é reproduzido na alínea J) do 
probatório fixado dos autos), consta como única referência ao parecer do parecer do perito indepen-
dente a seguinte:

«O perito independente, de um modo geral, assume a posição assumida pelo perito da recla-
mante, relevando que os motivos e exposição dos factos invocados pelos Serviços não fundamentam o 
recurso a métodos indirectos. Alega ainda que, face aos elementos apresentados pelo sujeito passivo, 
a Administração Fiscal (Serviços de Inspecção), poderia ter desenvolvido diligências/procedimentos 
para a descoberta da verdade material dos factos, como impõe o artº 58º da LGT».

Claro está que na transcrita referência não se pode encontrar a fundamentação da decisão de, no 
caso, implícita rejeição, do parecer do perito independente. O que aqui se encontra é, quando muito, 
a síntese daquilo que foi por ele sustentado no seu parecer, em expresso cumprimento ao disposto na 
parte final do n.º 6 do artigo 92.º da LGT (de, na falta de acordo na comissão de revisão, decidir de 
acordo com o seu prudente juízo, tendo em conta as posições de ambos os peritos).

Ora, sendo requerida, por qualquer das partes (cfr. o n.º 4 do artigo 91.º da LGT) a intervenção 
de perito independente e intervindo este, na falta de acordo na comissão de revisão impõe a lei não 
apenas que a sua posição seja tida em conta, como dispõe relativamente às posições dos peritos das 
partes (cfr. o n.º 6 do artigo 92.º da LGT), mas que seja obrigatoriamente fundamentada a adesão ou 
rejeição, total ou parcial, do seu parecer.

Tal dever de fundamentação existirá apenas se o perito independente propuser um valor inferior 
ao proposto pelo perito da administração tributária, como alega a Fazenda Pública invocando o apoio 
doutrinal de DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE 
SOUSA (Lei Geral Tributária: Comentada e Anotada, 3.ª edição, Lisboa, Vislis, 2003, pp. 476 – nota 
6 ao art. 92.º da LGT)?

Nem nos parece que assim seja, nem tal interpretação condiciona a decisão no caso dos autos.
Isto porque o n.º 7 do artigo 92.º da LGT não restringe o dever de obrigatória fundamentação da 

adesão ou rejeição, total ou parcial, do parecer do perito em função do conteúdo deste, antes o impõe 
sempre, mesmo nos casos de adesão ao parecer.

Claro está que para quem entenda, que a decisão de fixação da matéria tributável que venha a ser 
tomada na falta de acordo está condicionada, no seu limite máximo, pelo valor proposto pelo perito da 
Administração Tributária, posição esta assumida pelos autores citados, a proposta pelo perito indepen-
dente de um valor superior a esse não poderia ser legalmente atendível, razão pela qual, entendem, não 
ser aqui exigível a fundamentação de tal rejeição, porque decorrente da própria lei.

Esta posição doutrinária, aliás não unânime (cfr., em sentido diverso, ANTÓNIO LIMA GUER-
REIRO, Lei Geral Tributária Anotada, Lisboa, Rei dos Livros, s/data, p. 396 in fine), nem sequer é 
determinante no caso dos autos de solução diversa da adoptada na sentença recorrida.

É que, no caso dos autos, o perito independente não propôs a fixação de um valor superior ao 
proposto pelo perito da Administração Tributária, não propôs, aliás, em concreto qualquer valor (nem 
parece que a tal a lei o obrigue), antes entende não estar inviabilizada a fixação da matéria tributável 
por métodos directos e a subjectividade dos critérios utilizados para a sua fixação indirecta (cfr. o seu 
parecer, a fls. (...), reproduzido sob a alínea H) do probatório fixado).

Não se encontrando na decisão de fixação da matéria tributável a fundamentação da decisão de 
rejeição do parecer do perito independente, importa considerar se, mesmo assim, tal dever não teria sido 
ainda assim cumprido, pois que, como alegado, as razões para tal rejeição se encontram explanadas na 
fundamentação do laudo do perito da Fazenda Pública, sendo que a violação do n.º 7 do art. 92.º da 
LGT só se daria se o perito da Administração Tributária não fundamentasse a razão porque rejeitou 
o parecer do perito independente.

Sabido que a fundamentação por remissão é admitida em termos generosos pela jurisprudência 
deste Tribunal, admite -se que, caso houvesse na decisão de fixação da matéria tributável alguma remissão 
expressa para o “laudo” do perito da Administração Tributária no tocante às razões pelas quais a posição 
do perito independente devia ser rejeitada tal fundamentação poderia ser atendível, sem contudo, deixar 
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de ponderar que a remissão para um “laudo” de parte, para rejeição de parecer de perito independente, 
não parece conforme ao espírito do instituto.

Sucede, contudo, que inexiste na decisão de fixação da matéria tributável tal remissão, pois que a 
necessidade de fundamentar a rejeição do parecer do perito independente foi, simplesmente, ignorada.

As razões para tal rejeição por parte do Director de Finanças apenas puderam ser conhecidas a 
posteriori, sendo, obviamente, tardio que apenas em sede de alegações se pudesse ficar a conhecer as 
razões pelas quais a Administração tributária rejeitou tal parecer.

Bem decidiu, pois, a sentença recorrida ao julgar violado o disposto no n.º 7 do artigo 97.º da 
Lei Geral Tributária, anulando a decisão de fixação da matéria tributável e os actos dela consequentes, 
incluindo o de liquidação (...).».

De tudo resulta, pois, a bondade da solução jurídica adoptada pela sentença e a improcedência de 
todas as conclusões da alegação deste recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/8.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Telecomunicações. Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Taxa por ocupação da 
via pública. Dupla tributação.

Sumário:

 I — As taxas municipais pelos direitos de passagem são a contrapartida da «implanta-
ção, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 
ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal».

 II — Inclui -se, assim, no seu âmbito, a instalação de «armários» na via pública, que se 
enquadram no conceito de «equipamento», instalado em «local fixo» do domínio 
público municipal.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Processo n.º 513/10 -30.
Recorrente: Município de Gondomar.
Recorrido: Zon TV Cabo Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – CATVP – TV CABO PORTUGAL, S.A., impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto uma liquidação de «Taxas de Ocupação da Via Pública», liquidadas pelo MUNICÍPIO DE 
GONDOMAR, no valor de € 35.172,60, relativas ao ano de 2005.

Aquele Tribunal julgou procedente a impugnação, anulando a liquidação impugnada.
Inconformado, o MUNICÍPIO DE GONDOMAR interpôs o presente recurso para este Supremo 

Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1 – Com a entrada em vigor da Lei 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electró-

nicas, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços conexos, e define as competências 
da autoridade reguladora nacional neste domínio, ficaram os municípios habilitados para procederem 
à cobrança de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP).
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2 – O n.º 1 do art.º 106º do mesmo diploma legal, o seguinte: “As taxas pelos direitos de passagem 
devem reflectir a necessidade de garantir a utilização óptima dos recursos e ser objectivamente justifi-
cadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionadas, relativamente ao fim a que se destinam.”.

3 – Não se extrai, de qualquer preceito da Lei n.º 5/2004, que esse direito fica isento do pagamento 
de outras taxas municipais já existentes.

4 – Esta lei garante que o Estado e as Regiões Autónomas, não os Municípios, não podem cobrar 
às empresas taxas ou outros encargos pela implantação, passagem ou atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos físicos nos domínios público e privado do Estado e Regiões Autónomas.

5 – O artigo 19.º alínea c) da Lei das Finanças Locais permite a cobrança de taxas para ocu-
pação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal e aproveitamento 
dos bens de utilidade pública.

6 – Por sua vez o artigo 106.º n.º 2 da Lei 5/2004 permite cobrar uma taxa distinta pelos direitos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem rede e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local 
fixo, dos domínios públicos e privado municipal.

7 – Estas taxas municipais de direitos de passagem devem obedecer a um conjunto de princípios 
e pressupostos sem os quais a sua cobrança não será possível,

8 – Assim sendo, conclui -se que o Regime Jurídico da Taxa Municipal do Direito de Passagem 
criada pela Lei das Comunicações Electrónicas não prejudica, mas antes coexiste com a alínea c) do 
artigo 19.º da Lei das Finanças Locais, na medida da diferença dos respectivos âmbitos de aplicação.

9 – A TMDP é diferente da Taxa de ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do 
domínio Público Municipal.

10 – O Regulamento Municipal do Recorrente prevê a cobrança de taxas pela ocupação do solo 
com “armários”,

11 – E a essa taxa não é feita qualquer referência pela Lei n.º 5/2004 de 10/02.
12 – Assim sendo não existe uma sobreposição de normas que visam a tributação da mesma 

realidade e com idêntica finalidade,
13 – Pelo que sentença recorrida deve ser revogada, entendendo o Recorrente que esta não 

fez a melhor aplicação do direito, nomeadamente do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004 e da alínea c) do 
artigo 19º da Lei das Finanças Locais.

NESTES TERMOS DEVE SER CONCEDIDO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, 
REVOGANDO -SE A DECISÃO RECORRIDA, COMO É DE JUSTIÇA.

A Impugnante contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
1. O presente recurso foi interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR da sentença 

proferida no âmbito do processo de Impugnação n.º 2333/06.3 BEPRT do Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto em que a RECORRIDA impugnou a legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocu-
pação da Via Pública praticados pela CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR, com referência ao ano 
de 2005, no valor total de € 35.172,60 e, bem assim, contra a decisão de indeferimento da reclamação 
graciosa deduzida contra aqueles actos de liquidação, por despacho de 30 de Agosto de 2006.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela IM-
PUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade e que haverá de eliminar -se pelo princípio ge-
ral do afastamento da aplicação da norma geral em favor da aplicação da que reveste carácter especial.

III. Sustenta, no entanto, a RECORRENTE o seu recurso no entendimento que a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem e a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública têm bases de incidência distintas, 
sustentando ainda que o Regime Jurídico da Taxa Municipal do Direito de Passagem criado pela Lei 
das Comunicações Electrónicas não prejudica, mas antes coexiste com a alínea c) do artigo 19.º da 
Lei das Finanças Locais, na medida da diferença dos respectivos âmbitos de aplicação.

IV. Sucede, porém, que, ao contrário do alegado pela RECORRENTE, resulta do artigo 106.º, 
da Lei n.º 5/2004 que, para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem não deverá ser cobrada 
qualquer outra taxa a empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 
ao público em virtude da instalação dos sistemas, equipamentos e demais recursos que impliquem a 
utilização do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização desses bens, 
sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade.

V. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos 
de passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na di-
rectiva autorização — a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro – a Directiva 2002/21/CE, que 
visam, para além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura 
de comunicações de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a 
harmonização e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de 
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comunicações electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e ar-
tigo 1,0 da Directiva 2002/20/CE).

VI. De acordo com o disposto no artigo 11.º da directiva -quadro, os “direitos de passagem” 
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunica-
ções de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos 
Estados -Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas 
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e 
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).

VII. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13.º da directiva autorização são as 
únicas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, 
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um 
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, 
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do 
artigo 46.º do Tratado (...)“.

VIII. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13.º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode 
ser imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de 
direitos de passagem.

IX. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fe-
vereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe “Direitos 
de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igualdade, para 
a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos sistemas e 
equipamentos.

X. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a Taxa Municipal de Direitos de passagem (TMDP) 
em contrapartida dos “direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 
sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 
do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro).

XI. Com a entrada em vigor da TMDP, foram tacitamente revogadas as disposições dos regula-
mentos camarários que, em conformidade com o estabelecido na Lei das Finanças Locais e no Regime 
Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a mesma 
realidade tributada pela TMDP.

XII. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas 
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação que também constituem o objecto da presente impugnação 
judicial, nessa medida, ilegais.

XIII. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto contra a sentença recorrida, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO SUPRI-
MENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, DEVERÁ SER CONSIDERADO IMPROCEDENTE O RECURSO 
APRESENTADO PELA RECORRENTE, E ASSIM, CONFIRMADA A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA 
QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DOS ACTOS DE LIQUIDAÇÃO IMPUGNADOS.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: legalidade da liquidação da Taxa de Ocupação da Via Pública feita à im-

pugnante CATVP – TV Cabo, Portugal, tendo como facto gerador a instalação de armários, abertura 
de valas para colocação de tubos para construção da rede de TV por cabo.

Possibilidade de tal liquidação envolver dupla tributação por abranger o âmbito de incidência 
da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista nos arts. 24.º e 106.º da Lei 5/2004, ou seja por 
se estar a tributar duplamente e com o mesmo fundamento a mesma realidade.

Alega a entidade recorrente que a «Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) é uma taxa di-
ferente da taxa de ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal.

E que a Lei 5/2005 garante que o Estado e as Regiões Autónomas (mas não os Municípios) não 
podem cobrar às empresas taxas e outros encargos pela implantação, passagem ou atravessamento 
de sistemas equipamentos e demais recursos físicos nos domínios público e privado do Estado e das 
regiões autónomas, não se extraindo, de qualquer preceito da Lei 5/2004, «que esse direito fica isento 
do pagamento de outras taxas municipais já existentes».
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A decisão recorrida considerou que se a TMDP cobrada pelo Município de Gondomar à Impug-
nante tem como contrapartida o direito de utilização por parte desta do domínio público municipal 
para instalação dos seus equipamentos o mesmo sucederá com a Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública liquidada, como resulta da nota de liquidação junta aos autos.

E daí concluiu que existe uma sobreposição de normas de incidência que visam a tributação do 
mesmo facto e com idêntica finalidade.

Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento, devendo confirmar -se o julgado recorrido.
Com efeito os argumentos da entidade recorrente não convencem.
Tal como a decisão recorrida entendemos que a liquidação sindicada padece de ilegalidade por 

sobreposição de normas de incidência.
É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 

objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag. 396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NABAIS, DIREITO FISCAL, 2.ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas e não impostos.
Assim o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a ocupação 

da via pública com a instalação de armários, abertura de valas para colocação de tubos com vista à 
construção da rede de televisão por cabo(1).

Por sua vez a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, cujo âmbito de incidência resulta do 
estatuído no artº 24 da Lei 5/2004, tem como contrapartida o direito de acesso e utilização do domínio 
público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à instalação de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público.

Acesso esse que, como também se sublinha no preâmbulo do DL 123/2009 de 21 de Maio, deve 
ser assegurado em condições de igualdade e transparência mediante condições remuneratórias orien-
tadas para os custos.

Ora tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência 
que visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, com 
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou clara intenção de obviar a que acesso e 
utilização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da cons-
trução, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo 
art. 12.º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público 
e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofere-
çam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13.º n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que este âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

É certo que o referido diploma só entrou em vigor em Maio de 2009, porém, na análise dos pre-
ceitos legais aplicáveis forçoso é recorrer ao subsídio interpretativo do elemento sistemático e também 
à ratio legis, tendo sempre como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se 
de uma forma isolada.

Nestes termos somos de parecer que a liquidação padece da ilegalidade que lhe era imputada – sobre-
posição de normas de incidência que visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade – pelo 
que deverá improceder a argumentação da recorrente, confirmando -se o julgado recorrido.

As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 – Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A). A impugnante dedica -se, designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma.
B). A prossecução da sua actividade implica que a impugnante possua equipamentos e redes de 

distribuição por cabo, designadamente, na área geográfica do Município de Gondomar.
C). Através dos aviso/notificação, constantes de fls. 30 a 61 dos autos, a impugnante foi notificada 

pela Câmara Municipal de Gondomar para proceder ao pagamento da quantia global de 35.172,60€, 
correspondentes a taxas para emissão de licenças para ocupação do solo e do subsolo com armários 
e cabos subterrâneos.

D). A impugnante apresentou reclamação graciosa contra os actos de liquidação referidos em 
C) em, cf. fls. 62 dos autos.

E). Através de aviso/notificação datado de 04/09/2006 a impugnante foi notificada do indeferi-
mento da reclamação graciosa apresentada, cf. fls. 26 a 28 dos autos.

F). A presente impugnação judicial deu entrada neste TAF em 20/09/2006, cf. fls. 2 dos autos.
3 – A questão que se coloca no presente recurso jurisdicional é a de saber se tem fundamento legal 

a liquidação das «taxas para emissão de licenças para ocupação do solo e do subsolo com armários e 
cabos subterrâneos», diferentes das taxas municipais por direitos de passagem (TMDP) previstas no 
art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro).

Na sentença recorrida entendeu -se que, «para além da TMDP não podem ser cobradas quaisquer 
outras taxas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, em virtude da instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos que impliquem a uti-
lização do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização desses bens, sob 
pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade».

O Município de Gondomar defende no presente recurso jurisdicional, em suma, que a criação da 
possibilidade de ser cobrada a TMDP não é incompatível com a cobrança de outras taxas municipais 
já existentes, que é permitida pela alínea c) do art. 19.º da Lei das Finanças Locais (Lei 42/98, de 6 de 
Agosto, vigente em 2005). Designadamente, no caso em apreço, está em causa a cobrança da taxa pre-
vista no Regulamento Municipal do Município de Gondomar pela ocupação do solo com «armários», a 
que não é feita referência na Lei n.º 5/2004, pelo que, em seu entender, não está em causa sobreposição 
de normas que visam a tributação da mesma realidade com idêntica finalidade.

4 – O art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) es-
tabelece o seguinte:

Artigo 106.º

Taxas pelos direitos de passagem

1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 
óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 
passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua ac-
tividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas.

Como se conclui do n.º 2 deste artigo, as taxas municipais pelos direitos de passagem são a con-
trapartida da «implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos 
das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, dos domínios público e privado municipal».
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Inclui -se, assim, no seu âmbito, a instalação dos «armários» referidos pelo Município de Gondo-
mar, que se enquadram no conceito de «equipamento», instalado em «local fixo» do domínio público 
municipal.

Na verdade, aquela referência a «equipamentos» sem qualquer elemento textual que aponte no 
sentido de se dever fazer qualquer restrição, é de interpretar como abrangendo tudo o que é instalado 
em local fixo para prestação de serviços de redes e comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Assim, é de concluir que a instalação dos «armários» referidos pelo Recorrente se enquadra no 
âmbito de incidência da TMDP.

5 – Consequentemente, a subsistência das taxas previstas nos regulamentos municipais sobre 
ocupação de bens de domínio público configurará uma situação de dupla tributação.

A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo facto tributário 
se insere em mais que uma norma de incidência objectiva.

No entanto, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir 
a admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se 
pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Assim, é de concluir que o estabelecimento por via legislativa e com âmbito nacional de um tipo 
de taxa específico para determinadas situações de ocupação de bens do domínio público tem como co-
rolário o afastamento, por revogação tácita, da aplicabilidade de normas regulamentares que prevejam 
tributação para a mesma situação, na parte abrangida pelo diploma legislativo.

6 – Esta interpretação da Lei n.º 5/2004, acabou por ser confirmada legislativamente pelo DL 
n.º 123/2009, de 21 de Maio, que veio estabelecer expressamente o seguinte, no seu art. 12.º:

1  - Pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, que se 
traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e serviços de comu-
nicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas ao alojamento de comunicações 
electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106.º da Lei das 
Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo permitida a 
cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento.

Como resulta do teor expresso da parte final desta norma, não é permitida a cobrança de quais-
quer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento».

Por outro lado, o Preâmbulo deste diploma, confirma que o objectivo desta norma é esclarecer o 
regime anterior e não inovar sobre esta matéria, ao dizer seguinte:

No que respeita às taxas devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado 
municipal, o presente decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, 
e em cumprimento dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem 
ser exigidas outras taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, 
a duplicação de taxas relativas ao mesmo facto.

Assim, também por esta via, tem de se concluir que já anteriormente era esse o regime legal.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo Recorrente, com procuradoria de 1/8.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale.

(1) Vide, com referência ao facto gerador da taxa devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 27.11.2009, recurso 670/09. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

IRS. Erro na identificação do sujeito passivo do imposto. Incidência pessoal.

Sumário:

 I — O IRS é um imposto que incide sobre o valor anual dos rendimentos empresariais 
e profissionais, ficando sujeitos a esse imposto o agregado familiar constituído 
pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoa e bens e seus dependentes, 
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bem como podem optar pelo seu regime de tributação as pessoas que vivam em 
união de facto e que preencham os pressupostos da lei respectiva (cf. artigos 1.º, 
n.º 1, 3.º, n.os 2 e 3, 14.º do CIRS).

 II — Não obstante constar do comprovativo da declaração modelo 3 de IRS que os sujei-
tos passivos são casados, fixado no probatório que tal estado civil não corresponde 
à realidade e que os mesmos não viveram em economia comum, o impugnante 
não pode como tal ser considerado, sendo, em consequência, anulado o acto de 
liquidação do imposto.

 III — O casamento, enquanto facto sujeito a registo civil obrigatório, apenas pode ser 
provado por documento autêntico [artigos 1.º, alínea d), 3.º, 4.º e 50.º do CRC]; 
todavia, a prova do facto negativo (não celebração do casamento) pode ser objecto 
de prova testemunhal.

Processo n.º 572/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Enrique Presa Morgado.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Mirandela que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Enrique Presa Morgado contra 
o acto de liquidação de IRS, relativo ao ano de 2003, no valor global € 20.520,44, dela vem interpor o 
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. A motivação subjacente ao segmento decisório da sentença recorrida estriba -se apenas na con-
clusão (cf. ponto 4. do probatório) de que o impugnante e Clara Maria Rijo Ferreira não eram casados 
entre si.

2. Facto que o meritíssimo juiz a quo declarou provado socorrendo -se apenas dos testemunhos 
produzidos em sede de audiência contraditória.

3. A aptidão da prova testemunhal produzida nos autos, atenta a sua natureza, afigura -se, no caso 
concreto, completamente inidónea para alicerçar a decisão anulatória proferida.

4. O dever de apuramento da verdade material, a que o julgador se encontra legalmente adstrito, 
exige que o julgador tivesse, ex officio, diligenciado à obtenção de documento autêntico com vista à 
comprovação de facto que, de forma indevida, inscreveu no ponto 4 do probatório.

5. A sentença recorrida violou, desse modo, o princípio da verdade material, vigente no nosso 
ordenamento jurídico -tributário, ínsito no n.º 3 do artigo 265º do Código de Processo Civil.

6. Sem prescindir, e em resultado da decisão judicial aqui recorrida, foram subtraídos à devida 
tributação os factos tributários, não controvertidos, plasmados na declaração de rendimentos a que se 
faz referência supra.

7. Nestes termos, e nos demais de direito, que serão por Vossas Excelências doutamente supridos, 
deve o presente recurso ser julgado integralmente procedente, com as legais consequências.

O recorrido não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, 

na medida em que “A liquidação de IRS impugnada não deve ser anulada mas apenas reformada, em 
consequência do erro na identificação de um dos sujeitos passivos, mantendo -se como sujeito passivo 
Clara Maria Rijo Ferreira na medida em que não são controvertidos os proveitos resultantes da sua 
actividade, inscritos na declaração de rendimentos apresentada, indevidamente, com dois sujeitos 
passivos (art. 137º CPA).”

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1 - Em data que não se pode precisar foi o impugnante notificado da liquidação de IRS referente 

ao ano de 2003 e para pagar a quantia de 20.520,44 € referente a essa liquidação – cfr fls. 17 da PA 
que aqui se dá por reproduzida;

2 - Dão -se aqui por reproduzidos os documentos de fls.14 a 22 do PA, respectivamente, “Declaração 
de Inscrição no registo/Inicio de Actividade” – referente a Clara Maria Rijo Ferreira – e “Comprovativo 
da declaração Modelo 3 de IRS Via Internet – referente à declaração de IRS do ano de 2003 de Clara 
Ferreira e Enrique Morgado, aqui impugnante;

3 – A declaração a que aquele comprovativo respeita foi preenchida pelo Gabinete de Contabilidade 
que tratava da escrita Clara Maria;

4 – O impugnante e Clara Maria Rijo Ferreira não são casados entre si e não viveram em economia 
comum nos anos de 2002e 2003.



1856

3 – Na sentença recorrida, o Mmº Juiz “a quo” julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
pelo recorrido e, em consequência, anulou o acto de liquidação em causa, uma vez que e em suma, 
pese embora constasse do “Comprovativo da Declaração Modelo 3 de IRS Via internet” que o mesmo 
era casado com o outro sujeito passivo que no mesmo também figura, “…não pode o Impugnante ser 
sujeito passivo deste imposto como se de cônjuge da Clara Maria se tratasse, porque, efectivamente, e 
contrariamente ao declarado, não está com esta casado”.

É contra esta decisão que agora se insurge a Fazenda Pública.
Alega, em síntese, que “…A aptidão da prova testemunhal produzida nos autos, atenta a sua 

natureza, afigura -se, no caso concreto, completamente inidónea para alicerçar a decisão anulatória 
proferida…

O dever de apuramento da verdade material, a que o julgador se encontra legalmente adstrito, 
exige que o julgador tivesse, ex officio, diligenciado à obtenção de documento autêntico com vista à 
comprovação de facto que, de forma indevida, inscreveu no ponto 4 do probatório...

…e em resultado da decisão judicial aqui recorrida, foram subtraídos à devida tributação os 
factos tributários, não controvertidos, plasmados na declaração de rendimentos a que se faz referência 
supra...”.

Vejamos.
Estabelece o artº 1º, n.º 1 do CIRS que o IRS incide sobre o valor anual dos rendimentos empre-

sariais e profissionais.
Por outro lado, dispõe o artº 3º, nºs 2 e 3 do mesmo diploma legal que ficam sujeitos a este im-

posto o agregado familiar, constituído pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens 
e seus dependentes.

Por último, determina o artº 14º ainda daquele diploma legal que as pessoas que vivam em união 
de facto e que preencham os pressupostos da lei respectiva, também podem optar pelo regime de tri-
butação dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens.

No caso em apreço, não há dúvidas, como resulta do probatório, que o impugnante, no ano de 
2003, ano a que respeita o imposto em causa, não era casado, nem viveu em economia comum com a 
Clara Maria Rijo Ferreira, que no predito comprovativo da declaração de IRS figura, também, como 
sujeito passivo (vide n.º 4).

Não obstante, alega a recorrente FP que a prova testemunhal produzida nos autos era inidónea 
para alicerçar esse facto, devendo o tribunal recorrido ter diligenciado pela obtenção de documento 
autêntico com vista à comprovação desse facto.

Mas não tem razão.
Com efeito e como bem anota o Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer, “o casamento, 

enquanto facto sujeito a registo civil obrigatório, apenas pode ser provado por documento autêntico 
(arts. 1º, al.d), 3º, 4º e 50º do CRC; art. 363º nº2 CCivil); não obstante, a prova do facto negativo (não 
celebração do casamento) pode ser objecto de prova testemunhal, sem prejuízo da sua ilisão por prova 
plena resultante de documento autêntico (arts. 392º e 393º n.º 2 CCivil)”.

Ora, no caso dos autos, a recorrente FP não contrariou a afirmação feita na sentença recorrida de 
que o impugnante e a Maria Clara não eram casados, nem viviam em economia comum nos anos de 
2002 e 2003.

Pelo que o impugnante não pode, assim, ser sujeito passivo desse imposto.
Por último, sempre se acrescentará que o vício referido, incidindo sobre os pressupostos de facto, 

o mesmo afecta todo o acto de liquidação, já que não é, assim, divisível, o que tem como consequência 
a anulação deste acto de liquidação, no seu todo.

Improcedem, desta forma, as alegações do recorrente.
4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença re-

corrida.
Custas pela Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

IVA e IRC. Comissão de Revisão. Acordo. Fundamentação do acto administrativo.
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Sumário:

 I — O direito à fundamentação do acto tributário ou em matéria tributária, constitui uma 
garantia específica dos contribuintes, devendo obedecer aos requisitos expressos 
nos artigos 82.º do CPT e 125.º do CPA, correspondentes, aliás, no essencial, ao 
artigo 1.º, n.os 1 e 2 do Decreto -Lei n.º 256 -A/77, de 17 de Junho — cf., hoje, o 
artigo 77.º da LGT.

 II — Está fundamentado um acto de liquidação, em que a matéria colectável foi apurada 
por presunções (IVA) e com uso de métodos indirectos (IRC), em que foi aplicada 
uma margem de comercialização de 36,5 % e 35 % sobre o presumido volume de 
vendas, se da decisão da Comissão de Revisão consta todo o iter que conduziu à 
ponderação das margens brutas de comercialização que levaram a recalcular o 
volume de negócios pela aplicação das mesmas.

Processo n.º 600/10 -30.
Recorrente: Patrão & Filhos, 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 – Patrão & Filhos, Lda, melhor identificada nos autos, deduziu, no então Tribunal Tributário 
de Coimbra, impugnação judicial contra a liquidação do IVA e IRC, relativos aos exercícios de 1991 
a 1994 e respectivos juros compensatórios.

Por sentença datada de 15/5/01, foi a mesma julgada improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso desta decisão para o Tribunal Central Administrativo 

Sul (TCAS), o qual, por acórdão datado de 14/2/07, julgou o mesmo improcedente.
De novo inconformada, interpôs recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo que, por decisão de 16/01/08, revogou a decisão recorrida, ordenando a baixa 
dos autos ao TCAS para ampliação da matéria de facto, em termos que referiu e consequente decisão 
de direito em conformidade.

O TCAS, após proceder a tal ampliação, concedeu provimento ao recurso, declarando nula a 
sentença recorrida e, por entender “que os autos fornecem todos os elementos para o efeito, quer pelos 
documentos juntos, quer pelos depoimentos prestados pelas testemunhas”, em substituição, conheceu 
do objecto da apelação, nos termos do disposto no artigo 715.º, n.º 1 do CPC., julgando improcedente 
a impugnação.

Mais uma vez inconformada, desta decisão a impugnante interpôs o presente recurso, formulando 
as seguintes conclusões:

1. Estribando -se as liquidações impugnadas na decisão lavrada em sede de Comissão Distrital de 
Revisão é na respectiva acta que consubstancia a deliberação daquela Comissão que importará procurar 
a sua fundamentação.

2. O acórdão recorrido lança -se numa tese verdadeiramente peregrina quanto às exigências do 
dever de fundamentação e que a ser aceite levaria à inutilização completa dos efeitos garantísticos desse 
direito de matriz constitucional.

3. Compulsado o teor da respectiva acta, resulta claro que a mesma não contém um discurso 
fundamentador apto a esclarecer o contribuinte, quanto à motivação do valor acordado, mormente, a 
indicação de forma clara, suficiente e congruente dos elementos e critérios utilizados na sua determi-
nação, como impõe o referido art.º 81.º e 82.º do Código de Processo Tributário.

4. A acta é absolutamente omissa, quer quantos aos elementos, quer quanto ao método de cálculo 
utilizados para se chegar ao valor acordado, ficando -se sem saber porque razão é que os argumentos 
do vogal do contribuinte só foram atendidos parcialmente e porque razão ou razões foram recalculadas 
as margens de comercialização para os valores constantes da acta e não para qualquer outros maiores 
ou menores, porque foi mantida a margem de lucro relativa ao exercício de 1991, quais os argumentos 
do contribuinte é que foram atendidos e quais os argumentos desatendidos e ainda como se chegou à 
quantificação operada tendo por base os argumentos aceites mas não expressamente referidos.

5. A exigência de uma fundamentação expressa posterga uma “apropriação implícita dos funda-
mentos anteriores”, sendo inapropriado aferir o cumprimento daquele dever através da consideração 
de elementos constantes do procedimento administrativo para os quais não existiu expressa remissão.

6. É inconstitucional, por violação do disposto no artigo 268.º, n.º 3, da CRP, qualquer critério 
normativo, inferido dos artigos 81.º e 82º do CPT, com correspondência actual no artigo 77.º da LGT, 
quando interpretado no sentido de admitir que a decisão final do procedimento seja “fundamentada” 
implicitamente por remissão não expressa para o processado anteriormente.
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7. O mesmo se dizendo de uma dimensão normativa desse preceito no sentido de fazer equivaler 
a fundamentação do relatório de inspecção à fundamentação da liquidação tributária sem existência de 
qualquer remissão para aquela.

8. O acto tributário padece, pois, da ilegalidade de vício de forma por falta de fundamentação, 
violando o disposto nos artºs 81.º e 82.º do CPT, actualmente o artigo 77º da LGT, e 1º, n.ºs 1 e 2 do DL 
n.º 256 -A/77, de 17 de Junho, porquanto não permite a um destinatário normal, colocado na situação 
concreta do contribuinte, conhecer o iter cognoscitivo e valorativo prosseguido pelo autor do acto para 
o conformar nos termos em que o conformou.

Termos em que e nos mais de direito, se requer que Vªs Exªs na procedência do recurso, se dignem 
revogar o acórdão recorrido, proferindo -se douta decisão que julgue a impugnação judicial procedente, 
com as legais consequências.

A Fazenda Pública contra -alegou, concluindo da seguinte forma:
1. Não há qualquer erro de julgamento na apreciação feita pelo tribunal da conformidade legal dos 

controvertidos actos tributários, ao decidir que improcedia a matéria da impugnação quanto ao invocado 
vício de forma por falta de fundamentação: a Administração fundamentou a presença dos requisitos 
legais para o uso de métodos indirectos e a suficiência da indicação do critério da quantificação, cabia 
à recorrente o ónus de provar o excesso de quantificação;

2. A acta da Comissão não necessitava de conter mais elementos, encontrando -se adequadamente 
fundamentada, tendo subjacente o Relatório da Inspecção;

3. A recorrente é que se esquece de mencionar que nessa acta está relatada a existência de acordo 
entre as partes, consenso esse referenciado no relatório de peritagem (fls 128), o que configura pouca 
boa fé na afirmação da falta de inteligibilidade do aí decidido;

4. Tendo as partes, trabalhando sobre o Relatório da Inspecção chegado a acordo, nos termos 
do artigo 87º do CPT, não se compreende que devesse ser reproduzido todas as partes do mesmo que 
foram a base da decisão, uma vez que não podem alegar o desconhecimento do raciocínio que levou 
à respectiva fixação por acordo;

Nestes termos deverá o presente recurso ser considerado improcedente confirmando -se o douto 
acórdão recorrido.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso deve ser julgado 
improcedente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante, “Patrão e Filhos, Ldª”, com sede na Rua Visconde da Luz, 104, Coimbra, exerce 

a actividade de “Ourivesaria e Relojoaria” CAE 620.940, pela qual se encontra tributada pela 2ª Re-
partição de Finanças de Coimbra, em IRC e IVA;

b) Em 28 de Março, de 1996, e com referência aos exercícios de 1991 a 1994, foi a impugnante 
fiscalizada para efeitos de IRC e IVA;

c) Com base no relatório em causa procedeu -se à correcção do lucro tributável em IRC daqueles 
exercícios;

d) Do quadro do relatório de fiscalização evidenciam -se as vendas que praticou a impugnante, 
com descontos, mediante cartões de crédito;

e) Sem que existam procedimentos de controlo interno;
f) Sendo que, na generalidade, os documentos, facturas e vendas a dinheiro, que titulam as vendas 

de mercadorias, ou prestações de serviços, não identificam, de forma adequada, os bens comerciali-
zados;

g) A falta de identificação dos bens comercializados inviabilizou a determinação e conferência, 
no respectivo exercício, das margens de lucro praticadas;

h) Tendo a mesma sido determinada tomando por base valores existentes à data da visita inspec-
tiva, 1995;

i) Tal falta de identificação concreta, verifica -se nos inventários dos exercícios em análise;
j) Não sendo nestes descriminadas as taxas de IVA incidentes sobre cada produto.
1) Por mor de cruzada fiscalização inspectiva, foram determinadas omissões nos registos de 

aquisição de mercadorias, relativamente ao exercício de 1991;
m) Assim como duplicação de contabilização de aquisições de mercadorias, relativamente ao 

exercício de 1993;
n) Os serviços prestados consistem, essencialmente, na reparação de relógios ou outras peças e 

restauro de pratas;
o) Recorrendo a empresa a trabalhos especializados de terceiros;
p) Os custos dos trabalhos especializados são sempre superiores aos valores da prestação de 

serviços;
q) O valor contabilizado foi sempre inferior ao custo dos trabalhos executados no exterior para 

a sua obtenção;
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r) Os inventários não contêm quaisquer elementos identificativos que permitam conciliar os 
mesmos com os restantes elementos de escrita;

s) As demonstrações de resultados comparados e os indicadores recolhidos, revelam um decrés-
cimo na percentagem do lucro bruto sobre o preço de custo, assim evidenciada:

Exercícios 1991 1992 1993 1994 %
Lucro bruto de 37,05 35,63% 32,33% 31,66% x
t) Sem que se pudessem evidenciar as razões da baixa das percentagens de “lucro bruto” eviden-

ciadas pela contabilidade, reveladas decrescentes;
u) A amostragem incidiu sobre 30 produtos diferentes, com preços variáveis:
v) Nos exercícios em análise (1991/92/93/94), a empresa impugnante omitiu aquisições de mer-

cadorias, contabilizando documentos de aquisições de mercadorias pertença de terceiros;
x) Omitindo proveitos de vendas de mercadorias e prestação de serviços;
z) Não descriminou os inventários físicos das existências de mercadorias por taxas de IVA;
z1) Foi decorrência da peritagem efectuada a consideração de que, «no caso em apreço, a forma 

de elaboração dos inventários, quando todos os produtos por lei  - imposição da Casa da Moeda — con-
trastaria — retira toda a possibilidade a quem tem de avaliar, examinar, a escrituração dos movimentos 
comerciais, de o fazer com rigor, limitando, desta forma, a análise»;

z2) A partir do ano de 1991, em diante, os inventários são realizados sem referenciar os produtos;
z3) Não sendo, portanto, individualizados;
z4) O exercício de 1991 é o único (exercício) em que o inventário permite um controlo sobre a 

actividade;
z5) Nos exercícios seguintes, isso já não sucede, deixando os inventários de permitir efectuar a 

análise da actividade exercida;
z6) Decorre também dos Autos e o relatório de peritagem consagra que «os inventários dos exer-

cícios de 1991 a 1994 embora permitam a destrinça das mercadorias sujeitas às diferentes taxas de 
IVA, com a colaboração dos gerentes da impugnante, não se encontram elaborados de forma a permitir 
controlo rigoroso da actividade do contribuinte» (fls 127);

z7) Em 1992, 1993 e 1994, os artigos de relojoaria não se encontram referenciados como sucedia 
em 1991;

z8) Nos exercícios de 1993 e 1994, os artigos em ouro não registam peso, como sucedia cem 
1991 e 1992;

z9) Aí também se conclui, mesmo, que «sendo os inventários elementos contabilísticos fundamen-
tais para o apuramento da matéria colectável, não possibilitando o controlo inequívoco dos movimentos 
transaccionados, como sucede nos exercícios referidos, pelas razões apontadas, retiram credibilidade 
à escrita», (fls. 127).

Deu ainda a decisão recorrida como fixado, na sequência da ampliação da matéria de facto orde-
nada pelo Supremo Tribunal Administrativo, o seguinte:

a) A impugnante foi objecto de um exame à sua escrita findo em 28.3.1996, relativo aos exercícios 
de 1991, 1992, 1993 e 1994, do qual foi elaborado o respectivo relatório, cuja cópia consta de fls 83 e 
segs dos autos (repetido de fls 152 e segs), cujo conteúdo aqui se dá por inteiramente reproduzido para 
os devidos efeitos, nele tendo sido apurado além do mais, o seguinte:

(…)
Que a impugnante tem por objecto o comércio a retalho de ouro e relógios, exercendo a actividade 

de comércio a retalho de ouro, prata, jóias, relógios e diversos artigos de casquinha, com estabelecimento 
em Coimbra, denominado “Patrão Joalheiros”, com cinco empregados, dispondo de contabilidade 
organizada e possuindo os registos contabilísticos em dia;

Apresentava, na generalidade, as facturas ou v. a dinheiro, que titulam as vendas de mercadorias/
prestações de serviços, sem identificarem de forma correcta os bens comercializados o que impossibilita 
o seu controlo;

No cruzamento de informações com os seus fornecedores Ferreira Marques & Irmão, Lda, Gon-
çalves & Raul Silva, Lda, e Simões & Cavacas, Lda, verificou -se a existência de omissões de registos 
de aquisições de mercadorias, no exercício de 1991, sendo Esc. 57.072$ à taxa de 17% e 146.052$ à 
taxa de 30%;

Em todos os exercícios, apresentava inventários físicos das mercadorias em existências sem a 
discriminação por taxas de IVA;

Por se verificar ao longo dos exercícios um decréscimo na percentagem do lucro bruto sobre o 
preço de custo, procedeu -se a uma amostragem de margens, tendo em conta os valores ao tempo da 
visita por não ser possível a realização da mesma ao tempo dos exercícios, por falta da correcta discri-
minação dos bens vendidos, tendo -se alcançado a margem de 43,75%;

A impugnante praticava descontos aos portadores de cartões jovens, a clientes mais assíduos e a 
empresas emissoras de cartões de crédito, desta forma ficando a margem comercial reduzida a 28,75% 
(143,75  - 15), mas tendo em conta o seu diminuto peso em relação às vendas totais, os mesmos não 
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são relevantes para o apuramento das margens comerciais efectivamente praticadas, tendo quanto ao 
exercício de 1991, sido aceite a margem evidenciada pela impugnante de 37,05%;

Correcções técnicas:
Quanto a IRC e no exercício de 1993, foi desconsiderado o custo de Esc. 1.147.110$, relativo 

a aquisições de mercadorias pertença de terceiros por terem sido considerados custos do exercício e 
69.000$, relativo a aquisição de mercadorias, por duplicação de contabilização;

E no exercício de 1994, também quanto ao IRC, foi efectuada uma correcção a favor do sujeito 
passivo de Esc. 1.236.810$, por não serem proveitos deste exercício;

Face à não credibilização dos elementos contabilísticos e valores declarados em virtude de ine-
xactidões no apuramento do custo das mercadorias vendidas por ter havido omissões de compras e 
prestação de serviços inferior aos trabalhos especializados prestados no exterior, foi considerado que a 
escrita não reflecte a sua exacta situação comercial, com influência no resultado efectivamente obtido, 
tendo sido proposta a determinação do lucro tributável com recurso à utilização de métodos indiciários, 
por não ser possível a sua quantificação directa;

Para este efeito foram corrigidas as vendas em resultado da omissão de compras e aplicadas a 
margem comercial acima referida de 43,75% e as prestações de serviços foram corrigidas para o valor 
revelado pelos trabalhos especializados realizados no exterior, pelos serviços prestados e pela variação 
de produção declarados;

Desta forma e quanto ao IRC, foi apurado o total de Esc. 622.826$ omitido no exercício de 1991, 
Esc. 1.689.529$ para 1992, Esc. 2.797.216$ para 1993 e Esc. 5.168.836$ para 1994;

Quanto ao IVA, igualmente foi considerado que a escrita não permitia o controlo das vendas de 
mercadorias, que a mercadoria se encontrava sujeita a várias taxas que a mesma não reflectia, tendo -se 
proposto, igualmente, a utilização de métodos indiciários com o imposto a ser distribuído pelos períodos 
de imposto, desta forma tendo sido apurado o IVA de Esc. 2.034.594$ para 1991, Esc. 2.244.985$ para 
1992, Esc. 4.338.051$ para 1993 e Esc. 2.653.039$ para 1994;

Métodos utilizados e quantificação de valores (art.º 52.º do CIRC)
Vendas
Correcção do custo das mercadorias vendidas em resultado de omissão de compras e utilização 

da margem comercial praticada (ponto 3.2.4 e Anexo V).
Prestação de serviços
Correcção em função dos valores dos trabalhos especializados no exterior, serviços prestados e 

variação de produção declarados.
Os métodos utilizados estão previstos na alínea a) do art.º 52.º do CIRC.
Aplicação de presunção/estimativas (art.º 82.º/84.º do CIVA)
Em virtude de não ser possível o controle das vendas de mercadorias e atendendo a que este s. 

passivo até 31.12.94 comercializou mercadoria sujeita a diversas tx. de IVA (17% e 30%), propõe -se 
a correcção do IVA liquidado nos exercícios de 1991/92/93/94, com recurso à utilização de métodos 
indiciários a que alude o art.º 5l.º do CIRC já referido no ponto (3.3.) e ao teste das vendas declaradas 
nos termos do art.º 47.º do CIVA e Despacho Normativo 106/85, de 14 de Novembro. O imposto en-
contrado em falta será distribuído uniformemente pelos períodos de imposto.

Quanto à prest. Serviços estimada em falta (ponto3.3), o imposto (IVA) em falta será distribuído 
por períodos de imposto segundo o critério antes definido.

Taxa norma utilizada: 17% até 23.03.92 e 16% a partir de 24.03.92 — Lei n.º 2/92, de 9 de 
Março.

b) A Chefe de Equipa emitiu o parecer constante do rosto do mesmo relatório onde confirma o 
teor do citado relatório e a aplicação de métodos indiciários quanto ao IRC e o recurso a presunções 
quanto ao IVA — cfr. mesmo relatório;

c) Em Junho de 1996 foi a impugnante notificada do apuramento do IVA consequente, pelos vários 
períodos de imposto, dos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994, para querendo, reclamar — docs. de fls 34 
a 37 e repetidos a fls 593 a 595 dos autos;

d) Por requerimento dirigido à Comissão Distrital de Revisão, veio a impugnante reclamar contra 
a matéria colectável que lhe foi fixada para efeitos de IVA e para os citados exercícios de 1991 a 1994, 
pugnando pelo deferimento da mesma quanto à parte em que foram utilizados métodos indiciários e 
veio indicar o seu vogal e o seu perito — cfr. doc. de fls 27 a 33;

e) A comissão de revisão veio a reunir em 14.10.1996, nela se encontrando presente o Director 
Distrital de Finanças de Coimbra, o vogal da Fazenda Pública, o vogal designado pelo reclamante bem 
como pelo seu perito, tendo nessa comissão sido conseguido obter um acordo entre os vogais e fixado 
o IVA em falta para liquidar adicionalmente de Esc. 2.034.594$ para 1991, Esc. 2.138.354$ para 1992, 
Esc. 4.220.068$ para 1993 e Esc. 2.167.630$ para 1994, tendo os peritos reapreciado o relatório do exame 
à escrita, tendo sido ponderados os argumentos do contribuinte e aceite pelo vogal da Fazenda Pública 
parte da sua proposta, e recalcular o volume de negócios pela aplicação da margem de comercialização 
que baixou para 36,5% para 1992 e 1993, e de 35% para o exercício de 1994 e manter -se inalterado o 



1861

mesmo lucro quanto a 1991, desta forma tendo sido fixado aquele montante de imposto em falta nos 
citados exercícios  - cfr. acta n.º 157, cuja cópia consta de fls 62 a 65 e repetida a fls 596 e 597;

f) Consequentemente foi liquidado adicionalmente o IVA supra, e a impugnante notificada por 
carta registada com A/R, os quais se mostram assinados em 28.10.1996 (todos eles), para pagar em 
trinta dias e a presente impugnação deu entrada na então Repartição de Finanças de Coimbra — 2a, em 
14.2.1997 — cfr. docs. de fls. 598 a 601, inf. de fls 591 e carimbo aposto a fls 2 dos autos;

g) Por requerimento dirigido à Comissão Distrital de Revisão, veio a impugnante também recla-
mar contra a matéria colectável que lhe foi fixada para efeitos de IRC e para os citados exercícios de 
1991 a 1994, pugnando pelo deferimento da mesma quanto à parte em que foram utilizados métodos 
indiciários e veio indicar o seu vogal e o seu perito — cfr. doc. de fls 66 a 72;

h) A comissão de revisão veio a reunir em 14.10.1996, nela se encontrando presente o Director 
Distrital de Finanças de Coimbra, o vogal da Fazenda Pública, o vogal designado pelo reclamante bem 
como pelo seu perito, tendo nessa comissão sido conseguido obter um acordo entre os vogais e fixado 
o lucro tributável presumido Esc. 5.618.853$ para 1991, Esc. 9.087.908$ para 1992, Esc. 9.634.786$ 
para 1993 e Esc. 13.092.486$ para 1994, tendo os peritos reapreciado o relatório do exame à escrita, 
tendo sido ponderados os argumentos do contribuinte e aceite pelo vogal da Fazenda Pública parte da 
sua proposta, e recalcular o volume de negócios pela aplicação da margem de comercialização de 36,5% 
para 1992 e 1993, de 35% para o exercício de 1994 e manter -se inalterado o mesmo lucro quanto a 
1991, desta forma tendo sido fixado aqueles de lucro tributável donde resultou o imposto em falta nos 
citados exercícios  - cfr. acta n.º 156, cuja cópia consta de fls 73 a 75 dos autos;

i) A impugnante pagou o imposto em causa em 28.5.1997, ao abrigo do Dec -Lei n.º 124/96, de 
10.8 — cfr. mesma inf. a fls 591;

j) A impugnante requereu um exame pericial à sua escrita e que foi realizado, tendo os peritos, 
por unanimidade, respondido nos termos constantes de fls 126/128, complementado a fls 441/446, a 
qual aqui se dá por integralmente transcrita, tendo em conta a sua longa extensão.

3 – O objecto do presente recurso vem limitado à questão de saber se os actos de liquidação em 
causa padecem de vício de forma por falta de fundamentação, enumerando a recorrente, nas conclusões 
da sua motivação, as questões que, no seu entender, não ficaram devidamente esclarecidas na acta da 
Comissão de Revisão, nomeadamente, o valor acordado, o recalculo das margens de comercialização 
e a razão da margem de lucro para o exercício de 1991.

Como é sabido, o direito à fundamentação, em relação aos actos que afectem direitos ou interesses 
legalmente protegidos, tem hoje consagração constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades 
e garantias consagrados no Título II da parte 1ª da CRP (artº 268º).

A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo de forma uniforme, pacífica e reiterada que a 
fundamentação há -de ser expressa, através de uma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de 
direito da decisão; clara, permitindo que, através dos seus termos, se apreenda com precisão os factos 
e o direito com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando ao administrado ou contribuinte, um 
conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de facto e de direito que determinaram 
o órgão ou agente a actuar como actuou; e congruente, de modo que a decisão constitua conclusão 
lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação, envolvendo entre eles um juízo de 
adequação, não podendo existir contradição entre os fundamentos e a decisão.

E é também aceite que a fundamentação possa ser feita por adesão ou remissão de anterior parecer, 
informação ou proposta que, neste caso, constituirão parte integrante do respectivo acto administrativo 
(fundamentação por adesão ou remissão), já que este integra, nele próprio o parecer, informação ou 
proposta que, assim, em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da fundamen-
tação autónoma.

Ponto é que a fundamentação responda às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

É também pacificamente aceite que é equivalente à falta de fundamentação, a adopção de funda-
mentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência não esclareça, concretamente, a motivação do 
acto de forma a permitir ao seu destinatário a apreensão do iter volitivo e cognoscitivo que determinou 
a Administração a praticá -lo com o sentido decisório que lhe conferiu.

A violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegalidade, fundamento de subse-
quente anulação, em sede de impugnação judicial da correspondente liquidação  - cfr. artºs 89º e 120, 
alínea c) do CPT, aqui aplicável.

Neste sentido, vide, por todos, os Acórdãos desta Secção do STA de 14/2/01, in rec. n.º 21.514; 
de 9/5/01, in rec. n.º 25.832; de 24/4/02, in rec. n.º 26.636; de 11/12/07, in rec. n.º 615/07e de 15/4/09, 
in rec. n.º 65/09.

4 – Voltando ao caso dos autos, importa desde já referir que, pelas razões acabadas de explanar, 
não se verifica a alegada inconstitucionalidade, por violação do disposto no artº 268º, n.º 3 da CRP, 
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do critério normativo inferido dos arts. 81º e 82º do CPT (com correspondência no artº 77º da LGT), 
interpretado no sentido de admitir que a decisão final do procedimento seja fundamentada implicita-
mente por remissão não expressa para o processado anteriormente à liquidação, como bem anota o 
Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer.

Pelo que e nesta parte, falecem as suas alegações.
Por outro lado e quanto à questão de fundo objecto do presente recurso, importa referir que os 

actos tributários em causa (liquidação de IVA e IRC) e como resulta do seu teor, foram fixados por 
decisão da Comissão de Revisão, sendo certo que o relatório da inspecção foi incorporado nessa mesma 
decisão, como resulta do facto de esta ter “reapreciado o relatório do exame à escrita”.

Assim sendo, a questão que aqui se nos coloca é, apenas, a de saber se esse acto se se encontra 
ou não devidamente fundamentado.

Como se vê dos textos das actas da deliberação da Comissão de Revisão, os vogais da Fazenda 
Pública e da contribuinte, ora recorrente, chegaram a acordo no procedimento de revisão da matéria 
tributável, apurada por presunções ou estimativas, no caso do IVA e por métodos indiciários, no caso de 
IRC, sem que se tivessem suscitado quaisquer dúvidas, para onde a impugnante reclamou nos termos 
previstos nos artºs 84º e 85º do CPT (vide fls. 27 a 33 e 66 a 72).

E como se diz nessas actas: “No decurso da comissão foi reapreciado o relatório de exame à 
escrita e abordadas as questões objecto de reclamação tendo o vogal do contribuinte discordado da 
margem de lucro aplicada em exame, considerando -a exagerada. A comissão foi alertada para a forte 
concorrência neste sector de actividade, principalmente na relojoaria, que obrigam à prática de preços 
mais baixos e concorrenciais. Por outro lado, a amostragem realizada não abarcou artigos vendidos 
com percentagens de lucros reduzidos, tal como foi relacionado na reclamação, donde se apuraram 
margens superiores às reais.

Acresce também que é pouco rea1ista considerar o lucro uniforme ao longo dos exercícios, por-
quanto aquele sofre a influência de diversos factores que obrigam a reajustamentos”.

Para concluir que “Ponderados os argumentos do contribuinte, o vogal da Fazenda Pública enten-
deu acolher parcialmente a proposta e recalcular o volume de negócios pela aplicação das margens de 
comercialização de 36,5% nos exercícios de 1992 e 1993, e 35% no exercício de 1994, mantendo -se 
inalterável o exercício de 1991”.

Assim, não pode deixar de considerar -se que é possível, através da fundamentação usada, saber o 
que levou a Comissão de Revisão à correcção da margem bruta de comercialização apurada nos anos 
de 1992 a 1994 e a manter a relativa ao ano de 1991.

E o mesmo se pode dizer relativamente à escolha das margens de comercialização de 36,5% e 
35% pela mesma Comissão.

Na verdade, no que concerne à ponderação das referidas margens brutas de comercialização que 
levaram a recalcular o volume de negócios pela aplicação das mesmas, a decisão em causa refere todo 
o iter que levou a uma tal conclusão.

Com efeito, ali se diz, expressamente, que foi “…reapreciado o relatório de exame à escrita...”, 
que a “comissão foi alertada para a forte concorrência neste sector de actividade, principalmente na 
relojoaria, que obrigam à prática de preços mais baixos e concorrenciais…” e para o facto de que “a 
amostragem realizada não abarcou artigos vendidos com percentagens de lucros reduzidos, (…) donde 
se apuraram margens superiores às reais”, tudo como se tivera levado à reclamação deduzida pela re-
corrente e foi reiterado em sede da Comissão de Revisão pelo vogal do contribuinte.

Aliás e ainda nesta sede, considerou -se também que “é pouco rea1ista considerar o lucro uniforme 
ao longo dos exercícios, porquanto aquele sofre a influência de diversos factores que obrigam a reajus-
tamentos”, para a final se concluir, de forma suficientemente esclarecedora, aplicar não as superiores 
margens de comercialização inicialmente consideradas (37,05%, para o exercício de 1991 e 43,75%, 
para os restantes exercícios), mas antes as agora fixadas pela Comissão, já perante o que foi sugerido 
pelo vogal do contribuinte.

Pelo que, a fixação do “quantum” da matéria colectável, no caso em análise, se mostra sufi-
cientemente fundamentada, não estando, nessa medida, inquinado de ilegalidade o acto tributário 
impugnado, já que corresponde às necessidades de esclarecimento do contribuinte, informando -o do 
itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer as razões de facto 
e de direito que determinaram a sua prática.

5 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter o aresto recorrido.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Alfredo Madureira — Casimiro 
Gonçalves. 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Custas judiciais. Taxa inicial.

Sumário:

 I — As custas judiciais devidas pela instauração de procedimento judicial de reclamação 
de acto do órgão de execução fiscal praticado no âmbito e domínio da execução 
fiscal e a taxa de justiça inicial respectiva são as previstas pelo Regulamento das 
Custas Processuais, Tabela II, na parte relativa à execução.

 II — E assim porque a instauração deste especial meio processual não constitui, em 
rigor, introdução em juízo de um novo processo, muito menos de impugnação ju-
dicial, proprio sensu, antes se inscreve no normal desenvolvimento daqueloutro, 
o processo de execução fiscal, de que estruturalmente depende.

Processo n.º 641/10 -30.
Recorrente: Teresa de Jesus Sá e Caíres.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformada com o despacho proferido pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Funchal que, confirmando anterior despacho do Secretário Judicial respectivo, manteve a recusa de 
petição da reclamação judicial tributária apresentada, dele apresentou agora recurso jurisdicional para 
esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, a Requerente Teresa de 
Jesus Sá e Caires, nos autos convenientemente identificada.

Apresentou em tempo as suas alegações, formulando, a final, as seguintes conclusões:
1. A recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz, nos termos do art.º 276 e seguintes do CPPT, 

da decisão do órgão Fiscal que indeferiu o seu pedido de isenção de prestação de garantia no processo 
de execução fiscal n.º 2887200901004972.

2. O Secretário do Tribunal recusou o recebimento da reclamação com fundamento em pagamento 
insuficiente de taxa de justiça.

3. A recorrente apresentou no Tribunal outra reclamação dentro dos 10 dias subsequentes à recusa 
do recebimento e pagou taxa de justiça de 102€ e fundamentou o pagamento desta taxa de justiça no 
facto de tratar -se de incidente ou procedimento anómalo na dependência estrutural do processo de 
execução fiscal, taxado na Tabela II do R.C.P.  - artº 7º, n.º 1.

4. O Secretário Judicial lavrou novo despacho de recusa do recebimento da reclamação da recor-
rente e deste despacho de recusa a recorrente reclamou para o Meritíssimo Juiz que, por decisão de 
11/6/2010, manteve a decisão administrativa reclamada, da qual é interposto o presente recurso.

5. A reclamação da recorrente não é um processo novo introduzido em juízo, mas corresponde a 
um apêndice do processo de execução fiscal e dele dependente.

6. O processo de execução fiscal tem natureza judicial e está na dependência do Juiz, garantindo 
a lei aos interessados o direito de reclamação dos actos materialmente administrativos praticados por 
Órgãos da Administração Tributária (artº 103º da L.G.T.).

7. A designação de acção de impugnação usada pelo artº 49º, n.º 1 alínea a) iii do ETAF é fruto 
de hesitação e incerteza na variação terminológica dos meios de defesa dos lesados e não retira a es-
tes o cunho de incidentes no processo de execução fiscal do qual estão estruturalmente dependentes.

8. E é precisamente na estrutural dependência jurídica da reclamação relativamente ao processo 
de execução fiscal que se deve por o acento tónico para atribuir à reclamação da recorrente o carácter 
de incidente ou procedimento anómalo e concluir que não constitui propriamente a introdução de um 
processo novo em juízo (artº 103º da L.G.T.).

Conclui pedindo a revogação do impugnado despacho e a sua substituição por outro que, julgando 
correctamente liquidada a taxa de justiça inicial, ordene o recebimento da reclamação.

Não foram apresentadas contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público teve vista dos autos  - cfr. 

fls. 38 v.º  - mas não emitiu qualquer parecer sobre o mérito do recurso.
Tomados os vistos legais, cumpre agora decidir.
O sindicado despacho consta do anexo junto aos presentes autos a fls. 49.
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Dele e da economia da decisão que consagra decorre, em síntese e fundamentalmente, que se 
acolheu entendimento de que o processo que a ora Recorrente intenta interpor em juízo – reclamação 
contra acto do órgão de execução fiscal regulado pelo artigo 276º e seguintes do CPPT – é um processo 
normal urgente e tem a natureza de uma impugnação judicial (como resulta do art. 49º -1 -a -iii do actual 
ETAF, posterior ao CPPT!).

E assim a taxa de justiça a pagar deve ser a de 918€, conforme resulta da cit. Tabela I -A do RCP 
e da norma do art. 49º -1 -a -iii do actual ETAF, posterior ao CPPT. Recusando -se a reclamante a fazê-
-lo, a p.i. deve ser recusada como foi.

È contra o assim decidido que nos termos das transcritas conclusões do presente recurso juris-
dicional se insurge a Recorrente, pugnando por decisão judicial que lhe admita a p.i. da reclamação.

E, tudo visto, cremos não poder deixar de concluir que a razão lhe assiste.
Com efeito e como já se sustentou em acórdão desta Secção e Supremo Tribunal, processo 

n.º 1077/09, de 20.01.2010, aliás junto a fls. 47 e 48 do anexo aos presentes autos, a estrutural de-
pendência deste especial meio judicial de reclamação de actos do órgão de execução fiscal a que se 
refere o artigo 276º do CPPT relativamente ao processo principal, o processo de execução fiscal, onde 
aqueles actos são praticados aponta inequivocamente no sentido de que a perseguida instauração da 
“reclamação” não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo novo, razão pela 
qual se entende ser aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não o disposto no Re-
gulamento das Custas processuais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro (na 
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro) e que entrou em vigor no 
passado dia 20 de Abril, atento o disposto no seu artigo 27º, mas o disposto no Código das Custas 
Judiciais.

È certo que o invocado artigo 49º n.º 1 alínea a) iii do novo Etaf se refere a este especial meio con-
tencioso de reclamação dos actos do órgão de execução fiscal, consagrado e regulado pelos artigos 276º 
e seguintes do CPPT, como tendo a natureza de uma impugnação judicial.

Mas, neste domínio, são conhecidas quer a falta de rigor terminológico e conceitual do legislador, 
quer as quer as hesitações e incertezas terminológicas do legislador.

Seguro é que, isso sim, que este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão de exe-
cução fiscal praticados no processo de execução fiscal envolve e aponta para inequívoca e estrutural 
dependência daquele em relação a esta execução fiscal,

Já perante a judicial natureza que a lei  - o art.º 103º da LGT – lhe confere e por todos reconhecida 
também como decorrente da garantia de sindicância judicial dos actos materialmente administrativos 
praticados pelo órgão de execução fiscal, precisamente através do meio processual previsto pelo 
artigo 276º do CPPT.

No mesmo sentido decidiu, aliás bem recentemente, este Supremo Tribunal em acórdãos do passado 
dia 20 -10 -2010 e 17.11.2010, tirados respectivamente nos processos n.º 655/10 e 656/10,

Neles se tendo, além do mais, afirmado e concluído
“Desta estrutural dependência da “reclamação relativamente á própria execução fiscal resulta que 

a instauração da reclamação não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo novo, 
razão pela qual se entende ser aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não os valores 
constantes da Tabela I -A do RCJ, mas sim a Tabela II do mesmo RCJ.” processo n.º 655/10  - e,

No segundo dos invocados arestos, processo n.º 656/10, mediante invocação da jurisprudência 
anterior, concluiu -se igualmente que “... a tributação terá que ser feita pela Tabela II do Regulamento 
das Custas Judiciais a qual prevê expressamente taxa de justiça na execução.”

Assim, agora e aqui, quer perante a manifesta identidade das situações processuais subjacentes, 
decorrente desde logo da verificada circunstância de se tratar de processos pendentes no mesmo tribunal 
– Taf do Funchal – e de serem de todo idênticos os termos e fundamentação jurídica dos sindicados 
despachos, quer perante a recomendação levada pelo legislador ao artigo 8º n.º 3 do Código Civil, 
importa se acolha e consagre tratamento análogo na decisão a proferir.

Pelo exposto, acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Su-
premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional e em revogar 
o sindicado despacho para ser substituído por outro que decida a controvertida questão da taxa inicial 
devida mediante aplicação da Tabela II – execução – do Regulamento das Custas Processuais.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Caducidade do direito de liquidar. Inspecção externa. Prazo. Suspensão.

Sumário:

A eficácia suspensiva da inspecção externa no decurso do prazo de quatro anos para 
liquidar os tributos mantém -se para além da prática dos actos externos da inspecção, 
apenas cessando como o fim do procedimento inspectivo concretizado na notifica-
ção do relatório final ao contribuinte, no pressuposto que tal tenha ocorrido dentro 
do prazo de seis meses após a notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou 
despacho no início da acção de inspecção externa.

Processo n.º: 669/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Miramonte — Sociedade de Construções, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. 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 Porto 
que, com fundamento na caducidade do direito à liquidação, julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida pela sociedade Miramonte — Sociedade de Construções, L.da, com os demais sinais dos autos, 
contra a liquidação de IRC e juros compensatórios, referente ao ano de 2002, no montante global de 
€ 386.136,41, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. Nos termos do artº. 46º. n.º 1 da LGT, o prazo de caducidade suspende -se com a notificação 
ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa, desde que a 
acção de inspecção não ultrapasse seis meses a contar dessa notificação.

B. Nos termos do artº. 51º. do RCPIT, a acção de inspecção iniciou -se com a notificação à Im-
pugnante da ordem de serviço que determinou a inspecção em 20/10/2006;

C. Nos termos do artº. 62 n.º 2 do mesmo RCPIT, o procedimento de inspecção considera -se 
concluída data da notificação ao contribuinte do relatório final de inspecção.

D. A notificação pessoal do relatório final de inspecção à impugnante na pessoa do seu represen-
tante Sr. Vítor Manuel Santos Silva, ocorreu em 03/04/2007, pelo ofício n.º 30000/05.5, dessa mesma 
data, (fls. 55 a 57).

E. Respeitando a liquidação a IRC do ano de 2002, o prazo de caducidade deste imposto, ocorreria 
em 31/12/2006.

F. Com o procedimento de inspecção externa o referido prazo suspendeu -se entre 20/10/2006, e 
3/04/2007, sem que tivessem sido ultrapassados seis meses;

G. Na realidade aquele prazo suspendeu -se por cinco meses e 11 dias.
H. O prazo de caducidade apenas ocorreria em 14/06/2007.
I. A notificação da liquidação ocorreu em 31/05/2007, antes de se encontrar esgotado tal prazo 

pelo que a liquidação é legal e válida, sendo devido o imposto calculado.
J. A sentença de que se recorre não pode manter -se por se encontrarem violados os artº. 45º. e 

46.º, n.º.1 da LGT, e artº. 62.º, n.º 2 do RCPIT.
2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso prende -se com a caducidade do direito à liquidação, no-

meadamente com a aplicação do disposto no artigo 46.º n.º 1 da lei Geral Tributária.
Concretamente a questão posta pela recorrente consiste em saber, para os efeitos da referida, 

quando é que ocorre a conclusão do procedimento inspectivo, atenta a redacção do artigo 46.º, n.º 1 
da lei Geral Tributária.

Alega a entidade recorrente que embora a fls. 1 do relatório o funcionário inspector refira que 
a acção inspectiva decorreu entre 20 -10 -2006 e 16 -03 -2007, «isso significa tão somente, que na data 
de 16 -03 -2007, considerou concluídos os actos externos de inspecção que levaram ao procedimento, 
não o encerramento do procedimento, já que a seguir aos actos externos de inspecção, é necessário 
elaborar um projecto de relatório, dar direito de audição ao contribuinte, e finalmente elaborar um 
relatório final, sendo certo que todos estes actos, são constituintes da acção de inspecção, e não podem 
ultrapassar seis meses».



1866

Mais alega que só posteriormente a todos esses actos, isto é após o encerramento com o relatório 
final do procedimento de inspecção, se poderá proceder então à respectiva liquidação e que, nos ter-
mos do artigo 61.º, n.º 2 do RCPIT, o relatório dos serviços de inspecção deve ser notificado ao con-
tribuinte por carta registada nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do artigo 60.º, 
considerando -se concluído o procedimento na data da notificação.

Pretendendo daí retirar a conclusão e que não se verificaria a invocada caducidade do direito à 
liquidação.

Afigura -se -nos que lhe assiste razão.
Nos termos do artigo 61.º, n.º 2 do RCPIT o relatório dos serviços de inspecção deve ser notifi-

cado ao contribuinte por carta registada nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do 
artigo 60.º, considerando -se concluído o procedimento na data da notificação.

Por sua vez dispõe o n.º 1 do artigo 60.º, do mesmo regulamento que os actos de inspecção se 
consideram concluídos na data de notificação da nota de diligência emitida pelo funcionário incumbido 
do procedimento.

No caso subjudice resulta dos autos (fls. 57 dos autos apensos), e foi levado ao probatório, que o 
relatório dos serviços de inspecção foi notificado ao contribuinte em 03.04.2007, sendo nessa data que 
deverá ser considerado concluído o procedimento de inspecção para efeito do disposto no artigo 46.º, 
n.º 1 da LGT (suspensão do prazo de caducidade).

Daí que se entenda, tal como a entidade recorrente, que no caso subjudice não ocorreu a caduci-
dade do direito de liquidação.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-
-se o julgado recorrido.”

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Na sequência de uma acção de inspecção à impugnante, a Administração Fiscal procedeu a 

correcções à matéria colectável daquela com referência ao exercício de 2002.
b) Em 20.10.2006, a impugnante tomou conhecimento da ordem do serviço do início que ordenava 

uma inspecção externa à sua contabilidade — cf. fls. 73 dos autos.
c) A acção inspectiva decorreu entre 20.10.2006 e 16.3.2007 — cf. fls. 36 dos autos.
d) Por ofício de 19.3.2007, a impugnante foi notificada do projecto de relatório dessa inspec-

ção — cf. fls. 19 do p.a, apenso.
e) Por ofício de 3.4.2007, a impugnante foi notificada do relatório definitivo dessa inspecção — cf. 

fls. 55 do p.a. apenso.
f) Em 3.5.2007, a impugnante apresentou pedido de revisão da matéria: tributável fixada por 

métodos indirectos relativamente ao exercício de 2002.
g) No âmbito desse procedimento de revisão, houve acordo entre os pontos, conforme acta cons-

tante de fls. 76/80 do p.a apenso e cujo teor se dá por reproduzido.
h) Em 23.5.2007, a Administração Fiscal emitiu a liquidação de IRC n.º 8310013615 relativa ao 

exercício de 2002, de que resultou imposto a pagar pela impugnante, no valor de 386.136.41 euros, 
cuja data limite para pagamento voluntário ocorreu em 2.7.2007.

i) A impugnante foi notificada da liquidação referida na alínea h) em 31.5.2007.
j) A presente impugnação foi apresentada em 2.10.2007 — cf. fls. 2.
k) Dá -se por reproduzido o teor do relatório de inspecção constante de fls. 29 a 51 do p.a. 

apenso.
5 — A questão jurídica que vem controvertida no presente recurso consiste em saber do momento 

em que ocorre a conclusão da inspecção externa, o que releva para efeito da cessação do prazo de sus-
pensão do direito de liquidar tributos previsto no n.º 1 do artigo 46.º da LGT.

Com base no entendimento que essa conclusão acontece com o fim da acção inspectiva, entendida 
esta como a prática de actos de inspecção externa, a sentença sob recurso concluiu pela caducidade da 
liquidação de IRC relativa ao ano de 2002, objecto da presente impugnação.

Ao invés, a recorrente Fazenda Pública vem defender na sua alegação de recurso que a inspecção 
externa apenas se conclui com o fim desse procedimento através da notificação ao contribuinte do 
relatório final dessa inspecção, nos termos do n.º 2 do artigo 62.º do RCPIT, no que tem o apoio do 
Ex.mo Procurador -Geral Adjunto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a pronunciar -se neste último sentido (cf. 
acórdãos de 16/09/09 e 20/10/10, nos recursos n.os 473/09 e 112/10), sendo certo que não se descor-
tinam razões para dela divergir.

Vejamos, então.
O n.º 1 do artigo 45.º da LGT dispõe que “o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação 

não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro”, 
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contando -se esse prazo, nos impostos periódicos, como é o caso, a partir do termo do ano em que se 
verificou o facto tributário (n.º 3 do mesmo preceito).

Ainda no mesmo diploma legal, o artigo 46.º prevê a suspensão do prazo de caducidade 
«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 desde o 
seu início, caso a duração da inspecção externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a 
notificação.».

Por sua parte, sob a epígrafe “Conclusão dos actos”, o artigo 61.º do RCIPT estabelece no seu 
n.º 1 o seguinte — “Os actos de inspecção consideram -se concluídos na data de notificação da nota de 
notificação da nota de diligência emitida pelo funcionário incumbido do procedimento”.

Ainda do RCPIT, o artigo 62.º dispõe o seguinte “1 - Para conclusão do procedimento é elaborado 
um relatório final com vista à identificação e sistematização dos factos detectados e sua qualificação 
jurídico tributária. 2 — O relatório referido no número anterior deve ser notificado ao contribuinte por 
carta registada nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do artigo 60.º, considerando-
-se concluído o procedimento na data da notificação.”

Embora se reconheça que dos preceitos invocados ressalte alguma “imprecisão terminológica”, 
como se assinala no já citado acórdão de 20/10/10, ao fazer -se apelo a conceitos com manifesta afi-
nidade como sejam os de “acção de inspecção externa, “inspecção externa”, “actos de inspecção” e 
“procedimento de inspecção”, da respectiva articulação normativa evidencia -se que a mera conclusão 
da prática dos actos de inspecção externa não configura o fim da respectiva inspecção, entendida esta 
na sua dimensão procedimental, a qual, de acordo com o referido n.º 2 do artigo 62.º do RCPIT, só se 
conclui com a notificação do relatório final ao contribuinte.

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

No mesmo sentido parece apontar o legislador da LGT no n.º 1 do artigo 46.º ao distinguir o início 
da “acção de inspecção externa”, enquanto prática de actos materiais de detecção, consulta e análise 
de documentos e escrituração contabilística, do conceito de duração da “inspecção externa”, mais 
abrangente do ponto de vista procedimental e daí que se entenda que a respectiva conclusão apenas 
aconteça com a notificação do relatório final, como expressamente se consagrou no aludido n.º 2 do 
artigo 62.º do RCPIT.

E bem se compreenda que assim seja, pois como se afirma no acórdão de 20/10/10 “ -É que, 
procedendo o relatório final à identificação e sistematização dos factos detectados e à sua qualificação 
jurídico -tributária designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que alterem os valores 
declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a AT está impedida, antes da elaboração desse relatório 
final, de exercer o direito de liquidação por desconhecimento dos pressupostos fácticos em que se deve 
basear (art. 62º n.os 1/2 alínea i) RCPIT).

Importa, pois, concluir que a eficácia suspensiva da inspecção externa se mantém para além da 
conclusão dos actos externos de inspecção, apenas cessando com o fim do procedimento inspectivo 
concretizado na notificação do relatório final ao contribuinte, no pressuposto que tal tenha ocorrido 
dentre o prazo máximo de seis meses após a notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho 
no inicio da acção de inspecção externa -artigo 46.º n.º 1 da LGT (cf. acórdãos de 7/12/05 e 2/02/06, 
nos recursos n.os 993/05 e 769/05).

Sendo assim, o prazo de quatro anos para liquidar o IRC de 2002 da ora recorrida que caducaria, 
em princípio, a 1/01/07, suspendeu -se durante o período em que decorreu a inspecção externa, ou seja 
entre 20/10/06 e 3/4/07 (c) e e) o probatório).

Daí resulta que, em face dessa suspensão, o prazo para liquidar só viria a concretizar -se a 
14/06/07.

Acontece que, tendo a ora recorrida sido notificada da liquidação em 31/5/07, o respectivo direito 
de liquidar ainda não caducara, ao invés do que se entendeu na sentença recorrida.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
sentença recorrida, devendo os autos baixar ao TAF do Porto para conhecimento dos restantes funda-
mentos impugnatários, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do vale — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Unidade de conta. Valor. Processos pendentes. Regulamento das custas processuais.

Sumário:

O valor da Unidade de Conta a considerar para os processos tributários pendentes 
em 19 -4 -2009, data da entrada em vigor genérica do DL n.º 34/2008, de 26 de 
Fevereiro, é o que resulta do art. 22.º deste diploma, na redacção dada pelo DL 
n.º 181/2008, de 28 de Agosto.

Processo n.º 707/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Catarina Isabel dos Santos Ferreira Garcia.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal Administrativo do despacho do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra que indeferiu uma reclamação que apresentou da conta de custas, 
elaborada no processo de oposição à execução fiscal n.º 573/06.4BECBR, em que é oponente Catarina 
Isabel dos Santos Ferreira Garcia.

A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
a) Discute -se a questão de saber se o valor da UC aplicável aos processos iniciados antes da entrada 

em vigor do RCJ aprovado pelo DL 34/2008 (20 -4 -2008) é € 102,00, em resultado da aplicação do 
artigo 22º do DL 34/2008 e do artigo 5.º do RCP, ou se aplica o valor que vigorou (e crê -se que vigora) 
para os processos iniciados até 19 -4 -2009 (inconstitucional), isto é, € 96.00;

b) O Tribunal e a Secretaria entendem que o artigo 5º do RCP e o artigo 22º DL 34/2008 têm âmbitos 
de aplicação diferentes, o que justificaria a afirmação de que o primeiro apenas se aplica a processos 
iniciados após 20 -4 -2009 e o segundo se aplica a todos os processos, incluindo os pendentes;

c) Contraditoriamente, também parecem subscrever o entendimento contrário segundo o qual o 
artigo 5º do RCP não é mais do que a repetição do artigo 22.º do DL 34/2008;

d) A douta decisão omite qualquer pronúncia acerca do âmbito de aplicação da norma de aplicação 
da lei no tempo prevista no artigo 27º do DL 34/2008;

e) O artigo 27º acima referido apenas sujeita às novas regras disciplinadoras das custas, incluindo 
a relativa ao valor da UC (art. 22º do DL e art. 5º RCP), os processos novos e os incidentes dos pro-
cessos pendentes, desde que uns e outros se tenham iniciado após a entrada em vigor do DL 34/2008, 
isto é, iniciados após 20 -4 -2009;

f) Não existe norma legal que suporte a decisão recorrida ou, pelo menos, ela não vem expres-
samente invocada;

g) Pelo que o valor de cada UC aplicável nos processos iniciados antes de 20 -4 -2009 só poderá ser 
igual a € 96,00, por ser esse o valor que vigorava no momento da revogação do CCJ, devendo considerar-
-se que este diploma ainda se encontra em vigor, nessa parte, quanto aos processos antigos.

Nestes termos e com o douto suprimento de Vas Exas, deve a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por douto acórdão que reconheça a pretensão da FP e anule a condenação em custas pelo 
incidente na 1.ª instância, assim se fazendo a habitual JUSTIÇA

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público não emitiu parecer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional consiste em saber qual é o valor da 

Unidade de Conta (UC) em processos iniciados antes de 20 -4 -2009, data da entrada em vigor genérica 
do Regulamento das Custas Processuais, fixada no art. 26.º, n.º 1, do DL n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, 
na redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

No despacho recorrido entendeu -se que é aplicável o valor resultante do art. 22.º do DL n.º 34/2008, 
de 26 de Fevereiro, que, na redacção dada pelo DL n.º 181/2008, de 28 de Agosto, estabelece o se-
guinte:

Artigo 22.º

Unidade de conta

Na data de entrada em vigor do presente decreto -lei, a unidade de conta é fixada em um quarto 
do valor do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em Dezembro do ano anterior, arredondada 
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à unidade Euro, sendo actualizada anualmente com base na taxa de actualização do IAS, devendo a 
primeira actualização ocorrer apenas em Janeiro de 2010, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º do 
Regulamento das Custas Processuais.

A Fazenda Pública entende que continua a ser aplicável o valor da UC que vigorava antes da 
entrada em vigor desta norma.

3 – O regime da Unidade de Conta (UC) vigente à data da entrada em vigor do DL n.º 34/2008 
estava previsto nos arts. 5.º, n.º 2, e 6.º, n.ºs 1 e 2, do DL n.º 212/89, de 30 de Junho (alterado pelo DL 
n.º 323/2001, de 27 de Dezembro), de que resultava que se entendia por unidade de conta processual 
(UC) a quantia em dinheiro equivalente a um quarto da remuneração mínima mensal mais elevada, 
garantida, no momento da condenação, aos trabalhadores por conta de outrem, arredondada, quando 
necessário, para a unidade de euros mais próxima ou, se a proximidade for igual, para a unidade de euros 
imediatamente inferior e que esta quantia era actualizada trienalmente, com início em 1 -1 -1992, com 
referência à remuneração mínima que, sem arredondamento, vigorasse no dia 1 de Outubro do ano anterior.

Na sequência de várias actualizações, o valor da UC veio a ser fixado em € 96, com base na 
retribuição mínima mensal garantida (1) para o ano de 2006 em € 385,90, fixada no DL n.º 238/2005, 
de 30 de Dezembro. Sendo esse o valor que vigorava em 1 -10 -2006, a partir de 1 -1 -2007, o valor de 
1 UC foi de 96 euros.

Porém, o referido DL n.º 34/2008 revogou expressamente os referidos arts. 5.º e 6.º do DL 
n.º 212/89, pelo que, a partir da sua entrada em vigor, deixou de haver fundamento jurídico para os 
continuar a aplicar aos processos pendentes nessa data.

É de notar, neste contexto, que o momento a atender para determinar a UC à face do art. 5.º, n.º 2, 
do DL n.º 212/89 era o momento da condenação e que, no caso em apreço, quando a condenação foi 
proferida, em Novembro de 2009 (fls. 261) já não estava em vigor esta norma, pelo que não havia 
fundamento jurídico para com base nela determinar o valor da UC.

Assim, sendo evidente que com a revogação destas normas do DL n.º 212/89 não se pretendeu 
eliminar o conceito de UC para os processos pendentes, a que continuou a aplicar -se o CCJ, tem de se 
concluir que tem de se aplicar o novo conceito, previsto no art. 22.º do DL n.º 34/2008, por ser o único 
que se encontra em vigor, que é potencialmente aplicável a esses processos.

Na verdade este art. 22.º está inserido no próprio DL n.º 34/2008, e não no RCP, e não se trata de uma 
norma de natureza processual, pelo que à sua aplicação não são aplicáveis as restrições contidas no seu 
art. 27.º, de que resulta, em geral, a aplicabilidade apenas aos processos iniciados a partir de 20 -4 -2009, 
tanto no que concerne ao RCP e como no que respeita às normas processuais incluídas naquele diploma.

Como resulta do art. 26.º, n.º 1, do DL n.º 34/2008, ao estabelecer que «o presente decreto -lei entra 
em vigor no dia 20 de Abril de 2009, sem prejuízo do disposto no número seguinte», as suas normas 
que não são abrangidas pelas restrições previstas no art. 27.º entram em vigor naquela data. (2)

Por isso, o referido art. 22.º é aplicável imediatamente e, não sendo limitada a sua aplicação aos 
novos processos, tem de se concluir que é aplicável aos que então se encontravam pendentes. (3)

De qualquer modo, mesmo que se entendesse que não poderia fazer -se esta aplicação directa do 
regime do art. 22.º aos processos pendentes, estar -se -ia perante uma lacuna de regulamentação que teria 
de ser preenchida com recurso à analogia (art. 10.º, n.º 1, do Código Civil), o que conduzia manifesta-
mente à aplicação daquele regime.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 1 UC.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale.

(1) A retribuição mínima mensal garantida está prevista no art. 266.º do Código do Trabalho, na redacção de 2003, e no 
seu art. 273.º, na redacção dada pela Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro, tendo substituído o salário mínimo nacional.

(2) Abstrai -se aqui, por não relevar para apreciação do recurso, do regime especial previsto no n.º 2 do art. 26.º para o 
n.º 3 do artigo 6.º e para o n.º 5 do artigo 22.º do RCP.

(3) Neste sentido, embora com fundamentação diferente, pode ver -se SALVADOR DA COSTA, Regulamento das Custas 
Processuais Anotado e Comentado, 2.ª edição, páginas 31 -32. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Prazo. Repetição de citação. Facto superveniente.
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Sumário:

 I — Uma vez chamado à lide executiva, a citação deixa de ser o instrumento processual 
adequado a dar conhecimento ao executado de quaisquer factos relevantes que 
ocorram na respectiva tramitação.

 II — Sendo assim, uma segunda citação do executado é manifestamente indevida e daí 
que não seja susceptível de abrir um novo prazo de trinta dias para deduzir opo-
sição, ao abrigo do disposto na alínea a), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, direito 
esse que decorrera da primitiva citação e que caducara por falta de exercício 
atempado.

 III — O expurgo do despacho de reversão das dívidas provenientes de coimas e custas 
liquidadas em processo de reversão, não dizendo respeito aos concretos funda-
mentos da oposição deduzida pelo oponente, não integra o conceito de facto 
superveniente para efeito de contagem do prazo de dedução de oposição.

Processo n.º 710/10 -30.
Recorrente: A….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (O presente 
acórdão é publicado conforme rectificação determinada por acórdão de 16 de Dezembro de 2010: 
“No pretérito dia 30 de Novembro do corrente ano foi proferido acórdão nos presentes autos, nos ter-
mos do qual foi negado provimento ao recurso jurisdicional e confirmada, em consequência, a sentença 
recorrida. Constata -se agora que, por erro material de impressão informática, do acórdão proferido não 
consta uma folha, mais concretamente a n.º5. Impõe -se rectificar esse erro, o que se torna admissível 
em face do disposto no n.ºs 1 e 2 do artigo 718.ºdo CPC (ex vi do artigo 2.º, alínea e) do CPPT), para 
o que se apresenta como manifestamente desnecessário a prévia audição das partes e do Ministério 
Público (artigo 3.º n.º 3 do CPC).

Sendo assim, em seguida se reproduz o integral teor do acórdão de harmonia com o discutido e 
votado na predita sessão de 30/11/10):

1 - A…, melhor identificado nos autos, vem recorrer do despacho saneador/sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Leiria que, julgando procedente a excepção de caducidade invocada na oposição à 
execução fiscal que deduzira, absolveu do pedido a Fazenda Pública, formulando as seguintes conclusões:

I - O ora Recorrente alegou que através de do despacho de fls. 152 a 156 dos autos de execução 
fiscal, o órgão de execução fiscal anulou também a primeira citação, tendo ordenado a citação do ora 
Recorrente de acordo com o despacho de reversão, determinando — como aliás consta expressamente 
do ponto 5 do referido despacho — que da mesma constassem todos os meios de defesa a que o ora 
Recorrente poderia recorrer perante a mesma.

II -Tal ponderação constitui questão prévia à ponderação da alegada extemporaneidade da apresen-
tação da presente oposição à execução fiscal (caducidade) pois, a verificar -se a anulação da “primeira” 
citação também são anulados os efeitos cominados pela mesma.

III -Percorrido o douto despacho saneador / sentença, não se vislumbra que tal alegação tenha 
sequer sido ponderada pela Meret.ª Juiz do Tribunal a quo.

IV - O douto saneador / sentença é nulo, porquanto, na fundamentação de facto, apenas especificou 
factos alegados pela Fazenda Pública, não tendo especificado — como provados ou não provados — qual-
quer facto alegado pelo Recorrente, apesar de relevantes para a boa decisão da causa, designadamente a 
anulação da “primeira” citação, facto relevante para decisão da verificação ou não de extemporaneidade 
na dedução da presente oposição.

V  - Guardado o devido respeito, ao decidir como decidiu, a Meret.a Juiz do Tribunal a quo, violou 
o disposto no artº 668º.1, b) e d) do CPC.

VI  - Através do supra mencionado despacho, a Administração Fiscal anulou a citação realizada 
em 13 de Setembro de 2006.

VII  - Assim, perante a existência de uma única citação datada de 13 de Março de 2009, deveria 
a Meret.ª Juiz do Tribunal a quo considerar como tempestiva a apresentação da presente oposição à 
execução fiscal, uma vez que o prazo de 30 dias para apresentação de oposição à execução fiscal não 
foi excedido.

VIII  - Em resultado da insolvência da devedora originária, a Fazenda Pública alterou a dívida em 
execução tendo -a reduzido.

IX  - Pelo que a alteração e modificação da dívida em resultado do processo de insolvência se deve 
ter como facto modificativo, ou de novação, da dívida, deve tal situação considerar -se como um facto 
superveniente nos termos da alínea b) do artigo 203.º do CPPT
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X  - Pelo que esta nova citação pessoal não deve ser qualificada de acto repetitivo mas antes de 
citação normal e necessária face à modificação ocorrida.

XI  - Desta forma, a oposição apresentada é tempestiva, porquanto foi intentada no prazo de 30 
dias contados da citação.

XII  - Estando a perda dos direitos de defesa, de contestação o STA vem, em uníssono, entendendo 
que a oposição à execução fiscal configura numa contestação à pretensão do exequente”., subjacentes 
à possibilidade legal de deduzir oposição à execução fiscal, submetidos à efectivação e comprovação 
da citação pessoal (ou, sendo caso, edital) do executado, é imperioso prosseguir com o processo de 
oposição, considerando que a respectiva petição inicial foi apresentada no tempo legal.

XIII  - Assim, guardado o devido respeito, a Meret.6 Juiz do Tribunal a quo, ao decidir como de-
cidiu, violou o disposto no artigo 203.º, n.º 1, b) do CPPT, bem como o disposto nos artigos 30 e 6º -A 
do Código do Procedimento Administrativo.

2 - A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - Considerando que não padecia de qualquer vício, a M.ma Juiz do Tribunal “a quo” manteve a 

decisão recorrida (fls. 153).
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A decisão recorrida considerou processualmente relevante o seguinte:
• A oponente foi citada em 13 de Setembro de 2006— cfr. fls. 27;
• Por despacho de 19 de Janeiro de 2009, o Exmo. Chefe de Finanças determinou a manutenção 

do despacho de reversão expurgado das dívidas provenientes de coimas e custas liquidadas em processo 
de contra -ordenação — cfr. fls. 32 a 42;

• O oponente foi novamente citado da reversão em 13 de Março de 2009 — cfr. fls. 43 e 44;
• A presente oposição foi interposta em 09 de Abril de 2009 — cfr. fls. 2.
5 - A decisão sob recurso, com fundamento na procedência da excepção de caducidade (intempes-

tividade) da oposição à execução fiscal instaurada, absolveu a Fazenda Pública do pedido.
Para tanto, no essencial, ponderou -se que tendo ocorrido duas citações do oponente (em 13/09/06 

e 13/06/09), a segunda delas “não é susceptível de abrir novo prazo para oposição, pois não tem a 
virtualidade de fazer renascer um direito que caducou por falta de exercício dentro do prazo fixado 
na lei”, sendo ainda que o teor desta última citação não constitui facto superveniente para efeito do 
disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT já que não respeitaria aos concretos fundamentos 
da oposição deduzidos pelo oponente.

Insurgindo -se contra o assim decidido, o recorrente vem arguir o saneador/sentença de nulidade 
alicerçando -se em insuficiente fundamentação de facto e omissão de pronúncia (artigo 668.º n.º 1, 
b) e c) do CPC), defendendo ainda que a alteração da dívida em execução determinante da segunda 
citação deve ser considerado como um facto superveniente, não devendo ser qualificada de acto re-
petitivo de citação.

Vejamos.
O recorrente começa por arguir a nulidade da decisão sob recurso com fundamento no facto de 

não ter especificado qualquer facto por si alegado, limitando -se a fazê -lo quanto aos factos alegados 
alegados pela Fazenda Pública.

Todavia, o certo é que não aponta qualquer facto relevante que tenha sido omitido no quadro 
processualmente relevante em que a decisão assentou.

Assinale -se, por outra parte, que a alegação feita pelo ora recorrente de que o órgão de 
execução fiscal anulara a primeira citação não consubstancia matéria factual, para o que bastará 
atentar no teor literal do despacho constante de fls. 32 a 34 dos autos, antes se definindo como 
um argumento de natureza jurídica esgrimido na resposta que na instância dera à excepção de 
caducidade deduzida pela Fazenda Pública e tendo em vista afastar -se a intempestividade da 
oposição aí invocada.

Também de não acolher é a arguição de nulidade com fundamento em omissão de pronúncia de-
corrente do facto de não ter sido objecto de conhecimento a alegação de que a segunda citação anulara 
a primeira.

Com efeito, a omissão de pronúncia só acontece no caso da decisão não se pronunciar sobre 
questão que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal, não consubstanciando essa nulidade 
a não apreciação de argumentos ou razões apresentados pelas partes sobre determinada questão  - cfr 
acórdão de 30/04/08, no recurso n.º 868/07.

Ora, no caso “sub judicio”, a questão que importava conhecer limitava -se ao conhecimento da 
intempestividade da oposição à execução fiscal que fora deduzida, constituindo a nulidade da primeira 
citação invocada pelo oponente, como já o dissemos, um mero argumento de natureza jurídica a apreciar 
na ponderação dessa questão da intempestividade.

Em conclusão, improcede a arguição de nulidade da decisão recorrida quer com base na insufi-
ciência da fundamentação de facto, quer em omissão de pronúncia.
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A questão de mérito que importa conhecer no presente recurso prende -se em saber se uma segunda 
citação do executado no mesmo processo de execução fiscal pode revestir virtualidade para abrir novo 
prazo para ser deduzida oposição, de harmonia com o disposto no artigo 203.º do CPPT. uma vez ca-
ducado o direito de deduzir oposição face à primeira citação.

Confrontado com essa questão, sempre este Supremo Tribunal tem vindo a decidir no sentido 
negativo face à pretendida possibilidade de abertura de novo prazo para a oposição ser deduzida  - cfr. 
acórdãos de 17/3/96, 20/5/98, 16/10/02, 29/11/05 e 21/3/07, nos recursos n.ºs 19.651, 21.094, 884/02, 
17/05 e 829/06, respectivamente.

Não se descortinam razões ponderosas para divergir desse entendimento jurisprudencial.
Como é sabido a execução fiscal tem natureza judicial (artigo 103.º do LGT), sendo que 

a citação “é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra ele 
determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez pessoa interessada” - artigo 35.º, 
n.º 2 do CPPT

Isto significa que uma vez chamado à lide executiva, a citação deixa de ser o instrumento pro-
cessual adequado a dar conhecimento ao executado de quaisquer factos relevantes que ocorram na 
respectiva tramitação, designadamente, como é caso, que o despacho de reversão foi expurgado “das 
dívidas provenientes de coimas e custas liquidadas em processo de contra -ordenação” - vide probatório.

Sendo assim, a segunda citação do executado é manifestamente indevida e daí que não seja sus-
ceptível de abrir um novo prazo de trinta dias para deduzir oposição, ao abrigo do disposto na alínea a), 
n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, direito este que caducara por falta de exercício dentro do prazo que 
decorrera da primitiva citação.

Citação esta que não padecia de qualquer ilegalidade e tão pouco foi objecto de anulação por 
parte da AT no despacho que expurgou algumas das dívidas exequendas que constavam do despacho 
de reversão anteriormente proferido.

Essa alteração, motivada pela apresentação de um requerimento do ora recorrente em 11/11/08 
(cfr. fls. 29), após há muito ter expirado o prazo de trinta dias para deduzir oposição face à primeira 
citação, não teve consequências em termos de identidade da execução fiscal instaurada, a qual se 
manteve sempre a mesma.

Como se deixou expresso no já citado acórdão de 20/5/98, uma vez feitas duas citações na mesma 
pessoa, no mesmo processo e para o mesmo efeito, vale a citação que foi feita em primeiro lugar, pelo 
que se a via judiciária se tiver aberto com a primeira citação e fechado por falta de oposição à execução 
fiscal, dentro do prazo legal, essa via não se pode abrir de novo em virtude de uma citação nova, feita 
sem base legal, pois que tendo precludido o direito de oposição à execução fiscal, por se ter esgotado 
o prazo legal para o efeito, em homenagem ao principio da eventualidade ou da preclusão não pode 
começar a correr novamente esse prazo, por efeito de um erro da Administração Fiscal que fez uma 
nova citação, acto que a lei não permite.

Defende ainda o recorrente que a alteração da dívida deveria considerar -se facto superveniente 
para efeito do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, dessa forma se abrindo um novo 
prazo para a oposição ser deduzida.

Todavia, o expurgo do despacho de reversão das dívidas provenientes de coimas e custas 
liquidadas em processo de contra -ordenação, não dizendo respeito aos fundamentos concretos 
de oposição aduzidos pelo oponente, mas sim contendendo com uma incidência processual da 
própria execução, não integra o conceito de facto superveniente para efeito de contagem do prazo 
para dedução de oposição -vide Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, 5.ª edição, 
anotação 8 ao artigo 203.º.

Na situação em apreço, como se afirma na decisão sob recurso “Ora, a alteração feita ao des-
pacho inicial de reversão e à própria dívida é no sentido de expurga -la dos montantes referentes a 
coimas e custas.

Por sua vez, a causa de pedir da presente acção é o não exercício da gerência de facto da socie-
dade devedora originária e a preterição de formalidades essências no processo executivo.

Ora, como se vê, os fundamentos da acção nada têm a ver com o teor daquela segunda citação.
Os interesses que o oponente pretende ver protegidos são exactamente os mesmos que seriam se 

não tivesse ocorrido aquela segunda citação, de maneira que esta não constitui, em concreto, um facto 
superveniente capaz de fazer renascer o direito precludido do oponente.”

Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, a 

decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 



1873

 Acórdão de 30 de Novembro de 2010.

Assunto:

Impugnação Judicial. Tempestividade. Petição inicial inepta. Absolvição da instância. 
Apresentação de nova petição.

Sumário:

No caso de absolvição da instância, por ineptidão da petição inicial, em que se for-
mulam pedidos incompatíveis, pode ser apresentada nova petição, no prazo de um 
mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se esta apresentada na data de 
entrada da primeira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação.

Processo n.º 741/10 -30.
Recorrente: Costa, Silva & Rebelo – Imóveis do Lima, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – Costa, Silva & Rebelo – Imóveis do Lima, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando 
com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que rejeitou, por extemporânea, a impugnação judicial 
por si deduzida contra a fixação dos valores patrimoniais de 2 lotes de terreno para construção do 
Loteamento da Quinta do Abade, lugar de Sernados, freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, 
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - Conforme D -a) supra, é errado o entendimento da decisão recorrida de que resulta da lei-
tura do Acórdão do STA proferido no Processo 636/07.9BEBRG que este não findou por declaração 
de cumulação de pedidos (pois estribou -se expressamente no dispositivo do art.º 193.º, 2.º, alínea c) 
do CPC e, aliás, na sua publicação no portal da dgsi.pt, foi sumariado como Doc. SA2200906030124, 
com o seguinte teor: “É inepta a petição em que se formulam pedidos incompatíveis, daí decorrendo 
a nulidade de todo o processado e consequente absolvição da instância do demandado”.

Por isso, ao caso é aplicável o regime do art.º 4.º -4 do CPTA, mostrando -se a PI dos presentes 
autos apresentada muito antes de perfeitos os 30 dias sobre o trânsito em julgado da decisão que, assim, 
julgou inepta a petição por formulação de pedidos incompatíveis.

E isso é bastante para a revogação da decisão recorrida.
2.ª - Conforme D -b) e c) supra, é errado o entendimento da decisão recorrida de que o 

dispositivo do art.º 89.º -2 do CPTA “é uma norma específica da acção administrativa especial, 
não se devendo entender por isso que seja aplicável ao processo de impugnação judicial de actos 
tributários, que segue a tramitação própria, consagrada no CPPT”; e é errada a consideração da 
decisão recorrida de que o dito dispositivo “é uma norma específica para a decisão de absolvição 
de instância no saneador, que não existe no processo de impugnação judicial”.

Um tal entendimento viola o disposto no art.º 2.º -c) e e) do CPPT, que torna aplicável ao pro-
cesso de impugnação judicial o disposto no CPTA e no CPC e o disposto no art.º 35.º - e 2 do CPTA, 
que manda aplicar subsidiariamente o disposto no CPC.

Aliás, se não fosse de aplicar o regime de suprimento do art.º 89.º -2 do CPTA, aplicar -se -ia o 
mais favorável do art.º 289.º -2 do CPC.

O entendimento da decisão recorrida contraria a jurisprudência do acórdão de 2010 -06 -02 do 
STA -2.ª Secção, Proc.º 0196/10, publicado em dgsi.pt como Doc. SA2201006020196 e do ali publicado 
como Doc. SA2200707050358.

O entendimento que a decisão recorrida faz do CPPT e do CPTA viola o PRINCÍPIO PRO 
ACTIONE, consagrado nos art.ºs 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP.

E viola a própria Lei Geral Tributária, no seu artigo 97.º, n.º 3, que também assume o dito 
princípio do pro actione.

3.ª - Ainda conforme D -b) e c) supra, é errado o entendimento da decisão recorrida de que o 
processo de impugnação não admite despachos de saneamento, nomeadamente os que julgam questões 
prévias. Aliás, foi exactamente o que aconteceu com a decisão aqui recorrida: ela é, afinal, um despacho 
que julga uma questão prévia, assim tentando sanear o processo.

4.ª - Conforme D -e) supra, é errado e inaplicável o entendimento da decisão recorrida de que 
a norma em causa consagra um benefício ao apresentante da petição inepta apenas a quem, reconhe-
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cendo a sua ineptidão, apresentar logo nova petição, sem arguir nulidades, pedir esclarecimentos, 
recorrer ou contar os 15 dias após o trânsito em julgado.

Inaplicável porque, em primeiro lugar, conforme 3 a 5 supra, a PI rejeitada pela decisão recor-
rida foi apresentada em 15 dias contados não do trânsito da decisão que julgou inepta a anterior 
PI mas, antes desse prazo, em 15 dias contados da simples notificação da decisão que julgou findo o 
recurso que daquela fora admitido.

A decisão recorrida faz uma interpretação do art.º 89.º -2 do CPTA desconforme com as regras 
do art.º 9.º do CCivil, pois que a dita norma, podendo dizê -lo, como facilmente o teria dito se essa 
fosse a sua intenção, não refere que a conformação com a absolvição da instância haja de ocorrer na 
1.ª instância, na 2.ª ou 3.ª.

5.ª - Conforme D -f) supra, é indemonstrada a conclusão da decisão recorrida que julgou que 
da atitude da impugnante, que recorreu da decisão de absolvição da instância e condenação em 
custas, sem prévio convite ao aperfeiçoamento, “decorre que se tivesse sido efectuado o convite 
ao aperfeiçoamento, o mesmo seria declinado, já que o autor da petição a reputa perfeita”.

A consulta à base de dados do CITAF demonstra que os gerentes e o advogado da Recor-
rente, em situações análogas e já antes das decisões de 2008 -06 -02 e 2009 -06 -03, nomeadamente no 
Proc.º 242/07.8BELLE e no Proc.º 68/08.1BECTB, prontamente se conformaram com entendimentos 
conformes com os daquelas decisões.

Por isso, revogando a decisão recorrida e ordenando que o processo regresse à 1.ª instância 
para que aí prossiga, no sentido do conhecimento da impugnação, VOSSAS EXCELÊNCIAS farão 
JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
«(…)
Antes de mais há que apreciar a questão prévia da tempestividade da impugnação, uma vez que 

a sua procedência prejudica o conhecimento das restantes.
Dispõe o artigo 102.º/1 do CPPT:
“1 - A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas 

ao contribuinte;”.
A impugnante reconhece que a presente impugnação deu entrada (muito) para lá do prazo refe-

rido, ancorando a sua pretensão no n.º 4 do art.º 4.º do CPTA que diz que “No caso de absolvição da 
instância por ilegal cumulação de impugnações, podem ser apresentadas novas petições, no prazo de 
um mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se estas apresentadas na data de entrada da 
primeira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação”.

Sucede que, conforme resulta da leitura do Acórdão do STA proferido no processo 636/07.9 BE-
BRG, este processo não findou por declaração de cumulação ilegal de pedidos, mas por ineptidão da 
petição inicial, não sendo caso de aplicação da norma referida, conforme a própria impugnante acabou 
por o reconhecer, quando notificada para efeitos de contraditório.

Nessa situação, veio então a impugnante fundar a tempestividade da sua demanda na norma do 
art.º 89.º/2 do CPTA, que dispõe que “A absolvição da instância sem prévia emissão de despacho de 
aperfeiçoamento não impede o autor de, no prazo de 15 dias contado da notificação da decisão, apre-
sentar nova petição, com observância das prescrições em falta, a qual se considera apresentada na 
data em que o tinha sido a primeira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação”.

Ressalvado o respeito devido a outras opiniões, entende -se que não lhe assiste razão.
Com efeito, e desde logo, ao contrário da norma do n.º 4 do art.º 4.º do CPTA, que se encontra na Parte 

Geral deste, sendo por isso aplicável a todos os processos e fazendo sentido que, por via do art.º 2.º/c) do 
CPPT, se aplique igualmente aos processos tributários, já a norma ora invocada pela impugnante, constante 
do art.º 89.º/2 do CPTA, é uma norma específica da acção administrativa especial, não se devendo entender 
por isso que seja aplicável ao processo de impugnação judicial de actos tributários, que segue a tramitação 
própria, consagrada no CPPT.

Por outro lado, e para além deste elemento sistemático da interpretação, também uma leitura atenta 
do contexto onde aquela norma se insere revela que não fará sentido a sua aplicação ao processo de 
impugnação judicial de actos tributários.

Com efeito, a norma em causa surge na parte relativa à prolação de despacho saneador, circunscreve-
-se à hipótese de não ter existido despacho de aperfeiçoamento, e está necessariamente conjugada com 
o disposto no n.º 2 do art.º 87.º do CPTA (igualmente não aplicável ao processo de impugnação judi-
cial de actos tributários) que diz que as causas de absolvição da instância elencadas no n.º 1 daquele 
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artigo – que são as mesmas que justificam a aplicação do art.º 89.º/2 do mesmo Código – não poderão 
ser conhecidas mais tarde, em sede de sentença, ao contrário do que acontece no processo tributário.

Ou seja, aquela norma é uma norma específica para a decisão de absolvição da instância no des-
pacho saneador, que não existe no processo de impugnação judicial.

Por fim, e mesmo que não fosse acertado tudo o que vem de se dizer, e fosse aplicável a norma do 
art.º 89.º/2 do CPTA ao processo de impugnação judicial, sempre seria de entender que não se verificam 
em concreto os respectivos pressupostos.

Com efeito, o prazo de 15 dias referido naquela norma é “contado da notificação da decisão”.
Ora, a decisão que determinou a absolvição da instância no processo 636/07.9BEBRG foi o Acór-

dão de 03 -06 -2009, do qual a impugnante teve conhecimento muito antes de 24 -11 -2009.
Daí que em 14 -12 -2009, quando a petição inicial dos presentes autos foi apresentada, já há muito 

se tinha escoado o prazo de 15 dias referido no art.º 89.º/2 do CPTA.
Com efeito, sendo tal prazo “contado da notificação da decisão”, e não do trânsito em julgado 

desta, e exigindo -se que não tenha existido convite ao aperfeiçoamento, dever -se -á entender que na 
norma em causa se consagra um benefício ao apresentante da petição inepta de, reconhecendo a sua 
ineptidão, apresentar logo nova petição.

Se em vez de o fazer, o referido apresentante pretender discutir a bondade da decisão que declarou 
a petição inepta, seja recorrendo, seja arguindo nulidades, seja pedindo esclarecimentos, não poderá 
a posteriori gozar de tal benefício, já que dessa atitude decorre concludentemente que se tivesse sido 
efectuado convite ao aperfeiçoamento o mesmo seria declinado, já que o autor da petição a reputa de 
perfeita.

Assim, e por tudo o que se vem de expor, entende -se não ser caso quer da aplicação do art.º 4.º/4, 
quer do art.º 89.º/2, ambos do CPTA, pelo que nos termos do art.º 102.º/1/a) do CPPT é a presente 
impugnação extemporânea, como tal devendo ser rejeitada.

Decisão:
Por todo o acima exposto, decide -se rejeitar a presente impugnação.
Custas pela impugnante.
Cumpra o artigo 126.º do CPPT.
Braga, 12 -05 -2010
O Juiz de Direito».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que rejeitou, 

por extemporânea, a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra o resultado das segundas 
avaliações efectuadas para efeitos de fixação do valor patrimonial tributário dos lotes identificados 
nos autos.

Para tanto considerou o Mmo. Juiz “a quo” não se estar perante uma situação subsumível ao n.º 4 
do artigo 4.º do CPTA nem ser aplicável ao caso o n.º 2 do artigo 89.º do CPTA, embora ainda que o 
fosse também em concreto se não verificavam os respectivos pressupostos.

Tendo a ora recorrente deduzido já anterior impugnação judicial, em 7/5/2007, contra os mesmos 
actos de fixação dos valores patrimoniais dos ditos prédios, cuja petição inicial foi julgada inepta, por 
acórdão deste STA proferido a 3/6/09, no recurso 124/09, sustenta agora aquela que a presente impug-
nação apresentada a 14/12/09 se deve considerar apresentada a 7/5/07 e, por isso, tempestiva, de acordo 
com o disposto nos artigos 2.º, alínea c) do CPPT e 4.º, n.º 4 do CPTA.

Vejamos. De acordo com o disposto no artigo 77.º, n.º 1 do CIMI, do resultado das segundas 
avaliações cabe impugnação judicial, nos termos definidos no CPPT.

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 134.º deste Código, os actos de fixação dos valores patrimoniais 
podem ser impugnados no prazo de 90 dias após a sua notificação ao contribuinte, com fundamento 
em qualquer ilegalidade.

Daí que, tendo a ora recorrente sido notificada do resultado das segundas avaliações aqui em causa 
a 6/2/2007 e dispondo de 90 dias a partir desta data para as impugnar judicialmente, não há dúvida que 
a impugnação apresentada a 7/5/07 (segunda -feira) seria tempestiva.

Todavia, a petição inicial da mesma viria a ser julgada inepta por acórdão deste Tribunal proferido a 
3/6/2009, pretendendo agora a recorrente que a nova petição apresentada a 14/12/2009 seja considerada 
apresentada naquela data inicial, por força do que dispõe o artigo 4.º, n.º 4, do CPTA.

Dispõe o n.º 4 do artigo 4.º do CPTA que, no caso de absolvição da instância por ilegal cumulação 
de impugnações, podem ser apresentadas novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em 
julgado, considerando -se apresentadas na data de entrada da primeira, para efeitos da tempestividade 
da sua apresentação.

Considera o Mmo. Juiz “a quo” que, contudo, conforme resulta da leitura do acórdão do STA 
referido, esse primeiro processo não findou por declaração de cumulação ilegal de pedidos, mas por 
ineptidão da petição inicial, não sendo, por isso, caso de aplicação da norma citada.

Porém, uma leitura mais atenta do aresto em causa não é isso que revela.
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O que aí se conclui é que a petição é inepta, com a necessária consequência da nulidade de todo 
o processo, nos termos do artigo 193.º, n.ºs 1 e 2, alínea c) do CPC, o qual estabelece expressamente 
que é nulo todo o processo quando for inepta a petição inicial, a qual se diz inepta, designadamente, 
quando se cumulem causas de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.

E para assim se concluir ponderou -se na decisão que era, de facto, inadmissível, em sede de im-
pugnação judicial nos termos dos artigos 77.º, n.º 1 do CIMI e 99.º do CPPT, a cumulação do pedido 
de declaração de ilegalidade de uma portaria com o pedido de ilegalidade da liquidação do IMI por 
erro de quantificação dos valores patrimoniais.

Tendo -se isso mesmo levado ao sumário do acórdão onde se afirma “É inepta a petição em que 
se formulam pedidos incompatíveis, daí decorrendo a nulidade de todo o processado e consequente 
absolvição da instância do demandado”.

E, sendo assim, podia a impugnante, ora recorrente, apresentar nova petição, no prazo de um 
mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se apresentadas na data de entrada da primeira, 
para efeitos da tempestividade da sua apresentação, por força do que dispõe o n.º 4 do artigo 4.º do 
CPTA, aqui aplicável ex vi da alínea c) do artigo 2.º do CPPT, norma essa que, aliás, segue o que a 
esse respeito também já dispunha o n.º 2 do artigo 289.º do CPC a propósito do alcance e efeitos da 
absolvição da instância.

Daí que a presente petição, apresentada a 14/12/2009, constitua, como alega a recorrente, uma 
nova petição para anulação dos mesmos actos de fixação de valores patrimoniais que foram objecto de 
impugnação judicial deduzida por petição remetida ao tribunal a quo a 7/5/2007, que deu origem ao 
processo que culminou com a sentença de absolvição da instância, confirmada por acórdão do STA de 
3/6/2009, que a julgou inepta, nos termos do artigo 193.º, n.ºs 1 e 2, alínea c) do CPC, por incompati-
bilidade de pedidos, e do qual foi interposto recurso por oposição de julgados, findo por despacho do 
relator de 18/11/2009, e notificado à recorrente por correio registado de 24/11/2009 (docs. de fls. 10 
a 17 destes autos).

E, porque apresentada muito antes de perfeitos os trinta dias sobre o trânsito em julgado da deci-
são que julgou inepta a anterior petição, por formulação de pedidos incompatíveis, deve considerar -se, 
ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 4.º do CPTA, e alínea c) do artigo 2.º do CPPT, interposta em 
7/5/2007.

Razão por que é a mesma, por isso, tempestiva.
A decisão recorrida, que assim não entendeu, não deve, pois, manter -se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos autos 
à instância para aí prosseguirem os seus ulteriores termos.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pi-
menta do Vale. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

IVA. Prescrição. Lei aplicável. Citação em processo executivo. Efeito interruptivo. 
Cessação desse efeito por paragem do processo executivo por mais de um ano.

Sumário:

 I — Tendo a citação em processo executivo ocorrido já na vigência da Lei 100/99, de 
26 de Julho, a mesma interrompe a prescrição, por força do que dispõe o n.º 2 do 
artigo 12.º do CC, sendo, por isso, a lei nova a única competente para determinar 
os efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrerem na sua 
vigência.

 II — Porém, nos termos do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, a paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar 
o efeito interruptivo da citação operada, somando -se, neste caso, o tempo que 
decorrer após esse período ao que já decorreu até à data da citação.

 III — A interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lu-
gar (artigo 49.º, n.º 3 da LGT, na redacção dada pela Lei 53 -A/2006, de 29/12).
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Processo n.º 428/10 -30.
Recorrente: Vila Matos – Sociedade de Mediação Mobiliária, L.da

Recorrido: 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 – Vila Matos – Sociedade de Mediação Mobiliária, Lda., com os sinais dos autos, não se con-
formando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou parcialmente improcedente a 
oposição por si deduzida contra a execução fiscal que contra si foi movida para cobrança, entre outras, 
de dívida referente a IVA de 1999, dela vem interpor recurso para este tribunal, formulando as seguintes 
conclusões:

1.ª - As dívidas de IVA em causa iniciaram o seu prazo de prescrição em 01.04.1999 e 
01.07.1999.

2.ª - A citação (para a execução fiscal) só passou a integrar o rol das causas de interrupção da 
prescrição com a Lei n.º 100/99, de 26.07, pelo que não é aplicável à situação dos autos, constituída 
juridicamente em data anterior.

3.ª - Mesmo que a citação fosse causa de interrupção da prescrição aplicável à presente dívida, ainda 
assim não produziria qualquer efeito jurídico, atenta a circunstância do processo de execução fiscal ter 
ficado parado logo após a citação ocorrida, nenhuma diligência se tendo praticado desde aquela data 
(03.09.2001) até à citação ocorrida em 27.11.2007.

4.ª - Ao não decidir pela prescrição das dívidas de IVA em causa, violou a sentença recorrida os 
artigos 48.º/n.ºs 1 e 2 da LGT, nas versões aplicáveis à situação dos autos.

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

por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA incompetente, em razão da hierarquia, para 
o seu conhecimento e competente o TCA Norte.

Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão de incompetência suscitada 
pelo MP no seu parecer, as mesmas nada disseram.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

II – Na decisão recorrida, mostra -se assente a seguinte factualidade:
1. A oponente foi citada no dia 21.11.2007 para pagar a quantia de 139.793,78 €, melhor discri-

minada nos artigos 1.º a 3.º da p.i. e que aqui se dão por integralmente reproduzidos;
2. As dívidas de IRC dos anos de 1997 e de IVA dos anos de 1996 a 1998 foram declaradas 

prescritas em decisão de 16.01.2008, já na pendência da causa portanto – cfr. ofício de fls. 123, do 
1.º Serviço de Finanças de Braga;

3. Por sentença proferida nos autos de processo de impugnação n.º 1144/05, deste tribunal, confir-
mada parcialmente no acórdão do STA de 23.04.2008, constante a fls. 109 a 114 e 143 a 148 dos autos, 
foram anuladas as liquidações adicionais referentes ao IRC dos anos de 2001 e 2002;

4. A liquidação de IRC referente a 2000 resultou da declaração de IRC, modelo 22, apresentada 
pela oponente em 29.10.2002, autoliquidando o imposto (cfr. doc. apresentado com a contestação, a 
fls. 61 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

5. A executada foi citada em 03.09.2001 para pagar IVA referente aos dois primeiros trimestres do 
ano de 1999, tendo a mesma efectuado pagamentos parciais em 29.10.2002, 06.12.2002 e 02.04.2003 
(cfr. docs. apresentados com a contestação, a fls. 66 e ss. Dos autos e que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais).

III – 1. Importa a título prévio decidir da questão suscitada pelo Exmo. PGA junto deste Tribunal, 
pois que o seu conhecimento precede o de qualquer outra (artigos 16.º do CPPT, 101.º e 102.º do CPC), 
prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento das demais questões suscitadas no recurso.

Como resulta do seu parecer junto aos autos, entende este Ilustre Magistrado que este Supremo 
Tribunal deve julgar -se incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do recurso, pois 
que como se constata da 3.ª conclusão das alegações de recurso a recorrente vem enunciar facto não 
contemplado na decisão recorrida, do qual pretende extrair consequência jurídica – nenhuma diligência 
se praticou no processo de execução fiscal entre 3.09.2001 (data da 1.ª citação) e 27.11.2007 (data 
da 2.ª citação).

Neste contexto, o recurso não tem, em seu entender, por exclusivo fundamento matéria de direito, 
sendo, por isso, o STA incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente 
o TCAN.

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, nada disseram.
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Vejamos. Como é sabido, das decisões de primeira instância apenas cabe recurso para o STA 
“quando a matéria for exclusivamente de direito”, cabendo recurso para o TCA das restantes decisões 
judiciais que o admitam (artigos 280.º n.º 1 do CPPT e 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do ETAF).

Entende a actual jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr., a título de exemplo, os recentes 
acórdãos de 21/4/2010, de 14/4/2010, e de 20/1/2010, proferidos nos recursos n.ºs 189/10, 1/10 e 950/09, 
respectivamente) que, perante as conclusões das alegações de recurso que não estejam suportadas em 
factos estabelecidos no probatório fixado na sentença recorrida, haverá que ponderar se tais conclusões 
se traduzem efectivamente em novos factos que contrariam os fixados ou em novas ilações de facto 
deles retiradas – caso em que se verifica excepção dilatória de incompetência deste Tribunal para co-
nhecimento do recurso (artigos 101.º, 494.º, alínea a) e 493.º, n.º 2 do CPC)  -, ou se, pelo contrário, 
estão em causa factos, em abstracto, irrelevantes para a decisão da questão decidenda ou meras ilações 
jurídicas retiradas dos factos fixados – caso em que este Supremo Tribunal será ainda competente para 
conhecer do recurso.

Ora, no caso dos autos, a afirmação da recorrente constante da 3.ª conclusão das suas alegações 
de recurso de que nenhuma diligência se praticou no processo de execução fiscal entre 3.09.2001 e 
27.11.2007, embora não constante do probatório fixado, e aparentemente até o contrariando, porquanto 
não é isso que transparece do ponto 5 do mesmo onde se afirma ter a executada efectuado pagamentos 
parciais, o que pressupõe naturalmente a prática de determinados actos processuais nesse período tem-
poral, o certo é que tal afirmação pode oficiosamente ser comprovada pela mera consulta do processo 
executivo em causa, e daí aferir -se, sem mais, se a dívida que aqui se contesta – IVA de 1999, 1.º e 
2.º trimestre – se mostra, ou não, já prescrita, que é, no fundo, a questão decidenda.

Assim, rigorosamente, a recorrente nem referirá, na conclusão 3.ª, um facto mas antes mera ocor-
rência processual num processo de natureza judicial (art.º 103.º da LGT), pelo que se não estará, logo 
à partida, perante qualquer matéria de facto.

Daí que, neste caso, improceda, pois, a questão prévia suscitada, declarando -se este Tribunal 
competente para conhecer do recurso, pois que versa exclusivamente matéria de direito.

2. Sendo o objecto do presente recurso limitado, como expressamente a recorrente refere nas suas 
alegações, à questão respeitante às dívidas de IVA dos dois primeiros trimestres de 1999, vejamos, 
então, se a prescrição das mesmas já ocorreu, como alega a recorrente, ou não, como se sustentou na 
decisão recorrida.

Dispunha o n.º 1 do artigo 48.º da LGT, na sua redacção inicial, que as dívidas tributárias prescre-
vem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir 
do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da 
data em que o facto tributário ocorreu.

Cabendo o IVA no conceito de imposto de obrigação única, e não tendo ainda entrado em vigor 
a alteração introduzida pela Lei 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, àquela norma e que no caso do IVA 
veio a determinar que aquele prazo se conta agora a partir do início do ano civil seguinte àquele em que 
se verificou a exigibilidade do imposto ou o facto tributário, não há dúvida que, neste caso, o prazo de 
prescrição das dívidas de IVA do 1.º e 2.º trimestres do ano de 1999 se iniciou em 1/4/1999 e 1/7/1999, 
respectivamente.

A citação da executada, ora recorrente, em 3/9/2001 (ponto 5 do probatório) interrompeu, porém, 
a prescrição, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção dada pela Lei 100/99, de 26 de 
Julho.

Tendo tal facto interruptivo ocorrido já na vigência da Lei 100/99, de 26 de Julho, é de conside-
rar o mesmo, por força do que dispõe o n.º 2 do artigo 12.º do CC, sendo, por isso, a lei nova a única 
competente para determinar os efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrerem 
na sua vigência.

Todavia, após aquela citação nenhuma diligência foi praticada no processo executivo, conforme 
se constata do mesmo, até à citação efectuada em 27/11/2007.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, então em vigor, a paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo 
da citação operada em 3/9/2001, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao 
que já decorreu até à data da citação.

Acresce que, por outro lado, a citação da executada, ocorrida em 21 de Novembro de 2007 não 
tem nova eficácia interruptiva do prazo de prescrição (não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 49.º da 
LGT), pois que ocorreu já após a entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, diploma 
este que ao dar nova redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT limitou a uma só vez, com o facto que se 
verificar em primeiro lugar, a interrupção do prazo de prescrição, sendo este preceito aplicável ao caso 
dos autos nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, pois que rege sobre os efeitos jurídicos 
dos factos que ocorrem na sua vigência (cfr., neste sentido, os Acs. deste Tribunal de 14/10/2009, rec. 
n.º 657/09, e de 10/2/2010, rec.º n.º 52/10).
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Daí que, somado o tempo decorrido desde 1/4/1999 (para o IVA referente ao 1.º trimestre de 1999) 
e desde 1/7/1999 (para o IVA respeitante ao 2.º trimestre de 1999) até 3/9/2001 com o que já decorreu 
após 3/9/2002 (data em que cessou o efeito interruptivo da citação operada em 3/9/2001), e conside-
rando que a citação efectuada em 21/11/2007 não tem efeito interruptivo, nos termos do que dispõe o 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção dada pela Lei 53 -A/2006, de 29 /12, é evidente que as dívidas 
em causa, cujo prazo de prescrição é de oito anos (artigo 48.º, n.º 1 da LGT), se mostram já prescritas.

A decisão recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, manter -se 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, revogar a sentença recorrida neste segmento, e julgar 
procedente a oposição, quanto às dívidas de IVA de 1999 (1.º e 2.º trimestres), e, em consequência, 
extinta a respectiva execução.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Processo n.º 482/10 -30.
Recorrente: Amorim Energia, BV.
Recorrido: Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Amorim Energia, BV”, recorrente nos presentes autos, veio, ao abrigo do disposto nos artºs 669º, 
n.º 2, alínea a) e 716º do CPC, requerer a reforma do acórdão proferido por este Tribunal em 15 de 
Setembro de 2010, que determinou a suspensão da instância até à decisão do Tribunal de Justiça da 
União Europeia do Recurso Jurisdicional n.º 1/90, com a seguinte fundamentação:

a) A questão colocada ao referido Tribunal no Recurso n.º nº 1/09, foi a seguinte:
“A retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, relativo ao exercício de 2003, com que foi 

tributada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada à taxa de 15%, face ao conteúdo 
da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, em consequência de 
dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de accionista de sociedade 
residente em Estado -membro, de harmonia com os artigos 80º, n.º 2, alínea c), e 88.º, nºs 3, alínea b), 
4 e 5, do CIRC, 71º, alíneas a) e d), do CIRS e 59º do EBF, na redacção de então, viola os princípios 
da não descriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, consagrados 
nos artigos 12.º, 43.º, 46º do Tratado CEE, bem como o artigo 5º, n.º 1, da Directiva n.º 90/435/CEE, 
do Conselho, de 23/07/90?».

b) A questão colocada nos presentes autos foi a seguinte:
«Os artigos 63º e 65º do TFUE (ex -artigos 56º e 58º do TCE) opõem -se à legislação de um Estado-

-membro, como a dos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, nºs 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89º do CIRC, que, no âmbito da 
eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, muito embora respeitando a Directiva 
n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, não permite às sociedades accionistas residentes 
noutro Estado -membro obter o reembolso do imposto retido na fonte nas mesmas circunstâncias que as 
sociedades accionistas residentes em Portugal, exigindo para o efeito um período mínimo de detenção 
maior e uma participação social mínima mais relevante, tornando mais morosa ou inviabilizando a 
eliminação da dupla tributação económica?».

c) Ora, no entender da recorrente, a questão objecto de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça 
da União Europeia no âmbito o Recurso Jurisdicional n.º 1/09, ao contrário da questão sugerida pela 
recorrente nas suas alegações de recurso, não permitirá clarificar adequadamente a questão de direito 
subjacente aos presentes autos, atinente à conformidade legal do disposto nos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, 
nºs 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (“CIRC’) 
com a liberdade consagrada nos artigos 56º e 58º do Tratado da Comunidade Europeia (“TCE”).

d) Com efeito, a questão dirigida por esse Douto Tribunal ao Tribunal de Justiça da União Euro-
peia em sede do Recurso Jurisdicional n.º 1/09 incide sobre as distintas disposições nacionais e, bem 
assim, de fonte convencional, atinentes às taxas aplicáveis em sede de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (“IRC”) e a sujeição a retenção na fonte, quer dos residentes, quer dos não re-
sidentes em território português, e, por conseguinte, sobre a eventual desconformidade com o Direito 
Comunitário in casu, com os princípios da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e da 
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livre circulação de capitais, respectivamente previstos nos artigos 12.º, 43.º, 46.º, 56.º e 58.º, n.º 3, do 
TCE, bem como com o artigo 5º, n.º 1, da Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23/07/90  - que 
tais disposições possam encerrar, atenta a tributação em sede de IRC, a título de retenção na fonte, dos 
dividendos distribuídos por sociedade -mãe residente accionistas não residentes em território português.

e) Diferentemente, a questão decidenda em sede dos presentes autos, a clarificar pelo Tribunal de 
Justiça da União Europeia, reconduz -se a saber se as disposições nacionais atinentes aos mecanismos de 
eliminação da dupla tributação económica (artigo 46.º, n.º 1, do CIRC, para residentes; artigo 14.º, n.º 3, 
do CIRC, para não residentes) e de reembolso de IRC (artigo 96.º, nºs 2 e 3 do CIRC, para residentes; 
artigo 89º do CIRC, para não residentes) são desconformes com o Direito Comunitário, por traduzirem 
uma restrição injustificada à livre circulação de capitais prevista no artigo 63º do Tratado sobre o Fun-
cionamento da União Europeia (“TFUE”) (ex -artigo 56º do TCE), tentos os distintos requisitos de que 
depende a aplicação desses mecanismos, delineados em função da residência – em território português 
e fora dele – dos accionistas a quem foram distribuídos dividendos.

f) Como resulta do artigo 267.º do TFUE, o escopo do mecanismo de reenvio prejudicial pelos 
tribunais nacionais dos diversos Estados -membros da União Europeia prende -se apenas com a inter-
pretação do Direito Comunitário – não julgando o Tribunal de Justiça da União Europeia sobre matéria 
de facto – pelo que estando em causa a aplicação de diferentes normas jurídicas inexistirá desde logo 
identidade de objecto entre o reenvio determinado por esse douto Tribunal em Marco de 2010 e o hi-
poteticamente a ter lugar âmbito dos presente autos.

g)Perante o exposto, considera a Recorrente ter incorrido esse Douto tribunal num manifesto lapso 
na qualificação jurídica dos factos determinantes da necessidade de recurso, no âmbito dos presentes 
autos, ao mecanismo de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, impondo -se 
por isso a reforma do Acórdão notificado, ao abrigo os artigos 669º, n.º 2, alínea a), e 716º do CPC, 
aplicáveis ex -vi artigo 140º do CPTA.

h) Efectivamente, apesar da similitude das situações fácticas reflectidas nos dois recursos jurisdi-
cionais, no presente recurso jurisdicional e no âmbito do recurso jurisdicional n.º 1/09 não se colocam 
questões jurídicas idênticas.

i) Em concreto, a Recorrente pretende que os regimes nacionais atinentes à eliminação da dupla tri-
butação económica e ao correspondente reembolso do imposto sejam considerados contrários ao princípio 
da livre circulação de capitais plasmado nos artigos 63º e 65º do TFUE (ex -artigos 56º e 58º do TCE).

j) Por seu turno, no âmbito do Recurso Jurisdicional n.º 1/09, de 10 de Março de 2010, esse Douto 
Tribunal pretende que o Tribunal de Justiça da União Europeia aprecie a conformidade dos regimes 
relativos às taxas de IRC, em parte de fonte convencional, e à sujeição a retenção na fonte, quer dos 
residentes, quer dos não residentes em território português, com os princípios comunitários da não 
discriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, bem como com a 
Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23/07/90.

Termina pedindo que, em conformidade com o disposto nos artigos 669º, n.º 2, alínea a), e 716º 
do CPC, aplicáveis ex -vi artigo 140º do CPTA, se proceda à reforma do acórdão proferido no passado 
dia 15 de Setembro de 2010, no sentido de ser autonomamente submetida ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia no âmbito dos presentes autos questão prejudicial ao abrigo do artigo 267º do TFUE, 
para o que se reitera a questão já sugerida em sede de alegações de recurso.

2. Notificada do pedido de reforma, a entidade recorrida nada veio dizer.
3. Cumpre decidir.
A recorrente fundamenta o seu pedido de reforma no artº 669º, n.º 2 do CPC, que estabelece o 

seguinte:
“2 — Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma 

da sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;”
Ora, tal como este tribunal tem vindo a afirmar reiteradamente, “O disposto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 669.º do Código de Processo Civil, sobre a reforma da decisão judicial, permite apenas 
reparar o lapso manifesto e não o erro de julgamento, sob pena de intolerável colisão frontal com o 
que se determina no artigo 666.º do Código de Processo Civil a respeito da extinção do poder jurisdi-
cional (Neste sentido, entre muitos outros, v. o Acórdão do STA (2ª Secção), de 31 -01 -2007  - Processo 
n.º 0967/06.)

Para se verificar a existência do lapso manifesto na decisão, terá de se examinar a fundamentação 
utilizada, tendo em vista apurar se existiu lapso ou intenção deliberada e fundamentada de se decidir 
como se decidiu.

No caso dos autos, o acórdão de 15.09.2010, limitou -se a transcrever as questões que se pretendiam 
ver resolvidas pelo TJUE e a concluir o seguinte:

“Ora, a resposta a esta questão (colocado no processo n.º 1/09) servirá também, em nosso en-
tender, para os presentes autos.
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Justifica -se por isso a suspensão da instância por iniciativa do Tribunal até que o TJUE se pro-
nuncie sobre aquela questão.

Verifica -se assim, que não se pode “a priori” afastar a existência de mero lapso, atendendo 
até a que as normas cuja interpretação se pretende por parte do TJUE, não coincidem exactamente.

Deste modo, e considerando os argumentos da recorrente, entende -se que se verificam os pressu-
postos para a reforma do acórdão acima citado.

4. Nestes termos e pelo exposto e ao abrigo do disposto nos artºs 669º, n.º 2, alínea a) e 716º, 
ambos do CPC, reforma -se o acórdão proferido nos autos em 15.09.2010, determinando -se o reenvio 
prejudicial para o TJUE, com a colocação da seguinte questão:

“Os artigos 63.º e 65º do TFUE (ex -artigos 56º e 58º do TCE) opõem -se à legislação de um Estado-
-membro, como a dos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, n.º 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89.º do CIRC, que, no âmbito da 
eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, muito embora respeitando a Directiva 
n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, não permite às sociedades accionistas residentes 
noutro Estado -membro obter o reembolso do imposto retido na fonte nas mesmas circunstâncias que as 
sociedades accionistas residentes em Portugal, exigindo para o efeito um período mínimo de detenção 
maior e uma participação social mínima mais relevante, tornando mais morosa ou inviabilizando a 
eliminação da dupla tributação económica?”.

Para cumprimento do agora decidido ordena -se a passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste 
STA à daquele Tribunal, com pedido de decisão prejudicial, acompanhado do translado do processo, 
incluindo cópias da petição inicial, da sentença, das alegações de recurso da impugnante e todas as peças 
processuais posteriores, bem como fotocópias dos diplomas legais mencionados no presente acórdão.

Até à prolação de decisão pelo TJUE, ficará suspensa a instância nestes autos.
Custas a considerar a final.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Al-
fredo Madureira. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Prescrição da dívida tributária. Interrupção da prescrição. Paragem do processo 
de execução fiscal ao abrigo do artigo 169.º do CPPT. Paragem do processo de 
impugnação por período superior a um ano por facto não imputável ao contri-
buinte.

Sumário:

 I — A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo 
por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, 
faz cessar tal efeito, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após 
esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação (n.os 1 e 2 do 
artigo 49.º da LGT).

 II — Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de prestação de garantia 
ou de penhora de bens que garantam a totalidade da dívida e do acrescido, ao 
abrigo do artigo 169.º do CPPT, a paragem do processo não releva para efeitos 
de prescrição, uma vez que, em face do disposto no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a 
prescrição se suspende também com a paragem da execução.

Processo n.º 490/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Joaquim Cordeiro de Oliveira e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Publica, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria, que julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, com o fundamento na 
prescrição da obrigação tributária, na impugnação judicial deduzida por Joaquim Cordeiro de Oliveira 
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e outros, com os demais sinais dos autos, contra a liquidação de imposto sucessório e juros no valor 
global de 13.048.551$00, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Sendo aplicável ao caso vertente diferentes prazos de prescrição (10 anos e 8 anos), atendendo 
à disciplina do artº. 297º do CC, será aplicável o prazo de 8 anos acolhido no artº. 48º/1 da LGT, contado 
a partir da entrada em vigor deste diploma, ou seja, 1999.01.01.

B) De acordo com o entendimento vertido no Acórdão do Pleno do STA, proferido no processo 
0244/07, de 24/10/2007, face a uma sucessão de potenciais causas de interrupção, haverá que atender-
-se àquela que se verificar em primeiro lugar.

C) No caso em análise, nos termos do 49º/1, a primeira causa interruptiva, com os efeitos do 
artigo 326º/1 do CC, foi a interposição da Impugnação judicial em 2002.01.04, uma vez que a citação 
ocorreu em 2002.06.18, não podendo interromper o que já estava interrompido.

D) Ademais, foi prestada garantia para suspensão do processo executivo instaurado até à decisão 
do pleito, ou seja, até à decisão da impugnação judicial que havia sido interposta, conforme despacho 
do Chefe do SF datado de 2005.10.17 e que foi notificado aos impugnantes e mandatário.

E) Tal facto implica que o efeito interruptivo resultante da interposição da Impugnação Judicial 
nunca tenha verdadeiramente degenerado em suspensivo uma vez que a causa da sua paragem é im-
putável aos impugnantes.

F) Além de que, por outro lado, verificando -se a suspensão do processo executivo fiscal, deverá 
que entender -se pela suspensão do prazo prescricional, tal como resulta do artº. 49º/3 da LGT, norma 
de claro pendor interpretativo.

G) Suspenso o prazo de prescrição, após a prestação daquela garantia, o credor tributário, legal-
mente, ficou impedido de exercer o seu direito à cobrança daquele crédito tributário.

H) Ora, o prazo para o credor tributário exigir o seu crédito deve estar ligado a real e efectiva pos-
sibilidade de o poder fazer, em nome dos princípios da segurança jurídica, justiça, equidade e igualdade 
das partes, sob pena de o prazo de prescrição decorrer ou a prescrição verificar -se enquanto a entidade 
credora está legalmente impossibilitada de, legitimamente, exigir o seu crédito.

I) Assumindo a prescrição o carácter de sanção à inércia ou negligência do credor tributário na 
cobrança dos seus créditos, no caso vertente, aquelas não se verificam.

J) Com todo o respeito, o entendimento vertido na douta sentença sob recurso, penaliza o credor 
tributário por um conjunto de circunstâncias pertencentes ao próprio funcionamento e contingências 
das instâncias judiciais, quando este, ainda, dentro do prazo de prescrição veio exigir o seu crédito.

K) Assim, deve ser entendido que, suspendendo o processo de execução fiscal, a prestação de 
garantia suspende, igualmente, a contagem do prazo de prescrição até à decisão do pleito.

L) Tal como resulta dos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 e 195º do CPPT.
M) Acresce que, para efeitos de determinação da prescrição, nos termos do disposto no art. 12º 

do CC, importa atender a todos os factos interruptivos ou suspensivos previstos na lei em vigor no 
momento em que os factos ocorram.

N) Assim, mesmo admitindo a paragem do processo de impugnação judicial em 2002.05.16, já 
estava em vigor a LGT, a qual, no seu artº. 49º/3, determina a suspensão do prazo legal de prescrição 
nas condições ali descritas e aqui verificadas.

O) Não tendo a douta sentença sob recurso atendido a todas as circunstâncias com a virtualidade de 
influenciar a contagem do prazo de prescrição, fez errada aplicação dos preceitos legais anteriormente 
referidos, designadamente, dos artigos 12º e 326º do CC, artigos 49º e 52º da LGT e artigos 169º/1 e 
195º do CPPT, pelo que não pode manter -se.

Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de Vossas Ex. cias, deverá ser concedido 
provimento ao presente, com o que se fará como sempre JUSTIÇA

II. Em contra alegações, os recorridos Joaquim Cordeiro de Oliveira e outros, vieram concluir 
pela forma seguinte:

A)  - No caso dos autos, aplica -se o prazo legal de prescrição previsto na LGT (oito anos), por ser 
o prazo que se completa primeiro.

B)  - Inicia -se a contagem do prazo de prescrição na data da entrada em vigor da LGT.
C)  - O primeiro facto interruptivo ocorre com a impugnação judicial.
D)  - A citação no processo de execução fiscal é uma causa interruptiva inócua, porque, à data da 

sua verificação, o prazo de prescrição já se encontrava interrompido, e não se pode interromper o que 
está interrompido.

E)  - A segunda causa abstractamente interruptiva ocorreu antes de cessado o efeito interruptivo 
da anterior.

F)  - Cessou o efeito interruptivo provocado pela instauração da impugnação por o processo judicial 
estar parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

G)  - O processo de impugnação esteve paralisado por mais de um ano antes da prestação da ga-
rantia e da suspensão da execução fiscal.
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H)  - «É imputável ao contribuinte a paragem da execução fiscal por ter impugnado e prestado 
garantia, mas já o não é a falta de movimentação da impugnação judicial por mais de um ano» (Ao. 
STA de 07/02/2007, recurso 1130/06), logo, a causa da paragem do processo de impugnação nunca 
pode ser assacada aos impugnantes, ora recorridos.

I)  - Da interpretação conjugada das disposições do art.º 49º da LGT, conclui -se não faria sentido o 
legislador pretender interromper o prazo de prescrição por efeito de interposição de impugnação judicial 
(no n.º 1) e, ao mesmo tempo, suspender o mesmo prazo de prescrição por efeito de paragem do processo 
executivo fiscal por apresentação dessa impugnação acompanhada de garantia (nos termos do n.º 3).

J)  - A douta sentença recorrida não merece censura na apreciação dos factos determinantes para a 
contagem do prazo da prescrição da obrigação tributária, nem na interpretação e aplicação das regras 
de direito aplicáveis no caso em pareço, nomeadamente o disposto no art.º 49º da LGT.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 355/356, no qual defende que o recurso merece 
provimento “… revogando -se a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que conheça o 
mérito da impugnação.”

IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º)  - A liquidação impugnada respeita a Imposto Sucessório que correu termos do SF de Leiria 

1, pelo valor total de € 65.085,90.
2º)  - A citação pessoal foi efectuada em 18/06/2002 (fls. 106 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
3º)  - A impugnação foi apresentada em 04/01/2002
4º)  - E esteve parada por facto não imputável aos impugnantes desde 16/05/2002 até 09/01/2007 

(fls. 68 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido).
VI. A única questão a apreciar nos presentes autos é a de saber se ocorre ou não a prescrição da 

dívida exequenda.
VI.1. A decisão recorrida julgou prescrita a dívida uma vez que, aplicando -se a LGT ao caso 

dos autos, e considerando a interrupção da prescrição com a instauração da presente impugnação e a 
paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável aos impugnantes, à data da decisão 
 - 26.03.2010  - teriam já decorrido 9 anos, 10 meses e 12 dias. Assim, estaria ultrapassado o prazo legal 
de oito anos consagrado no artº 48º, n.º 1 da LGT.

VI.2. Os recorridos acompanham este entendimento nas suas contra -alegações, louvando -se na 
seguinte fundamentação:

O primeiro facto interruptivo ocorre com a impugnação judicial.
A citação no processo de execução fiscal é uma causa interruptiva inócua, porque, à data da sua 

verificação, o prazo de prescrição já se encontrava interrompido, e não se pode interromper o que está 
interrompido.

A segunda causa abstractamente interruptiva ocorreu antes de cessado o efeito interruptivo da 
anterior.

Cessou o efeito interruptivo provocado pela instauração da impugnação por o processo judicial 
estar parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

O processo de impugnação esteve paralisado por mais de um ano antes da prestação da garantia 
e da suspensão da execução fiscal.

Da interpretação conjugada das disposições do art.º 49º da LGT, conclui -se não faria sentido o 
legislador pretender interromper o prazo de prescrição por efeito de interposição de impugnação judicial 
(no n.º 1) e, ao mesmo tempo, suspender o mesmo prazo de prescrição por efeito de paragem do processo 
executivo fiscal por apresentação dessa impugnação acompanhada de garantia (nos termos do n.º 3).

A douta sentença recorrida não merece censura na apreciação dos factos determinantes para a 
contagem do prazo da prescrição da obrigação tributária, nem na interpretação e aplicação das regras 
de direito aplicáveis no caso em apreço, nomeadamente o disposto no art.º 49º da LGT.

VI.3. A recorrente, por sua vez, entende que a prescrição ainda não ocorreu com a seguinte ar-
gumentação:

De acordo com o entendimento vertido no Acórdão do Pleno do STA, proferido no processo 
0244/07, de 24/10/2007, face a uma sucessão de potenciais causas de interrupção, haverá que atender-
-se àquela que se verificar em primeiro lugar.

No caso em análise, nos termos do 49º/1, a primeira causa interruptiva, com os efeitos do arti-
go 326º/1 do CC, foi a interposição da Impugnação judicial em 2002.01.04, uma vez que a citação 
ocorreu em 2002.06.18, não podendo interromper o que já estava interrompido.

Ademais, foi prestada garantia para suspensão do processo executivo instaurado até à decisão do 
pleito, ou seja, até à decisão da impugnação judicial que havia sido interposta, conforme despacho do 
Chefe do SF datado de 2005.10.17 e que foi notificado aos impugnantes e mandatário.

Tal facto implica que o efeito interruptivo resultante da interposição da Impugnação Judicial nunca 
tenha verdadeiramente degenerado em suspensivo uma vez que a causa da sua paragem é imputável 
aos impugnantes.
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Além de que, por outro lado, verificando -se a suspensão do processo executivo fiscal, deverá que 
entender -se pela suspensão do prazo prescricional, tal como resulta do artº. 49º/3 da LGT, norma de 
claro pendor interpretativo.

Suspenso o prazo de prescrição, após a prestação daquela garantia, o credor tributário, legalmente, 
ficou impedido de exercer o seu direito à cobrança daquele crédito tributário.

Ora, o prazo para o credor tributário exigir o seu crédito deve estar ligado a real e efectiva possi-
bilidade de o poder fazer, em nome dos princípios da segurança jurídica, justiça, equidade e igualdade 
das partes, sob pena de o prazo de prescrição decorrer ou a prescrição verificar -se enquanto a entidade 
credora está legalmente impossibilitada de, legitimamente, exigir o seu crédito.

Assim, deve ser entendido que, suspendendo o processo de execução fiscal, a prestação de garantia 
suspende, igualmente, a contagem do prazo de prescrição até à decisão do pleito.

Tal como resulta dos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 e 195º do CPPT.
Acresce que, para efeitos de determinação da prescrição, nos termos do disposto no artº. 12º do 

CC, importa atender a todos os factos interruptivos ou suspensivos previstos na lei em vigor no mo-
mento em que os factos ocorram.

Assim, mesmo admitindo a paragem do processo de impugnação judicial em 2002.05.16, já es-
tava em vigor a LGT, a qual, no seu artº. 49º/3, determina a suspensão do prazo legal de prescrição nas 
condições ali descritas e aqui verificadas.

Não tendo a douta sentença sob recurso atendido a todas as circunstâncias com a virtualidade de 
influenciar a contagem do prazo de prescrição, fez errada aplicação dos preceitos legais anteriormente 
referidos, designadamente, dos artigos 12º e 326º do CC, artigos 49º e 52º da LGT e artigos 169º/1 e 
195º do CPPT, pelo que não pode manter -se.

VI.4. Este entendimento, como já se referiu, é acompanhado pelo MºPº, tal como resulta do parecer 
de fls. 355/356, no qual se refere o seguinte:

Em 12 de Outubro de 2005 foi declarada suspensa a execução a requerimento da impugnante.
Dispunha o artº 49º, n.º 3 da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, que o 

prazo de prescrição se suspendia por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude do 
pagamento de prestações legalmente autorizadas ou de reclamação, impugnação ou recurso.

Ora, as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do artº 49º 
da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que 
elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e 
suspensão do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estivesse pendente ou não estivesse 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Assim, tendo o processo de execução fiscal ficado parado em virtude da prestação de garantia, 
por força do artº 169º do CPPT, ficou também suspenso o prazo de prescrição (artº 49º, n.º 3 da LGT).

Deste modo, à data da decisão recorrida a prescrição ainda não tinha ocorrido.
Vejamos então qual destas duas teses acolhe o apoio legal.
VII.1. Os artºs 48º e 49º da LGT, na sua redacção inicial, dispunham o seguinte:

“Artigo 48º

Prescrição

1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

2  - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor 
principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.

3  - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto 
ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 
5º ano posterior ao da liquidação.

Artigo 49º

Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liqui-
dação do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»
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A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste artº. 49º, os quais ficaram a ter a seguinte 
redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 55B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele artº. 48º da LGT, o qual 
ficou com a redacção seguinte:

«1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário 
e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no 
imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efec-
tuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do 
ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto 
tributário.»

Finalmente, a Lei n.º 53ºA/2006, de 29/12, veio alterar o citado artº. 49º da LGT, revogando o 
seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12), alterando a redacção do seu 
n.º 3 e aditando o actual n.º 4.

Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2  - Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

VII.2. Examinando os factos dos autos e aplicando este quadro legal, temos que:
O prazo de prescrição se começou a contar a partir de 01.01.1999, atento o disposto no artº 297º, 

n.º 1 do Código Civil.
Em 04.01.2002 foi instaurada impugnação judicial que interrompeu o prazo de prescrição.
A impugnação esteve parada desde 16.05.2002 até 09.01.2007.
Deste modo, deveria contar -se o prazo decorrido desde 01.01.1999 até 04.01.2002 (data da ins-

tauração da impugnação), adicionando a este o decorrido posteriormente a 16.05.2003 (um ano após 
a paragem do processo).

Acontece, porém, que, tal como resulta dos autos, foi instaurada execução relativamente à dívida 
impugnada, tendo a citação pessoal ocorrido em 18.06.2002 (nº 2 do probatório).

De acordo com o disposto no citado artº 169º, n.º 1 “A execução fica suspensa até à decisão 
do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham 
por objecto a legalidade da dívida exequenda, … desde que tenha sido constituída garantia nos 
termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da 
quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente”.

E, depreende -se das várias normas daquele artigo que a suspensão é obrigatória, pelo que não só 
se impõe ao funcionário competente que informe no processo de qualquer facto relevante para efeitos 
da suspensão, como se responsabiliza pelas custas relativas ao processado posterior à penhora o exe-
cutado que não der conhecimento da existência do processo que justifique a suspensão da execução.

A execução relativa à dívida impugnada, conforme resulta dos documentos de fls. 221, 222, 312, 
313, 314 e 315 foi suspensa ao abrigo do disposto no artº 169º do CPPT, em virtude de prestação de 
garantia ou de penhora de bens suficientes para pagamento da dívida. De acordo com o documento de 
fls. 313, a referida suspensão ocorreu em 26.10.2005.

Ainda de acordo com os autos de execução apensos, a execução foi instaurada em 07.06.2002, 
tendo a penhora sido efectuada apenas em 23.07.03, o que significa que a execução também esteve 
parada por mais de um ano por culpa não imputável aos executados.

Deste modo o prazo de prescrição terá de contar -se da seguinte forma:
 - Desde 01.01.1999 (data da entrada em vigor da LGT) até 18.06.2002 (data da citação)  - 3 anos, 

cinco meses e dezassete dias;
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 - Desde 07.06.2003 (após um ano de paragem da execução, não imputável aos executados) até 
26.10.2005 (data da suspensão da execução motivada pela instauração da impugnação e prestação de 
garantia)  - 2 anos, quatro meses e dezanove dias.

Após 26.10.2005, por aplicação do n.º 3 do artº 49º, suspende -se o prazo de prescrição legal em 
virtude da impugnação deduzida pelos recorrentes em 04.01.2002.

Verifica -se então que até à data da suspensão acima referida  - 26.10.2005  - ainda não haviam 
decorrido os oito anos necessários para se completar a prescrição.

VIII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a sentença 
recorrida e ordenando -se a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, a fim de aí 
prosseguir os seus termos, se a tal não obstar fundamento diferente do invocado na sentença recorrida.

Custas pelos recorridos neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Recurso Jurisdicional. Oposição de Acórdãos. Mesma hipótese normativa. Identidade 
dos factos.

Sumário:

 I — Para que exista oposição, não é exigível uma total identidade de factos – que 
muito raramente se verificará – mas, antes, que eles preencham a mesma hipótese 
normativa, isto é, concretizem a mesma fattispécie legal.

 II — Não é o caso quando, no acórdão fundamento, está em causa a reclamação a que 
se refere o art. 278.º do CPPT e em que a Fazenda invoca a excepção dilatória 
de erro na forma de processo; e, no aresto recorrido, mero requerimento avulso 
de arguição de nulidades, a que a Fazenda contra -argumenta, afirmando que já 
haviam sido arguidas nulidades no momento próprio, pelo que não podiam ser 
novamente invocadas outras.

Processo n.º 511/06 -30.
Recorrente: IMOMURO – Sociedade Imobiliária, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

IMOMURO – Sociedade Imobiliária, S.A, veio deduzir reclamação, para a conferência, do des-
pacho de fls. 1635, requerendo a revogação da decisão e o prosseguimento do recurso por oposição 
de acórdãos.

Alega, em síntese, que ao contrário do decidido, “não é exigível, porém, uma total identidade 
dos factos mas apenas que eles sejam subsumíveis às mesmas normas legais”, sendo materialmente 
inconstitucional a interpretação perfilhada relativamente ao disposto no art. 30.º alínea b) do ETAF, “por 
violação do acesso ao direito (de recurso jurisdicional) e à tutela jurisdicional efectiva, consagrados 
nos arts 20.º e 268.º n.º4 da CRP”.

Mais refere que, no acórdão fundamento, a Fazenda invoca o erro na forma do processo, e, no 
recorrido, a extemporaneidade do alegado pela contraparte, pelo que, em ambas as situações a Fazenda 
se defende “invocando circunstâncias obstativas do conhecimento do mérito do alegado pela parte 
contrária”; sempre, assim, por excepção, sendo, pois, patente a invocada oposição.

Nada importa que, no primeiro caso, a defesa da Fazenda tenha sido feita em “contesta-
ção” tipificada na lei e, no segundo, por “requerimento avulso”, diferença meramente formal 
e, portanto, irrelevante para o efeito, pois o que, em substância, está em causa é a observância, 
ao longo de todo o processo, do princípio fundamental do contraditório nos termos do art. 3.º 
n.º 3 do C.P.Civil.

Colhidos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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Vejamos, pois:
É do seguinte teor, na parte que ora interessa, o despacho recorrido:
“E, quanto ao aresto de 03 -03 -2010, este efectivamente da 2ª secção (contencioso tributário), não 

há oposição, à mingua da verificação da mesma “hipótese normativa”.
Na verdade, no acórdão fundamento, estava em causa a ocorrência de uma nulidade processual 

consistente na “omissão de notificação da contestação apresentada pela Fazenda Pública” onde esta 
suscitara a existência de erro na forma de processo, levantando pois excepção dilatória obstativa do 
conhecimento do mérito da causa  - art. 494 do CPC  -, numa reclamação a que se referem os artigos 276 
e seguintes do CPPT, ou seja, de um articulado previsto formalmente na lei  - art. 278, n.º 2.

Ao passo que, no aresto recorrido, está em causa, como ali se refere, mera resposta da Fazenda a 
requerimento avulso da recorrente, a fls. 796, arguindo nulidades, resposta que se consubstanciou na 
simples afirmação de que a recorrente já havia arguido nulidades e, como tal, não poderia vir de novo 
arguir outras diversas, pois que haveria um só momento oportuno de arguição.

Não levantou, pois, ao contrário do que acontece no acórdão fundamento, qualquer “questão nova” 
ou “excepção”, limitando -se a pugnar pelo indeferimento da arguição da recorrente.

Trata -se, assim, de situações factualmente diversas, a exigir tratamento jurídico diferenciado  - a 
primeira, até, a colocar a questão de eventual existência do direito a replicar, questão todavia já equa-
cionada e resolvida pelo STA em sentido negativo

cfr., mutatis mutandis, o acórdão do STA de 25 -11 -2009, rec. 0761/09.
Termos em que se julga findo o recurso  - art. 284, n.º 5 do CPPT.”
Ora, deve referir -se, desde já, que, ao contrário do que pretende a reclamante, o despacho ora em 

causa, em parte alguma refere ser de exigir, para a existência de oposição, “uma total identidade dos 
factos”, mas, antes, a “verificação da mesma hipótese normativa”, isto é, que os factos preencham a 
respectiva fattispécie legal, o que é coisa bem diferente.

E muito menos reconheceu – expressa ou implicitamente – “estar -se perante a verificação da 
mesma hipótese normativa” pois que a própria literalidade da fórmula, “à míngua da verificação da 
mesma hipótese normativa” significa a respectiva falta ou não verificação.

Ainda, há que advertir que, no presente patamar de decisão, o que está em causa é averiguar da 
existência de oposição, que não saber se a reclamante devia ou não, ter sido notificada da resposta 
da Fazenda Pública, pois que, para este efeito, é primeiramente necessário decidir pela existência de 
oposição.

Ora, reafirma -se, não existe a invocada oposição, justamente porque se não encontra preenchida 
a mesma fattispécie legal ou, como se refere no despacho reclamado, “a mesma hipótese normativa”. 
Pois que ali, estava em causa um meio processual, típica e formalmente previsto na lei – a reclamação 
prevista no art. 278 do CPPT – com os respectivos trâmites ou itens processuais expressamente previstos 
 - tendo a Fazenda Pública, na sua resposta, levantado a excepção dilatória do erro na forma do processo, 
a reclamar, pois, a audição da parte contrária, uma espécie de réplica embora em sentido impróprio.

Ao passo que, no aresto recorrido, está em causa mera resposta da Fazenda a requerimento avulso, 
arguindo nulidades, “resposta que se consubstanciou na simples afirmação de que a recorrente já havia 
arguido nulidades”, e, como tal, não poderia vir de novo arguir outras diversas, pois que haveria um 
só momento oportuno de arguição”.

Assim e substancialmente, nem existe, aí, uma questão de tempestividade mas, antes, de oportu-
nidade de arguição.

Nem sequer se trata, pois, neste caso, de defesa por excepção, pois não foi invocada qualquer 
caducidade em termos de preclusão verdadeira e própria: em rigor o que a Fazenda afirmou foi que  - e 
até no momento próprio, a reclamante já havia arguido nulidades, pelo que não podia voltar a fazê -lo.

Certo que, como afirma a reclamante, a defesa é sempre, em última linha, expressão do princípio 
do contraditório a que se refere o art. 3º n.º 3 do CPCivil.

E é sempre em observância de tal princípio, que a lei prescreve a contestação e articulados pos-
teriores.

Mas tal não basta para considerar preenchida, em termos de oposição, “a mesma hipótese norma-
tiva”, que é mister verificar -se para o efeito, não estando em causa, por ora, saber se a ora reclamante 
devia, ou não, ser notificada do despacho em causa, como já se disse.

Essa questão já o tribunal a resolveu – cfr acórdão a fls.  - e, agora, só pode voltar a equacioná -la, 
uma vez ultrapassada a fase da existência de oposição.

Que, como se crê ter demonstrado, se não verifica.
Termos em que se julga improcedente a reclamação, confirmando -se o despacho reclamado.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça de 99 €.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Ordem de conhecimento dos vícios assacados ao acto. Vícios de 
forma e de substância. Tutela jurisdicional efectiva.

Sumário:

 I — À luz do disposto nos artigos 57.º da LPTA e 97.º do CPPT a ordem do conhecimento 
dos vícios assacados ao acto administrativo, subordinada embora ao prudente 
critério do julgador, há -de perseguir e assegurar ao interessado a mais estável e 
eficaz tutela dos interesses ofendidos.

 II — Assim e de harmonia com o disposto no artigo 124.º do CPPT, a sindicada sen-
tença que deu procedência à impugnação judicial apenas e só com fundamento no 
invocado e apurado vicio de forma do acto impugnado – preterição do direito de 
audição – não pode manter -se pois desconsiderou os demais vícios de substância 
igualmente invocados, designadamente a alegada violação de lei por erro nos 
pressupostos de facto.

Processo n.º 569/10 -30.
Recorrente: Dexia Lease Belgium, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que lhe julgou totalmente pro-
cedente a impugnação judicial deduzida contra indeferimento do pedido de reembolso de I.V.A. antes 
formulado ao abrigo do disposto no DL n.º 408/87, de 31.12, no montante de € 590.395,55, dela interpôs 
recurso jurisdicional para a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul, 
Dexia Lease Belgium, SA, nos autos convenientemente identificada.

Apresentou em tempo as suas alegações, formulando, a final, as pertinentes conclusões que aqui 
se dão por integralmente reproduzidas – cfr. 156 a 159  -.

Não foram apresentadas contra alegações.
Aquele Tribunal Superior, a requerimento do Ex.mo Magistrado do Ministério Público, por 

acórdão de fls. 179 a 188, declinou, em razão da hierarquia, a competência para conhecer e decidir o 
recurso, por nele se suscitarem tão só questões de direito e, assim, declarou antes competente, para o 
efeito, este Supremo Tribunal.

Aqui o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois bem fundamentado parecer – cfr. 
fls. 197 e 198 – opinando no sentido da procedência do recurso, com base no sustentado entendimento 
de que o impugnado julgado não pode manter -se pois, como vem alegado e concluído, não confere, 
como deveria, a melhor e mais eficaz tutela dos interesses ofendidos e que a ora Recorrente perseguia 
com a impugnação judicial e persiste em perseguir com o presente recurso jurisdicional.

Invoca em abono da tese que sufraga a jurisprudência deste Supremo Tribunal e Secção, a saber, 
os acórdãos de 22.03.2006, processo n.º 916/04, invocado também pela Recorrente nas suas alegações 
de recurso, e o acórdão de 24.01.2004, processo n.º 939/06,

Ambos concordantes no sentido de afirmar que à luz do disposto nos artigos 57º da LPTA e 97º do 
CPPT a ordem do conhecimento dos vícios assacados ao acto administrativo, subordinada embora ao 
prudente critério do julgador, há -de perseguir e assegurar ao interessado a mais estável e eficaz tutela 
dos interesses ofendidos.

E que, assim, a sindicada sentença que deu procedência à impugnação judicial apenas e só com 
fundamento no invocado e apurado vicio de forma do acto impugnado – preterição do direito de au-
dição – não pode manter -se pois desconsiderou os demais vícios de substância igualmente invocados, 
designadamente a alegada violação de lei por erro nos pressupostos de facto.

Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
Como vem de dizer -se a impugnada sentença, dando por verificada a alegada omissão da notificação 

para o eventual exercício do direito de audição, decorrente aliás do facto apurado e levado ao ponto 4 
da matéria de facto fixada e assente, omissão que, por si só, demandava preterição de formalidade 
legal geradora da requerida anulabilidade do acto tributário impugnado, julgou, sem mais, procedente 
a impugnação, anulou o acto tributário objecto do presente processo, considerando desnecessário 
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o conhecimento do outro fundamento da impugnação judicial, mediante invocação do disposto no 
artigo 660º n.º 2 do CPC.

É contra o assim decidido que se insurge agora a Recorrente, no que recolhe, como se deixa dito, 
parecer favorável do Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, pugnando 
por decisão judicial que proceda ao conhecimento e decisão àcerca do vício de substância igual e pri-
meiramente assacado àquele acto, a saber, o invocado vicio de violação de lei, por alegada violação da 
Oitava Directiva, a directiva 79/1072/CEE, de 6/12/1979, e do princípio da proporcionalidade, tudo 
conforme pedido formulado em sede de petição inicial.

E, tudo visto, cremos não poder deixar de concluir também pela procedência do presente recurso 
jurisdicional.

Com efeito e como atentamente evidencia também a Recorrente nas conclusões do presente recurso 
o eventual reconhecimento judicial da invocada ilegalidade do acto impugnado por vicio de violação 
da Oitava Directiva e do princípio da proporcionalidade defenderia de forma mais estável e eficaz os 
interesses da Recorrente, pois impediria a renovação daquele acto, porventura expurgado do apenas 
considerado vício de forma, por omissão de notificação para exercício do direito de audição.

E isso mesmo recomenda bem expressamente o legislador no artigo 124º do CPPT, seus números 
e alíneas, recomendação que quer a doutrina, quer a jurisprudência, vêm também acolhendo.

E mesmo a recomendação contida no número 1º do citado preceito, apontando para o conhecimento 
prioritário dos vícios susceptíveis de demandar a inexistência ou a nulidade do acto impugnado e só depois 
dos vícios geradores de anulabilidade e a ordem de conhecimento que lhe subjaz, porventura viabilizadora 
de dispensa de conhecimento de outros vícios, tal só se pode justificar quando o conhecimento de um vício 
impeça definitivamente a renovação do acto, pois, se esta for possível em face do vício reconhecido, será 
necessário apreciar os restantes, uma vez que o conhecimento destes poderá levar à anulação com base 
num vício que impeça tal renovação – cfr. Jorge Sousa in CPPT anotado, anotação ao referido preceito  -.

E a jurisprudência afirma -o também concordante e repetidamente – cfr. acórdãos antes citados.
Daí que não possa validamente invocar -se o disposto no convocado artigo 660º n.º 2 do CPC 

para desconsiderar a apreciação e decisão judicial relativamente á questão do vício de lei invocado a 
título principal, este sim o que, na economia da impugnação e decisão judiciais, a proceder, melhor e 
de forma mais eficaz e estável tutela os interesses em litigio.

Não ocorre pois a invocada prejudicialidade (artigo 660º n.º 2 do CPC).
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando 
a sindicada sentença para ser substituída por outra que proceda ao conhecimento dos demais vícios 
substantivos imputados ao acto impugnado.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Impugnação. Taxa de Regulação e Supervisão. Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro. 
Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho. Não inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — A “taxa de regulação e supervisão” prevista nos artigos 4.º a 7.º do Regime das 
Taxas da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, tem natureza de “verdadeira contribui-
ção”, figura a meio caminho entre a taxa e o imposto (cfr. SÉRGIO VASQUES, 
O Princípio da Equivalência como Critério de Igualdade Tributária e o Acórdão 
do Tribunal Constitucional n.º 365/2008, de 2 de Julho, proc. n.º 22/2008), para 
cuja criação a Constituição apenas exige lei parlamentar no que respeita à defi-
nição do seu regime geral (cfr. a parte final da alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º 
da CRP), exigência esta que, no caso, se mostrou cumprida, em conformidade 
com a jurisprudência constitucional, através da aprovação parlamentar da Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro, de valor reforçado, por via do seu artigo 51.º (taxas).
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 II — Os critérios que presidem à fixação do montante da “taxa de supervisão e regu-
lação”, constantes do artigo 7.º do Regime das Taxas da ERC e do anexo II do 
Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, cumprem os objectivos que lhes são 
assinalados pelo n.º 2 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro 
(fixação do montante do tributo de forma objectiva, transparente e proporcionada, 
entendendo -se esta como na proporção dos custos necessários à regulação das 
suas actividades), não sendo, como tal, violadores dos princípios constitucionais 
da proporcionalidade e da igualdade, pois que as distinções que operam para 
efeitos de fixação do valor do tributo se não revelam arbitrárias e desprovidas de 
fundamento material bastante.

Processo n.º 582/10 -30.
Recorrente: Jacques da Conceição Rodrigues — Grupo Impala, S. A.
Recorrido: ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – Jacques da Conceição Rodrigues – Grupo Impala, com os sinais dos autos, interpõe recurso da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 13 de Julho de 2009, que julgou totalmente 
improcedente face ao juízo de conformação das referidas normas com a lei fundamental, a impugnação 
por si deduzida contra acto de liquidação de taxa de regulação e supervisão efectuada pela Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social relativa ao ano de 2007, no valor de € 2.400,00, apresentando 
as seguintes conclusões:

A) Por violação do disposto na CRP – art.ºs 103, 2 e 165, 1 i), são materialmente inconstitucionais 
os art.ºs 3, 1 e 5, 1 do DL 103/2006 de 7/6;

B) Se assim senão entender, por violação do disposto na CRP – art.ºs 2º e 13º, 1, são material-
mente inconstitucionais os art.ºs 7, 1 e 2/anexo II do mesmo DL;

C) Deve, assim, dando -se provimento ao recurso, revogar -se a decisão recorrida, e a revogação 
da liquidação da taxa de regulação e supervisão, e cujo pagamento foi notificado pelo Ofício junto 
aos autos.

Enviado o recurso ao Tribunal Central Administrativo Sul, veio este, por Acórdão de 12 de Maio 
de 2010, a julgar -se incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do recurso e competente 
este Supremo Tribunal, a quem os autos foram remetidos.

2 – Contra -alegou a recorrida ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, concluindo 
nos seguintes termos:

A – A taxa de regulação e supervisão consubstancia uma verdadeira taxa, porquanto obedece 
aos requisitos da bilateralidade e proporcionalidade.

B – É um tributo bilateral posto que há uma contraprestação: o acompanhamento e monitorização 
contínuos e regulares que asseguram a cada um dos sujeitos regulados a conservação das condições 
institucionais de pluralismo, da liberdade de expressão e até da livre concorrência, garantindo que 
cada um dos operadores cumpre idênticos e recíprocos deveres e goza de idênticos direitos para eles 
decorrentes da lei.

C – É um tributo proporcional na medida em que o respectivo montante é calculado segundo 
critérios baseados nas efectivas exigências e “esforço” de regulação: pagará mais a título de taxa 
quem obriga a ERC a uma actividade mais intensa de regulação.

D – Ainda que se entenda que a taxa de regulação e supervisão não consubstancia uma verdadeira 
taxa – no que não se concede e apenas se equaciona como mera hipótese de raciocínio  -, o tributo em 
causa sempre caberia na categoria das “contribuições financeiras a favor das entidades públicas” 
(art.º 165.º, n.º 1, alínea i), CRP e art. 3.º, n.º 2, LGT).

E – “Independentemente da discussão sobre a natureza jurídico -tributária da taxa de regulação 
ou supervisão, conclui -se que as normas extraídas dos art.ºs 3.º, n.º 3, alínea a) e 4.º do Anexo I que 
consagra o Regime de Taxas da ERC […] não são inconstitucionais, pois não violam os n.ºs 2 e 3 do 
art. 103.º e alínea i) do n.º 1 do art. 165.º da CRP, nem se vislumbram outros fundamentos de incons-
titucionalidade […]. – cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 613/2008.

Termos em que deverá negar -se provimento ao presente recurso, mantendo -se a decisão recorrida 
que julgou a impugnação improcedente, com todas as consequências legais.

3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos 
seguintes:

Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida 
contra liquidação de taxa de regulação e supervisão efectuada pela Entidade Reguladora para a Co-
municação Social (ERC) no montante de € 2 400,00
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FUNDAMENTAÇÃO
1. O Tribunal Constitucional pronunciou -se no sentido da não inconstitucionalidade das normas 

constantes dos arts. 3º nº3 alínea a) e 4º do Regime de Taxas da ERC (aprovado pelo DL n.º 103/2006, 
7 de Junho), por alegada violação dos arts. 102º nºs 2/3 e 165º nº1 alínea i) CRP com argumentário que, 
merecendo a concordância do Ministério Público, se pode sintetizar nas seguintes proposições:

 - o tributo designado por taxa de regulação e supervisão tem natureza de contribuição financeira 
a favor de autoridade pública

 - a normação constante do art. 51º Lei 53/2005, 8 de Novembro (lei de valor reforçado que criou 
a ERC), estabelecendo a incidência objectiva e subjectiva da taxa, o critério para a fixação do valor 
e os prazos de pagamento é suficiente para satisfazer a exigência constitucional de um regime de con-
tribuições financeiras a favor de entidades públicas (acórdãos n.º 365/2008, 2 Julho 2008; 613/2008, 
10 Dezembro 2008 disponíveis em www.dgsi.pt)

2. Os critérios para fixação do valor da taxa de regulação e supervisão previstos no art.7º DL 
n.º 103/2006, 7 de Junho densificam os princípios fundamentais de objectividade, transparência e pro-
porcionalidade estabelecidos no art. 51.º n.º 2 Lei n.º 53/2005, 8 Novembro como se extrai do excerto 
do parecer do Prof Gomes Canotilho onde se exprime o entendimento de que «(…) as necessidades de 
supervisão são directamente proporcionais, por exemplo, ao alcance geográfico do meio de comunicação 
utilizado, o qual permite diferenciar, desse ponto de vista, uma publicação nacional de uma publicação 
regional; ou ao impacte da actividade desenvolvida pelo operador de comunicação social, uma vez 
que a actividade de regulação de um meio audiovisual é claramente superior ao de uma publicação 
periódica doutrinal (…)»; «afigura -se claro e transparente que as exigências de regulação e supervisão 
são cada vez mais intensas à medida que aumentam os indicadores estabelecidos no art. 7.º, pelo que 
nos parece perfeitamente razoável e aceitável um sistema de gradação que tenha em conta os factores 
aí enumerados» (alegações fls. 248)

3. Esta observância do princípio da proporcionalidade repercute -se na observância do princípio 
da igualdade, na sua dupla dimensão de tratamento igual para situações substancialmente idênticas e 
tratamento diferenciado para situações substancialmente distintas.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se é ilegal a liquidação do tributo impugnado, em virtude da alegada inconstitucio-

nalidade material dos artigos 3.º n.º 1 e 5.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho (por violação 
do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de reserva relativa de competência legislativa para 
a criação de impostos – artigos 103.º n.º 2 e 165.º n.º 1, alínea i) da Constituição da República), ou em 
virtude da alegada inconstitucionalidade material dos artigos 7.º n.º 1 e 2 daquele diploma e do anexo 
II do mesmo Decreto -Lei, por violação dos artigos 2.º e 13.º n.º 1 da Constituição (CRP).

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto de recurso foram dados 
como provados os seguintes factos:

1) A impugnante vem impugnar o acto de liquidação da taxa de regulação e supervisão, instituída 
pelo Dec. -Lei n.º 103/06, de 07.06., relativo ao ano de 2007, na importância de € 2 400,00 efectuada 
pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social, devidamente notificada à entidade sujeita, na 
categoria de Imprensa, subcategoria de “regulação alta”, nos termos conjugados do n.º 2, do art. 4.º, 
artº 5.º, n.º 1, alínea a), e art. 6º, nº3, alínea a), do Anexo I, daquele Decreto -Lei. – cfr p.i. de fls 3 e 
segs e Ofício de Notificação de fls 47 e 48, dos autos.

2) A E.R.C.S. foi criada através da Lei n.º 53/05, de 08.11., de cujo anexo consta os respectivos 
estatutos, enquanto pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e finan-
ceira, exercendo os poderes confiados por lei, de regulação e supervisão cometidos pela Constituição 
e pela lei, constituindo suas receitas, além das verbas provenientes do Orçamento do Estado, das taxas 
e outras receitas a cobrar junto das entidades que prosseguem actividades no âmbito da comunicação 
social incluídas no seu âmbito de intervenção e segundo critérios de incidência e valor de taxas defi-
nidos por decreto -lei e regulamentada por portaria conjunta do Ministro das Finanças e do membro 
do Governo responsável – Cfr artºs 1º, artº 6º, artº 50º, alínea b), e art. 51º, do Estatuto criado pela 
Lei n.º 53/05, de 08.11.

6 – Apreciando
6.1 Da alegada inconstitucionalidade dos artigos 3.º n.º 1 e 5.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 103/2006, 

de 7 de Junho, por violação dos artigos 103.º n.º 2 e 165.º,n.º 1, alínea i) da CRP (taxa de regulação 
e supervisão)
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A sentença recorrida, a fls. 193 a 199 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida contra 
a liquidação da taxa de regulação e supervisão, relativa ao ano de 2007 efectuada pela ERC – Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, por ter considerado, aderindo à jurisprudência constante de dois 
Acórdãos do Tribunal Constitucional junto aos autos, não serem inconstitucionais as normas constantes 
dos artºs 3, nº3, alínea a), artº 4º, 5º e 6º do Anexo I, do Regime de Taxas da ERC, aprovado pelo Dec-
-Lei n.º 103/2006, de 07.06, face à normação primária relativa a estas taxas constante dos Estatutos 
da ERC, aprovado pela Lei n.º 53/2005, de 08.11., entendendo -se que esta definiu “…os princípios e 
regras elementares respeitantes aos elementos essenciais da taxa de regulação e supervisão a favor do 
ERC …”, pelo que nesta senda será de considerar que tais normas contidas naquele Decreto -Lei não 
sofrem de inconstitucionalidade, pelo que improcede a pretensão de desaplicação daqueles preceitos 
legais com esse fundamento (cfr. sentença recorrida, a fls. 198 e 199 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, pugnando pela inconstitucionalidade dos artigos 3.º n.º 1 
e 5.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, por violação dos artigos 103.º n.º 2 e 165.º, 
n.º 1, alínea i) da CRP, atenta a alegada natureza de imposto daquela prestação coactivamente exigida 
às entidades reguladas e à sua criação por Decreto -Lei do Governo, alegadamente em desrespeito do 
princípio da legalidade tributária.

A recorrida e o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal sustentam o deci-
dido, a primeira pugnando pelo reconhecimento da natureza de taxa à prestação em causa, o Ministério 
Público manifestando concordância com a argumentação do Tribunal Constitucional quanto à natureza 
de “contribuição financeira” da prestação em causa e ao cabal cumprimento do princípio da legalidade 
tributária na sua criação por Decreto -Lei, considerando que o artigo 51.º da Lei n.º 53/2005, de 8 de 
Novembro é suficiente para satisfazer a exigência constitucional de um regime geral das contribuições 
financeiras a favor das entidades públicas.

Vejamos.
São do seguinte teor as normas do Regime das Taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Co-

municação Social, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, que o recorrente reputa de 
inconstitucionais por violação do princípio da legalidade tributária:

Artigo 3.º

Natureza e espécies de taxas da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social

1 – As taxas definidas no presente decreto -lei visam remunerar de forma objectiva, transparente 
e proporcionada o exercício pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social das suas 
atribuições de regulação e supervisão das actividades de comunicação social, bem como promover os 
padrões de eficiência dos mercados correspondentes.

(…)

Artigo 5.º

Categorias da taxa de regulação e supervisão

1 – A taxa de regulação e supervisão incide sobre os operadores das seguintes categorias de meios 
e suportes de comunicação social, sendo o seu montante calculado de acordo com os custos relativos 
imputáveis a cada uma delas pelo desenvolvimento da actividade contínua e prudencial permanente 
de regulação e supervisão:

a) Imprensa;
b) Rádio;
c) Televisão;
d) Cabo;
e) Comunicações móveis;
f) Sítios informativos submetidos a tratamento editorial.
(…)

Pretende o recorrente que se reconheça à taxa de regulação e supervisão natureza de imposto, 
pois que, não obstante o seu nomen iuris, nela não avultariam os elementos definidores da noção de 
taxa, por falta de contraprestação específica (cfr. alegações de recurso, a fls. 235 dos autos).

Entendemos, contudo, com SÉRGIO VASQUES (cfr. SÉRGIO VASQUES, «As taxas de regulação 
económica em Portugal: uma introdução», in As Taxas da Regulação Económica em Portugal, Coimbra, 
Almedina, 2008, pp. 31 a 33 e O Princípio da Equivalência como Critério de Igualdade Tributária, 
Coimbra, Almedina, 2008, em especial pp. 197 a 199) que as taxas de regulação, entre as quais se conta 
a questionada “taxa de regulação e supervisão”, são figuras que se encontram a meio caminho entre a 
taxa e o imposto, não podendo ser qualificadas como verdadeiras e próprias taxas, por não se dirigirem 
à compensação de prestações efectivas, nem verdadeiros e próprios impostos, pois que o seu propósito 
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não reside na “pura e simples” angariação de receita” (…), antes tendo por finalidade a compensação 
de prestações de que se presumem causadores ou beneficiários grupos de operadores económicos que 
se distinguem com clareza do todo da comunidade. Estaremos, por isso, perante verdadeiras contribui-
ções, isto é, prestações pecuniárias e coactivas exigidas por uma entidade pública em contrapartida 
de prestações administrativas presumivelmente provocadas ou aproveitadas pelo sujeito passivo.

Foi esta, aliás, a qualificação reconhecida à “taxa de regulação e supervisão” pelo primeiro Acórdão 
do Tribunal Constitucional que apreciou da sua conformidade à Constituição, concluindo pela sua não 
inconstitucionalidade (Acórdão n.º 365/2008, de 2 de Julho, proc. n.º 22/2008  - DR, 2.ª Série, n.º 155, 
12.08.2008, pp. 35822/35828), juízo de não inconstitucionalidade que se reiterou em todos os acórdãos 
e decisões sumárias subsequentes por nós conhecidos que incidiram sobre o tributo questionado nos 
presentes autos (cfr. Acórdãos n.º 613/08, de 10 de Dezembro, n.º 261/09, de 26 de Maio, 315/09, de 
9 de Julho e 361/09, de 9 de Julho; decisões sumárias 66/09 de 11/02, 87/09 de 4/03, 200/09 de 30 de 
Abril, 358/09 de 22/07 e 362/09 de 29/07, todos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt).

Qualificado como “contribuição” o tributo em causa nos autos, importa verificar se padecem de 
inconstitucionalidade as normas sindicadas, por violação do princípio da reserva de lei.

Reconhecendo embora que a resposta a esta questão não é consensual na doutrina, mas ponde-
rando que o juiz deve procurar obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. a parte 
final do n.º 3 do artigo 8.º do Código Civil), em prol da igualdade na aplicação da lei, entende -se ser de 
acolher o julgamento de não inconstitucionalidade das normas sindicadas, várias vezes reiterado pelo 
Tribunal Constitucional, no sentido de que desde a revisão constitucional de 1997 apenas o regime geral 
das contribuições financeiras está sujeito à reserva de lei parlamentar (cfr. a parte final da alínea i) do 
artigo 167.º da CRP), tendo essa exigência constitucional sido cumprida no caso concreto da taxa de 
regulação e supervisão da ERC, pois que da análise da concreta configuração da lei de valor reforçado 
que criou a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em especial do artigo 51.º dos seus 
Estatutos, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro, resulta que deve dar -se por preenchida 
a exigência de previsão parlamentar de um regime geral das contribuições financeiras (cfr. Acórdãos 
do Tribunal Constitucional n.º 365/2008 e 261/2009, para cuja fundamentação se remete).

Pelo exposto, necessário é concluir que os artigos 3.º n.º 1 e 5.º, n.º 1 do Regime das Taxas da 
ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 103/2006, de 
7 de Junho, não padecem da inconstitucionalidade que lhes é imputada (violação dos artigos 103.º n.º 2 
e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP), improcedendo deste modo as alegações do recorrente sintetizadas na 
conclusão A) das suas alegações de recurso.

6.2 Da alegada inconstitucionalidade dos artigos 7.º n.º 1 e 2 e do do anexo II do Decreto -Lei 
n.º 103/2006, de 7 de Junho, por violação dos artigos 2.º e 13.º n.º 1 da CRP

Alega, ainda, o recorrente (cfr. conclusão B) das suas alegações de recurso), que, caso não proceda 
a sua anterior alegação de inconstitucionalidade, se deve entender serem materialmente inconstitucio-
nais os critérios fixados para a determinação do valor da “taxa” nos artigos 7.º n.º 1 e 2 e no o anexo II 
do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, por violação dos artigos 2.º e 13.º n.º 1 da CRP, pois que 
há falta de fundamento para a fixação dos critérios preceituados na lei e acresce que a sua utilização 
provoca situações de desigualdade, que não são de admitir por não se tratar de casos que mereçam 
distinto tratamento: sendo a mesma a prestação a realizar pela ERC aos órgãos da comunicação 
social, resultará que a taxa será mais elevada no caso da regulação alta (cfr. alegações de recurso, a 
fls. 238 dos autos).

Contra -alega a recorrida, defendendo que o tributo em causa é um tributo proporcional na medida 
em que o respectivo montante é calculado segundo critérios baseados nas efectivas exigências e “es-
forço” de regulação: pagará mais a título de taxa quem obriga a ERC a uma actividade mais intensa 
de regulação (cfr. a conclusão C) das contra -alegações), sustentando o Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto junto deste Tribunal não se verificar violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade 
e da igualdade, pois que, como defende GOMES CANOTILHO no parecer citado nas contra -alegações 
de recurso, os critérios para fixação do valor da taxa de regulação e supervisão previstos no art. 7º 
DL n.º 103/2006, 7 de Junho densificam os princípios fundamentais de objectividade, transparência e 
proporcionalidade estabelecidos no art. 51.º n.º 2 Lei n.º 53/2005, 8 Novembro, pois que «(…) as ne-
cessidades de supervisão são directamente proporcionais, por exemplo, ao alcance geográfico do meio 
de comunicação utilizado, o qual permite diferenciar, desse ponto de vista, uma publicação nacional 
de uma publicação regional; ou ao impacte da actividade desenvolvida pelo operador de comunicação 
social, uma vez que a actividade de regulação de um meio audiovisual é claramente superior ao de 
uma publicação periódica doutrinal (…)»; «afigura -se claro e transparente que as exigências de regu-
lação e supervisão são cada vez mais intensas à medida que aumentam os indicadores estabelecidos 
no art. 7.º, pelo que nos parece perfeitamente razoável e aceitável um sistema de gradação que tenha 
em conta os factores aí enumerados».
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Vejamos.
O facto de se ter defendido que a “taxa de regulação e supervisão” tem natureza de “contribuição 

financeira” e se ter aceite terem sido cumpridas no momento da sua criação normativa as exigências 
constitucionais, tal como entendidas pelo Tribunal Constitucional, postuladas pelo princípio da legali-
dade tributária, não dispensa que se apure a questão de saber se os critérios legais de distribuição dos 
encargos em sede de taxa de regulação e supervisão, constantes do artigo 7.º do Regime das Taxas da 
ERC, complementados pelo anexo II do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, violam o princípio 
da igualdade (artigo 13.º n.º 1 da CRP).

Embora o recorrente alegue ter sido igualmente violado pelas normas sindicadas o artigo 2.º da 
CRP – Estado de Direito Democrático – não fundamenta em que termos as questionadas normas legais 
ferem aquele dispositivo constitucional, não descortinando nós também tal violação.

Importará, pois, indagar da legitimação material dos tributos em causa em face do princípio da 
igualdade tributária, verificando se as normas questionadas cumprem a exigência de proporcionalidade, 
sem a qual o princípio da igualdade seria abalado.

Não desconhecemos que o “princípio da equivalência” é convocado pela doutrina mais recente 
como necessário conformador do “quantum” das taxas, entendendo -se que essa conformação de con-
teúdo é igualmente exigível para as contribuições (cfr. op. cit., pp. 41/48 e 243/244).

No caso concreto, os critérios que presidem à fixação do montante da “taxa de supervisão e regu-
lação”, constam do artigo 7.º do Regime das Taxas da ERC, que dispõem nos seguintes termos:

Artigo 7.º

Distribuição dos encargos em sede de taxa de regulação e supervisão

1 - O método de fixação da taxa de regulação e supervisão, constante do anexo II ao presente 
decreto -lei e do qual faz parte integrante, assenta numa distribuição dos encargos de regulação e 
supervisão contínuas e prudenciais entre os diversos operadores de comunicação social, segundo os 
seguintes critérios:

a) Volume de trabalho repercutido na actividade reguladora;
b) Complexidade técnica da actividade reguladora;
c) Características técnicas do meio de comunicação utilizado;
d) Alcance geográfico do meio de comunicação utilizado;
e) Impacte da actividade desenvolvida pelo operador de comunicação social.
2  - Os critérios repercutidos no método de fixação da taxa de regulação e supervisão constante 

do anexo II ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante determinam o quantitativo da taxa 
a suportar, que será reproduzido por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da comunicação social, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 51.º dos Esta-
tutos da ERC  - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 
8 de Novembro.

Dispõe, por sua vez, o anexo II Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho:

ANEXO II

Método de determinação do valor das taxas de regulação e supervisão da ERC  - Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social.

(nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos da ERC — Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro)

Critérios base para a fixação do valor das taxas:
1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade de conta processual, fixada ao abrigo 

dos artigos 5.º e 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 212/89, de 30 de Junho, na redacção introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efeitos de fixação das taxas, reporta -se, respec-
tivamente, ao dia 31 de Dezembro do ano anterior, quando o pagamento seja devido no mês de Janeiro, 
e ao dia 30 de Junho do mesmo ano, quando o pagamento seja devido no mês de Julho;

3.º O valor da unidade de conta processual será actualizado anualmente, em função do salário 
mínimo nacional, sem prejuízo de outro prazo que venha a ser fixado pela lei aplicável à data do facto 
gerador da dívida tributária.
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Imprensa Rádio Televisão Operadores 
de cabo

Operadores 
de telemóveis ISP

Regulação alta—valor individual  . . . . 50 85 562 422 281 0

Imprensa Rádio Televisão Operadores 
de cabo

Operadores 
de telemóveis ISP

Regulação média—valor individual  . . . 3 33 148 127 0 0
Regulação baixa—valor individual  . . . 1 4 0 34 0 0

 Julgamos que os enunciados critérios têm em conta as exigências e “esforço” de regulação, que 
é adequado presumir serem mais intensos à medida que aumenta o alcance geográfico ou o impacte 
da actividade desenvolvida pelo operador (cfr. aos indicadores estabelecidos no art. 7.º), e bem assim 
justificar -se a diferenciação da taxa a pagar em função do suporte utilizado e nível de regulação reque-
rido (cfr. a tabela constante do anexo II do Decreto -Lei n.º 103/2006).

Escreve, a propósito da conformidade da “taxa de regulação e supervisão” com o princípio da 
proporcionalidade, GOMES CANOTILHO, no parecer junto aos autos (pp. 36/39):

«Também não nos oferece dúvidas a constitucionalidade da taxa de regulação e supervisão à luz 
do princípio da proporcionalidade. (…) Ora, no caso concreto da taxa de regulação e supervisão o mon-
tante do valor da taxa é calculado tendo em conta a inserção de cada entidade na respectiva categoria, 
atendendo ao tipo de meio de comunicação (imprensa, rádio, televisão, cabo, comunicações móveis, 
sítios informativos submetidos a tratamento editorial – artigo 5.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 103/2006), 
e subcategoria, que é estabelecida com base na intensidade da actividade de regulação exigida, como 
já vimos. Bem se compreenderá que as necessidades de supervisão são directamente proporcionais, por 
exemplo, ao alcance geográfico do meio de comunicação utilizado, o qual permite diferenciar deste ponto 
de vista uma publicação nacional, de uma publicação regional; ou ao impacte da actividade desenvolvida 
pelo operador de comunicação social, uma vez que a actividade de regulação de um meio audiovisual 
é claramente superior ao de uma publicação periódica doutrinal, por exemplo. Em suma, afigura -se 
claro e transparente que as exigências de regulação e supervisão são cada vez mais intensas à medida 
que aumentam os indicadores estabelecidos pelo art. 7.º, pelo que nos parece perfeitamente razoável e 
aceitável um sistema de graduação da taxa que tenha em consideração os factos aí remunerados.

Sucede, ainda, que o legislador optou por fixar uma taxa anual para a remuneração global dos 
serviços de regulação e supervisão, e não uma taxa individualizada referida a cada actividade realizada. 
Não se encontra, porém, qualquer entrave jurídico à solução gizada. De facto, não existe nenhuma 
imposição legal que obrigue a quantificar o pagamento das taxas por actos individualmente pratica-
dos, podendo, em tese, optar -se pelo modelo de pagamento global de um conjunto de serviços, como 
parece ser o resultante da taxa de regulação e supervisão em análise. Ponto é que se possa dizer que a 
fórmula encontrada pelo legislador corresponde à remuneração de serviços prestados pela ERC àquela 
categoria de pessoas em particular.

Ora, a existência de um mercado concorrencial, sobretudo no plano dos produtos e conteúdos 
oferecidos, exige um acompanhamento diário, o qual não é susceptível de individualização por cada 
acto praticado e que beneficia directamente os operadores nesse mercado». (fim de citação).

Também Sérgio Vasques parece aceitar essa conformidade constitucional, ao escrever («As taxas…, 
cit., pp. 33/34»): “(…) vemos que no contexto do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, se represen-
tam as taxas de regulação e supervisão devidas à ERC como contrapartida do trabalho que esta leva a 
cabo na regulação e supervisão “contínua e prudencial do sector”, um trabalho com custos diferentes 
consoante as características técnicas, alcance geográfico, volume e impacto social da actividade de 
comunicação desenvolvida pelos operadores económicos (…), sendo tal juízo de conformidade cons-
titucional como princípio da proporcionalidade também assumido por DIOGO ORTIGÃO RAMOS e 
PEDRO SOUSA MACHADO («As taxas de regulação económica no sector da comunicação social», 
in As Taxas da Regulação Económica em Portugal, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 153/169, em especial 
pp. 164/165), embora GOMES CANOTILHO e estes últimos autores propendam para atribuir à taxa 
de regulação e supervisão a natureza jurídica de verdadeira taxa.

Entendemos, assim, que os critérios legais sindicados pelo recorrente cumprem os objectivos 
que lhes são assinalados pelo n.º 2 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro (fixação 
do montante do tributo de forma objectiva, transparente e proporcionada, entendendo -se esta como 
na proporção dos custos necessários à regulação das suas actividades), não violando os princípios 

(Taxa de regulação e supervisão
Em unidades de conta) 
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constitucionais da proporcionalidade e da igualdade, pois que as distinções que operam para efeitos 
de fixação do valor do tributo nos parecem ter fundamento material bastante na diferente intensidade 
dos serviços de regulação e supervisão que as diferentes categorias de sujeitos postulam, não sendo 
arbitrárias e desprovidas de fundamento material bastante.

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, estando o seu recurso votado ao insucesso.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando, com a presente 
fundamentação, a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — 
António Calhau. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Processo n.º 683/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Hélder Ferreira Correia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. No acórdão proferido nestes autos em 17 de Setembro de 2010, na parte final, ficou escrito 

“Custas”, sem qualquer menção relativamente à responsabilidade pelas mesmas custas.
Ora, sendo certo que o impugnante (recorrido) não ficou vencido e tendo sido negado provimento 

ao recurso da FP, não há lugar a custas, uma vez que, sendo o processo de data anterior a 2004, esta 
delas estava isenta.

Sendo assim, a palavra “Custas” representa um mero lapso material, já que se pretendia escrever 
“Sem custas”.

2. Estabelece o artº 667º do CPC:
“1. Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa quanto a custas, ou contiver erros de escrita 

ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida 
por simples despacho, a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz.

3  - Se nenhuma das partes recorrer, a rectificação pode ter lugar a todo o tempo”.
Deste modo, podendo a rectificação ser feita oficiosamente a todo o tempo, procede -se agora a tal 

rectificação, substituindo -se na parte final do acórdão a palavra “Custas” pela expressão “Sem custas”.
Este acórdão faz parte integrante do acima referido.
Notifique.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Erro na forma de processo. Convolação para a forma de processo adequada.

Sumário:

Verificando -se erro na forma de processo, deve ordenar -se que este passe a seguir a 
forma adequada.

Processo n.º 748/10 -30.
Recorrente: Joaquim Teixeira — Automóveis, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.



1897

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Joaquim Teixeira – Automóveis, Lda., recorre da sentença que, proferida pelo TAF de 

Penafiel no processo de oposição por aquela deduzida contra a respectiva execução fiscal n.º 1759 – 
2009/01006746, por dívidas de IVA,

 - absolveu a Fazenda Pública da instância, no que respeita aos pedidos de declaração de nulidade 
do acto de prorrogação do prazo de conclusão da inspecção tributária e de caducidade do direito à 
liquidação do tributo

 - e julgou improcedente a oposição, quanto ao pedido de extinção da execução por inexigibilidade 
da dívida por falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade da liquidação do tributo.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – O recorrente, em sede de execução fiscal, que corre os seus termos no serviço de finanças de 

Amarante, sob o n.º 1759 – 2009/01006746, deduziu oposição fiscal às dívidas exequendas de IVA de 
2004, derivadas de liquidação adicional e respectivos juros compensatórios, no montante global de € 
50.985,10 (cinquenta mil novecentos e oitenta e cinco euros e dez cêntimos).

II – Fundamentou a sua oposição fiscal, na nulidade do despacho de prorrogação do prazo da 
inspecção tributária e na caducidade do direito à liquidação da dívida exequenda.

III – O representante da Fazenda Pública, contestou a oposição deduzida alegando o erro na 
forma do processo e que não correu o prazo normal de caducidade do direito à liquidação do imposto 
em dívida.

IV – De acordo com o art. 98º n.º 4 do CPPT o Mº. Juiz “à quo” deveria ter convolado o processo 
de execução fiscal em processo de impugnação.

V – Violou assim o Mº Juiz “à quo” o normativo do artigo 97º n.º 3 da Lei Geral Tributária que 
deverá ordenar -se a correcção do processo “quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”.

VI – O Mº Juiz do tribunal “à quo” tomou a decisão de absolver da instância, a Administração 
Fiscal, sem que para tal a tenha fundamentado, quer de facto quer de direito, afastando a possibilidade 
de convolação do processo com o argumento de que foi invocado um fundamento de oposição à exe-
cução fiscal, que dissecada a petição inicial não se existe.

VII – Pelo exposto, deve a decisão impugnada ser revogada por outra que anule todo o proces-
sado desde a petição inicial, determinando -se ainda a convolação da petição inicial de em impugnação 
judicial da liquidação.

VIII – Entende ainda, o recorrente, que existe uma nulidade, que aqui se argui com todos os efeitos 
legais, por omissão de notificação exigida pelo n.º 2º do art. 113º do CPPT.

IX – Notificado o representante da Fazenda Pública para vir apresentar contestação de acordo 
com o art. 210º do C.P.P.T., veio aquele excepcionar o erro na forma do processo.

X – Dispõe, no entanto, o n.º 2 do artigo 113º do C.P.P.T., que se a Fazenda pública suscitar questão 
que obste ao conhecimento do pedido será o oponente ouvido.

XI – Porém ao arrepio de tal norma não foi o recorrente notificado para se pronunciar sobre a 
excepção invocada violando -se assim o princípio do contraditório.

XII – no artigo 201º do C.P.C., deve ser declarado nulo tudo o processado posteriormente à noti-
ficação da contestação, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo.

Termina pedindo o provimento do recurso e que a decisão impugnada seja revogada por outra 
que determine a convolação da petição inicial, ou se assim se não entender, deverá ser declarado nulo 
todo o processado desde contestação.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando -se, em síntese, 

em que:
 - no que respeita à invocada nulidade processual, a recorrente, contrariamente à sua alegação, 

foi notificada da contestação da Fazenda Pública onde foi deduzida a excepção do erro na forma 
de processo, tendo silenciado quanto à questão, conforme expressamente referido na fundamen-
tação da sentença, pelo que inexiste a arguida nulidade processual por violação do princípio do 
contraditório;

 - quanto ao erro na forma de processo, a oponente invocou na PI, simultaneamente, fundamentos 
de impugnação judicial e de oposição à execução, pelo que, havendo erro na forma de processo quanto 
a alguns dos fundamentos invocados, o processo deve prosseguir para apreciação do fundamento para o 
qual a forma de processo utilizada é adequada, devendo a convolação ser afastada quando da correcção 
do erro na forma de processo não resulte a sua adequação para a apreciação de todos os fundamentos 
invocados.

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Em 24/3/2009 foi instaurado contra a oponente o processo de execução fiscal 

n.º 1759 -2009/01006746, do Serviço de Finanças de Amarante, por dívidas de IVA de 2004, 2005 e 
2006 no montante total de 119.692,45 € (fls. 76).

B) A dívida de IVA de 2004 ascende ao valor global de 50.985,10 €, resultante das seguintes 
liquidações adicionais de IVA e de juros compensatórios (fls. 67 a 76): 

Período do Imposto Número 
da liquidação

Data 
da liquidação

Montante 
em Dívida

Prazo de cobrança 
voluntário

Data 
da notificação

04 12T LA FI . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342296 6/12/2008 2.367,04 € 28/2/2009 22/12/2008
04 09 LA FI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342294 6/12/2008 6.826,34 € 28/2/2009 22/12/2008
04 06 LA FI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342292 6/12/2008 17.315,21 € 28/2/2009 22/12/2008
04 03 LA FI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342290 6/12/2008 17.613,19 € 28/2/2009 22/12/2008
04 12 JC FI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342297 6/12/2008 317,51 € 28/2/2009 22/12/2008
04 09 JC FI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342295 6/12/2008 984,49 € 28/2/2009 22/12/2008
04 06 JC FI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342293 6/12/2008 2.669,86 € 28/2/2009 22/12/2008
04 03 JC FI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8342291 6/12/2008 2.891,46 € 28/2/2009 22/12/2008

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.985,10 €

 C) As referidas dívidas resultaram do apuramento efectuado pelos serviços de inspecção tributária 
(fls. 76).

D) As liquidações adicionais de IVA resultaram de correcções meramente aritméticas, resultantes 
de imposição legal, no valor de 39.879,95 €, e da aplicação de métodos indirectos, no valor de 4.241,84 
€ (fls.14).

E) O recurso a métodos indirectos fundamentou -se na existência de omissões, erros e inexactidões 
na contabilidade da oponente analisada pela inspecção tributária, bem como nos indícios fundados de 
que não reflecte ou impede o conhecimento da sua matéria tributável real, situação que põe em causa a 
presunção de verdade e boa fé dos elementos contabilísticos, a que se refere o art. 75º da LGT (fls. 27).

F) Motivo pelo qual «As omissões, erros e inexactidões aludidos traduzem -se na impossibilidade 
de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação 
da matéria tributável dos anos inspeccionados (2005, 2005 e 2006), concretamente quanto aos resultados 
obtidos com a comercialização dos veículos em análise neste ponto, pressupostos essenciais para que 
a matéria tributável seja objecto de avaliação indirecta com recurso à aplicação de métodos indirectos, 
face ao disposto nos arts. 87º, alínea b) e 88º, alínea a) da LGT» (fls. 27).

G) Todas as liquidações foram notificadas à oponente em 18/12/2008 (fls. 6 e 76).
H) A oponente foi citada em 26/3/2009 (fls. 75, 75 verso e 76).
I) A oposição foi deduzida em 23/4/2009 (fls. 2 e 76).
3.1. Enunciando como questões a decidir a atinente à «questão prévia da eventual nulidade de 

erro na forma do processo e caso se entenda ser o processo adequado, a existência, ou não, da falta de 
notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» a sentença veio a considerar que, invocando 
a oponente, simultaneamente, a nulidade do acto de prorrogação do prazo de conclusão da inspecção 
tributaria (ars. 25º a 32º da PI), a caducidade do direito à liquidação do tributo (arts. 7º a 16º, 24º e 34º 
da PI) e a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade (arts. 22º, 23º e 33º da PI), 
ou seja, invocando simultaneamente fundamentos dos processos de impugnação e oposição [porquanto 
os dois primeiros constituem fundamento de processo de impugnação e o último de oposição (art. 204º, 
n.º 1, alínea e), do CPPT)], então está arredada a eventual convolação da petição inicial (arts. 98º, n.º 4, 
do CPPT e 97º, n.º 3, da LGT), por não poder proceder -se simultaneamente ao aproveitamento parcial 
da petição inicial (na parte em que invoca fundamento da oposição) e à convolação da parte restante 
na forma de processo adequada.

Em consequência, a sentença recorrida determinou a absolvição da Fazenda Pública da instância 
relativamente aos pedidos de nulidade do acto de prorrogação do prazo de conclusão da inspecção tri-
butária e de caducidade do direito à liquidação do tributo e determinou o prosseguimento do processo 
para julgamento do pedido de falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade.

E, conhecendo do mérito da oposição quanto a este pedido, concluiu pela respectiva improcedência, 
com fundamento em que, no caso, o prazo de caducidade (4 anos) terminaria em 31/12/2008, sendo 
que todas as liquidações foram notificadas à oponente em 18/12/2008.

Isto porque, estando em causa uma liquidação adicional de IVA de 2004, fundamentada, parte 
em correcções meramente aritméticas e parte em correcções com recurso a métodos indirectos por 
omissões, erros e inexactidões na contabilidade da oponente (nos termos do disposto na alínea b) do 
art. 87º e na alínea a) do art. 88º, ambos da LGT) e não já o recurso a métodos indirectos por aplicação 
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dos indicadores objectivos de base técnico -científica (nos termos da alínea c) do art. 87º e do art. 89º, 
também da LGT), então não é aplicável o invocado prazo de caducidade de 3 anos mas, antes, o prazo 
de caducidade de 4 anos, que terminaria em 31/12/2008.

3.2. Discorda a recorrente sustentando, em síntese e segundo o que decorre das Conclusões do 
recurso, que:

 - ocorre uma nulidade, por omissão de notificação exigida pelo n.º 2 do art. 113º do CPPT, dado 
que tendo a Fazenda Pública, na contestação, excepcionado o erro na forma do processo, deveria ele 
(oponente) ter sido ouvido sobre essa questão, nos termos do disposto naquele normativo, o que não 
sucedeu, violando -se assim o princípio do contraditório, pelo que deve ser declarado nulo tudo o pro-
cessado posteriormente à notificação da contestação (art. 201º do CPC) – cfr. Conclusões VIII a XII;

 - fundamentou a oposição (apenas) na nulidade do despacho de prorrogação do prazo da inspecção 
tributária e na caducidade do direito à liquidação da dívida exequenda, pelo que, face ao alegado erro na 
forma de processo invocado pela Fazenda Pública, a sentença deveria, de acordo com o n.º 4 do art. 98º 
do CPPT, ter convolado o processo em processo de impugnação e não ter decidido pela absolvição 
da instância e pelo afastamento da possibilidade de convolação do processo com o argumento de que 
foi invocado um fundamento de oposição à execução fiscal que, dissecada a petição inicial não existe 
(cfr. Conclusões II a VII).

As questões a decidir são, assim, as de saber se ocorre esta invocada nulidade e se a sentença 
enferma do erro de julgamento por não ter ordenado a pretendida «convolação».

Vejamos, pois.
4. Quanto à nulidade invocada, diremos, desde já, que falece a alegação da recorrente.
Na verdade, contrariamente ao alegado, ela foi notificada da contestação da Fazenda Pública, 

por carta datada de 20/10/2009, remetida em nome e para a morada do seu mandatário (cfr. fls. 95 dos 
autos), contestação na qual fora deduzida a excepção do erro na forma de processo.

E nada disse quanto a tal questão, conforme, aliás, é expressamente referido na fundamentação da 
sentença, onde se exara que «A oponente regularmente notificada da contestação da Fazenda Pública 
nada disse (fls. 95 e seguintes)».

Pelo que, assim sendo, inexiste a arguida nulidade processual por violação do princípio do con-
traditório (art. 113º n.º 2 CPPT), improcedendo, pois, as Conclusões VIII a XII.

5. Quanto ao mais:
5.1. O erro na forma de processo (art. 199º do CPC) ocorre quando o autor usa de uma forma 

processual inadequada para fazer valer a sua pretensão. Por isso, como é entendimento doutrinal e 
jurisprudencial pacífico, a sua ocorrência tem de aferir -se pelo pedido formulado na acção, sendo 
pelo pedido final formulado, pela pretensão que o requerente pretende fazer valer, que se determina a 
propriedade ou impropriedade do meio processual empregue para o efeito.

No caso presente a recorrente formula os pedidos seguintes: «1  - Ser declarado nulo e sem qualquer 
efeito o acto de prorrogação do prazo de conclusão da inspecção tributária» e «2  - Ser Julgada procedente 
por provada a invocada Caducidade do Direito à Liquidação, com todas as consequências Legais».

Como causa de pedir para o pedido de declaração de nulidade do acto de prorrogação da inspecção 
tributária, a recorrente alega, nos arts. 24º a 32º da PI, que, apesar de nos termos do n.º 2 do art. 36º 
do RCPIT, o procedimento de inspecção ser contínuo e dever ser concluído no prazo máximo de seis 
meses a contar da notificação do seu início, podendo ser ampliado em caso de procedimento geral ou 
polivalente, no caso, atento o teor do relatório da inspecção tributária (no seu II ponto), se verifica que, 
quanto ao âmbito da presente acção de inspecção, esta foi uma inspecção parcial  - IRC e IVA, pelo que 
não seria legalmente admissível a prorrogação do prazo de realização da mesma, sendo, assim, nulo, nos 
termos do n.º 1 do art. 133º do CPA, o despacho que permitiu a ampliação do prazo dessa inspecção.

E como causa de pedir para o pedido de caducidade do direito à liquidação do imposto, a recor-
rente invoca que, no caso, o prazo de caducidade do direito à liquidação é o de 3 anos previsto no n.º 4 
do art. 45º da LGT (e não o de 4 anos previsto no seu n.º 1), dado que o fundamento das correcções à 
matéria tributável é, como consta do relatório de inspecção tributária, no seu ponto III, que aquelas «de-
rivam da análise dos documentos de suporte aos registos contabilísticos por via da qual se verificaram, 
incorrecções, as quais, tal como ali se refere, derivam de incorrecta aplicação do regime fiscal ao facto 
tributário, erro evidenciado em todas as declarações do sujeito passivo, e que levou à realização da liqui-
dação adicional do IVA» (cfr. arts. 9º a 16º da Petição Inicial), mais articulando nos arts. 17º e sgts. da 
mesma PI, os factos que, a seu ver, conduzem à alegação de que foi ultrapassado aquele prazo de 3 anos.

5.2. Como se refere na sentença, a oposição à execução fiscal só poderá ter como fundamentos 
os descritos no art. 204º do CPPT, sendo que, se for invocado fundamento legal para cuja apreciação 
corresponda outra forma de processo, deve proceder -se à convolação deste mesmo processo para a 
forma adequada, caso seja legalmente admissível (nº 3 do art. 97º da LGT e n.º 4 do art. 98º do CPPT); 
nas se tal convolação não for legalmente admissível, ocorrerá erro na forma do processo.

Ora, não sofre dúvida que os pedidos formulados pela oponente não se adequam ao processo de 
oposição à execução, mas sim ao processo de impugnação judicial.
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Nem a recorrente questiona a sentença quando esta afirma que na PI da presente oposição à exe-
cução fiscal se invocam fundamentos de impugnação judicial.

O que a recorrente questiona é a conclusão da sentença, no sentido de que são invocados, si-
multaneamente, quer estes fundamentos de impugnação quer um fundamento próprio da oposição à 
execução.

E, a nosso ver, com razão.
Com efeito, se atentarmos na petição inicial apresentada, verificamos que os factos alegados pela 

oponente se reconduzem a factos que, na sua totalidade, são enquadráveis nos referidos fundamentos 
de impugnação judicial (ilegalidade do acto interlocutório de prorrogação do prazo para conclusão da 
inspecção tributária – cfr. os citados artigos 24º a 32º da PI – e caducidade do direito à liquidação do 
imposto – cfr. os citados arts. 9º a 16º, 24º e 34º da PI).

É que, embora dos factos alegados nos arts. 22º, 23º e 33º e 35º da PI, se propenda, numa pri-
meira análise, a concluir que são factos que a recorrente pretende enquadrar num dos fundamentos da 
oposição à execução fiscal (a inexigibilidade da dívida exequenda por a respectiva liquidação não ter 
sido notificada no prazo de caducidade), tal conclusão fica inevitavelmente prejudicada em face da 
clara e expressa constatação dos pedidos que são formulados na petição, bem como perante o facto de a 
oponente, notificada que foi do invocado erro na forma de processo, por parte da Fazenda Pública, nada 
ter dito, o que leva a crer que se conformou com a materialidade consubstanciadora dessa excepção e 
que as referências à notificação da liquidação se subsumem ao desenvolvimento da própria alegação 
relativa à caducidade do direito à liquidação.

Aliás, face à não formulação explicita de qualquer pedido de extinção da execução (como se disse, 
a recorrente formula apenas o pedido de declaração de nulidade do acto de prorrogação do prazo de 
conclusão da inspecção tributária e de que seja julgada procedente a invocada caducidade do direito 
à liquidação, com todas as consequências legais), sempre teria que interpretar -se este último pedido 
(e é isso que faz a sentença) no sentido de que ali está implícito o pedido de extinção da execução, 
por forma a considerar que seria o processo de oposição o meio processual adequado para apreciar 
tal pretensão, com a consequente impossibilidade legal de se ordenar a convolação para a forma de 
impugnação judicial, forma adequada para a apreciação dos restantes pedidos também formulados. 
Ora, no caso, face aos termos em que aquele pedido é formulado, nem se vê que aquela interpretação 
possa ser feita (tanto mais que à recorrente não foi dada oportunidade para sobre isso se pronunciar), 
nem se vê que da alegação constante do art. 35º da PI, no sentido de que a quantia em questão não lhe 
é exigível por consequência da caducidade do direito à sua liquidação (alegação invocada pelo MP em 
apoio da improcedência do recurso), se deva concluir, sem mais, que a oponente pretendeu invocar 
expressamente o dito fundamento de oposição.

Ou seja, em termos dos pedidos formulados e das causa de pedir respectivas, será o processo de 
impugnação judicial o adequado para apreciar as respectivas pretensões, não ocorrendo impossibilidade 
legal de se ordenar a convolação para tal forma de processo.

A sentença deve, assim, ser revogada, face à procedência da alegação da recorrente no sentido 
de que não existe na petição inicial nenhum fundamento de oposição invocado e, por isso, a sentença 
sofre de erro de julgamento quanto à decisão de não convolação do processo de oposição em processo 
de impugnação judicial e à consequente absolvição da instância.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida e, nos ter-

mos dos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT, ordenar a convolação da petição de oposição 
apresentada em petição de impugnação judicial.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo 
Madureira (vencido – negaria provimento ao presente recurso e confirmaria o impugnado julgado 
nos termos e de armonia com o parecer do Exmo. Magistrado do Mº Pº junto deste STA, com o qual 
concordo). 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Imposto sucessório. Impugnação judicial. Prazo. Tempestividade.
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Sumário:

O prazo de 90 dias previsto no n.º 1 do artigo 102.º do CPPT para deduzir impugnação 
judicial conta -se, no caso de liquidação de imposto sucessório em que tenha sido 
invocado como prova de um dos fundamentos alegados, documento ou sentença 
superveniente aos prazos de reclamação ou impugnação, desde a data em que se 
tornar possível obter o documento ou transitar a sentença em julgado (artigo 151.º 
do CIMSISD).

Processo n.º: 753/10 -30.
Recorrente: Catia Andreia Monteiro Campos Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Catia Andreia Monteiro Campos Ferreira, melhor identificada nos autos, vem recorrer do des-
pacho proferido pelo M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que, com fundamento 
em intempestividade, rejeitou a impugnação da liquidação de imposto sucessório n.º 776 do Serviço 
de Finanças de Amares, no valor de €11.169,94, formulando as seguintes conclusões:

1 - Com base na presunção de que a autora era herdeira fideicomissária, presunção visivelmente 
escorada no teor do testamento, a Repartição de Finanças de Amares liquidou à autora o imposto su-
cessório que se referiu e que ela pagou voluntariamente no prazo legal.

2 - A autora nunca pôs em dúvida a justeza dessa liquidação porque sempre se achou herdeira 
fideicomissária e titular dos bens sobre os quais incidiu o liquidado imposto sucessório.

3 - Aconteceu, porém, que em posterior inventário judicial intentado para partilha dos bens da 
herança, os demais interessados nela impugnaram a qualidade de herdeira da autora, acabando por obter 
nesse incidente uma decisão do STJ que retirou à autora a qualidade de herdeira e consequentemente 
a titularidade dos bens sobre os quais incidiu o imposto liquidado e pago.

4.  - A autora foi notificada desse acórdão em 18 de Janeiro de 2010, ocorrendo por isso o seu 
trânsito em julgado no dia 28 do mesmo mês, data a partir da qual contou o prazo de 90 dias prescrito 
pelo art.102 do CPPT para a propositura desta acção de impugnação.

5 - A sentença recorrida, porém, rejeitou -a com fundamento em extemporaneidade por entender 
que a autora deveria ter impugnado a liquidação nos 90 dias subsequentes ao termo do prazo para o 
pagamento voluntário nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do citado preceito legal.

6. -A sentença recorrida ao decidir assim deu um entendimento ao invocado preceito que o torna cla-
ramente inconstitucional, uma vez que dessa forma está a exigir da autora uma atitude materialmente im-
possível e normativamente inexigível, pois impossível e inexigível é que lançasse mão duma acção de im-
pugnação para anular uma liquidação que reputava justa e pela qual litigou com todo o empenho até ao STJ.

7.  - Sendo de todo consensual que a liquidação do imposto sucessória assenta na presunção de 
que os bens sobre que incide se transmitiram realmente para o sujeito passivo do imposto, a partir do 
momento em que uma superveniente sentença judicial vem decretar a inexistência dessa transmissão, 
a liquidação deixou, pela natureza das coisas, de ter qualquer fundamento, por inexistência do facto 
tributário, e isso só pode ter como resultado a anulação da liquidação,

8 - não podendo o prazo para a respectiva acção de impugnação deixar de contar -se a partir do 
transito em julgado dessa decisão, pois só a partir desse momento pode a autora exercer o seu direito 
de impugnação.

9 - Servindo -nos da linguagem do art. 102 do CPPT, a liquidação impugnada só se tomou lesiva 
partir do momento em que por sentença transitada em julgado foi declarado não existir o facto tributário 
e, por conseguinte, só a partir dessa sentença pode a autora recorrer a juízo.

10 - A sentença recorrida, ao decidir como se referiu, violou, portanto, esse preceito legal, dando-
-lhe, para mais, uma interpretação que o toma claramente inconstitucional, por ofensa do art. 20 da C.R.

11 -Além disso, a sentença recorrida também violou o disposto no art. 151 do CIMSISD (aplicável 
por via do nº4 do art. 102 do CPPT), pois sendo fundamento desta impugnação a inexistência do facto 
tributário e sendo o referido Ac do STJ a prova superveniente dessa alegada inexistência, o prazo de 
90 dias conta -se, como nele se diz, a partir do seu transito em julgado.

2 - A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: tempestividade da impugnação e contagem do respectivo prazo de apresen-

tação nos termos do art. 102.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Alega a recorrente que sendo de todo consensual que a liquidação do imposto sucessória assenta 

na presunção de que os bens sobre que incide se transmitiram realmente para o sujeito passivo do 
imposto, a partir do momento em que uma superveniente sentença judicial (Acórdão do STJ) vem de-
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cretar a inexistência dessa transmissão, a liquidação deixou, pela natureza das coisas, de ter qualquer 
fundamento, por inexistência do facto tributário.

E que a sentença recorrida, para além de violar o art. 20 da Constituição da República, violou 
também o disposto no art. 151 do CIMSISD (aplicável por via do n.º 4 do art. 102 do CPPT), pois 
sendo fundamento desta impugnação a inexistência do facto tributário e sendo o referido Acórdão 
do STJ a prova superveniente dessa alegada inexistência, o prazo de 90 dias conta -se a partir do seu 
transito em julgado.

Afigura -se -nos que lhe assiste razão.
Como é sabido o facto tributário é o facto gerador do imposto ou o pressuposto de facto da obri-

gação do imposto1.
Assim ocorre inexistência do facto tributário quando se dá como existente um facto tributário que 

nunca existiu, o que implica um erro sobre os pressupostos de facto — cf. Código de Procedimento e 
Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 4 ed., pag. 449.

Ora a recorrente alegava na impugnação inexistência do facto tributário uma vez que a sua quali-
dade de herdeira fideicomissária, com base na qual foi liquidado o imposto, foi definitivamente afastada 
por acórdão do STJ de 12.01.2010, transitado em julgado em 28.10.2010.

Sendo que resulta do disposto no arte 151.º do CIMSISD que «os prazos para as reclamações 
e para as impugnações judiciais, quando se invocar, como prova de um dos fundamentos alegados, 
documento ou sentença superveniente aos prazos de reclamação ou impugnação, contar -se -ão desde a 
data em que se tornar possível obter o documento ou transitar a sentença em julgado».

Assim sendo, resultando do referido Acórdão prova superveniente da inexistência do facto tributário 
é manifesto que a situação em análise no autos cabe na previsão do referido art. 151 do CIMSISD, que 
constitui prazo especial e é aplicável por força do disposto no arte 102, n 4 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário.

Daí que se entenda que assiste razão à recorrente quando defende que a impugnação não era 
intempestiva.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, devendo ser 
revogada a decisão recorrida a fim de ser substituída por outra que aprecie os fundamentos da impugnação.

4 - A decisão sob recurso, com base na respectiva intempestividade, rejeitou a impugnação judicial 
deduzida da liquidação do imposto sucessório efectuada pelo Serviço de Finanças de Amares.

Para tanto, arrancando da consideração de que o fundamento impugnatório invocado era gerador 
de mera anulabilidade (inexistência de facto tributário) e que o facto lesivo se consubstanciava no 
próprio acto de liquidação, entendeu -se que a norma de aferição da tempestividade da impugnação se 
encontrava na alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT e daí que, uma vez ultrapassado o prazo aí 
previsto, a mesma tivesse sido rejeitada.

Diga -se desde já que o assim decidido não é de manter.
Vejamos.
Atento o fundamento impugnatório invocado pela ora recorrente, concretizado na inexistência de 

facto tributário em decorrência do facto de por acórdão do STJ, transitado em julgado a 28/1/10, ter sido 
retirado à impugnante a qualidade de herdeira fideicomissária e, em consequência, a titularidade dos bens 
sobre que incidiu o imposto liquidado, a própria lei estabelece um “dies a quo” diferente para a contagem do 
prazo para ser deduzida a impugnação judicial e que não foi objecto de ponderação no despacho recorrido.

De facto, o corpo do artigo 151.º do CIMSISD estabelece o seguinte:
“Os prazos para as reclamações e para as impugnações judiciais, quando se invocar como prova dos 

fundamentos alegados, documento ou sentença superveniente aos prazos de reclamação ou impugnação, 
contar -se -ão desde a data em que se tornar possível obter o documento ou transitar a sentença em julgado”.

E certo é que a aplicabilidade desse prazo especial encontra desde logo guarida no n.º 4 do ar-
tigo 102.º do CPPT.

Como assim, tendo o acórdão do STJ, invocado como fundamento da inexistência do facto tribu-
tário, transitado em julgado a 28/1/10, a impugnação judicial deduzida a 16/4/10 (cfr. autos) respeitou 
o prazo de 90 previsto no n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, com referência ao disposto no corpo do ar-
tigo 151.º do CIMSISD.

O despacho sob recurso não pode, assim, manter -se, não se conhecendo da questão de inconsti-
tucionalidade que vem também alegada, dado se encontrar prejudicada em face da solução que acaba 
de ser adoptada a respeito da tempestividade da impugnação.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando -se, em consequência, a 
decisão recorrida, devendo os autos baixar ao TAF de Braga para conhecimento dos fundamentos de 
impugnação invocados, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Regime simplificado de tributação. Prazo. Matéria colectável. Determinação do lucro 
tributável.

Sumário:

 I — O regime simplificado de determinação do lucro tributável, previsto no artigo 53.º 
do Código do IRC, tem carácter facultativo e não obrigatório — sob pena de 
violação da disposição constitucional de que «a tributação das empresas incide 
fundamentalmente sobre o seu rendimento real» (n.º 2 do artigo 104.º da Consti-
tuição da República Portuguesa).

 II — A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve 
ser formalizada pelos sujeitos passivos nomeadamente na declaração de início de 
actividade [alínea a) do n.º 7 do artigo 53.º do Código do IRC].

 III — A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável tem 
validade por um período de três exercícios, nos termos do n.º 8 do artigo 53.º do 
Código do IRC (aditado pela Lei n.º 30 -G/2000, de 30 de Dezembro).

Processo n.º 808/10 -30.
Recorrente: HWP — Homeware Partnership, Unipessoal, 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 – HWP  - Homeware Partnership, Unipessoal, Ldª, melhor identificada nos autos, não se con-
formando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou não provada e 
improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação de IRC, respeitante ao 
ano de 2007, dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:

I. O Tribunal a quo interpretou as normas conjugadas dos n.ºs 1, 2, 7, 8 e 9 do art. 53.º do CIRC 
no sentido de, independentemente da opção pelo enquadramento no regime geral aquando da declara-
ção de início de actividade, o contribuinte ficar automaticamente enquadrado no regime simplificado 
de determinação do lucro tributável, quando, entretanto, em algum dos três exercícios após o início de 
actividade, obtiver rendimento tributável inferior a € 149.639,37.

II. De acordo com uma correcta interpretação das normas conjugadas dos n.ºs 1, 2, 7, 8 e 9 do 
art. 53.º do CIRC, deve entender -se que a opção pelo enquadramento no regime geral aquando da 
declaração de início de actividade é válida para os três exercícios seguintes ao início de actividade, 
independentemente de em algum destes exercícios o rendimento tributável ser inferior a € 149.639,37.

III. Ao interpretar as normas conjugadas dos n.ºs 1, 2, 7, 8 e 9 do art. 53.º do CIRC conforme 
referido sob Conclusão I e não conforme referido sob Conclusão II o Tribunal a quo errou na respectiva 
interpretação.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que a sentença deve ser revogada 

e substituída por acórdão declaratório da procedência da impugnação judicial, sufragando -se, para o 
efeito, na jurisprudência desta Secção do STA.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
1. A Administração Fiscal procedeu à liquidação de IRC n.º 2008 2310337269, relativa ao ano de 

2007, no valor de 9 342.25 €, com data limite de pagamento em 17.09.2008;
2. A impugnante iniciou a sua actividade em 11.12.2006 (fls. 45 a 47 dos autos);
3. A impugnante na declaração de início de actividade assinalou a opção pelo regime geral de 

determinação de lucro tributável e indicou como volume de negócios previsível de 40000.00€ mensais 
perfazendo 480 000.00 € ano (fls.54 a 60 dos autos);

4. A impugnante apresentou o modelo 22 do IRC, relativo ao exercício de 2007, obteve proveitos 
no valor de 103 466.21 €;

5. A Administração Fiscal enquadrou a impugnante no ano de 2007, no regime simplificado;
6. Em 01.10.2008 a impugnante deduziu a impugnação judicial.
3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se a Recorrente deve 

ser tributada segundo o regime simplificado ou o regime geral de IRC, relativamente ao ano de 2007.
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A Recorrente, quando apresentou a declaração de início de actividade, em 2006, indicou € 480.000,00 
como valor estimado do volume anual de negócios.

Nesse ano, porém, o montante dos proveitos declarados pela Recorrente foi de € 103.466,21 
(Embora este facto não tenha sido incluído no probatório, é dado como assente na sentença recorrida, a 
fls. 80), não atingindo, assim, o valor de € 149. 639,37, referido no art. 53.º, n.º 1, do CIRC, na redacção 
dada pelo DL n.º 198/2001, de 3 de Julho.

A Administração Tributária, sem que a Recorrente tivesse efectuado opção explícita por tributa-
ção nos termos do regime simplificado, fixou a matéria tributável de 2007 de harmonia com as regras 
deste regime.

Na sentença recorrida, entendeu -se que a declaração de proveitos em montante inferior ao valor 
de 149,639,37 euros, determina o automático enquadramento no regime simplificado, dado que não 
veio expressar a sua opção pelo regime geral.

Vejamos se lhe assiste razão.
4 – Como se escreveu no acórdão desta Secção do STA de 11/3/09, in rec. n.º 831/08, em que o 

Relator é o mesmo, “de acordo com os termos do artigo 53.º do Código do IRC, na redacção da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 30 de Dezembro, é permitido aos sujeitos passivos optar pelo apuramento do lucro 
tributável de acordo com as regras definidas para o regime simplificado de tributação.

Este regime é aplicável aos sujeitos passivos de IRC residentes que satisfaçam, cumulativamente, 
os seguintes pressupostos: a) exerçam, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola; 
b) não estejam isentos nem sujeitos a algum regime especial de tributação; c) não estejam obrigados à 
revisão legal de contas; d) apresentem no exercício anterior ao da aplicação do regime, um volume total 
de proveitos inferior a 149.639,37 € (cerca de 30.000 contos); f) não optem pela aplicação do regime 
geral de determinação do lucro tributável.

No exercício do início da actividade, o enquadramento faz -se em conformidade com o volume 
de proveitos estimados para um ano de actividade.

O regime simplificado só é aplicável quando os sujeitos passivos não optem pela aplicação do 
regime geral de determinação do lucro, previsto nos artigos 17.º a 46.º do Código do IRC.

A opção pelo regime geral deve ser formalizada: na declaração de início de actividade; ou na 
declaração de alterações referida nos artigos 110.º e 111.º do Código do IRC, até ao fim do 3.º mês 
do período de tributação do início da aplicação do regime – cf. a alínea a) do n.º 7 do artigo 53.º do 
Código do IRC.

Uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma é válida por um período de 3 exercícios, 
findo o qual caduca, excepto se for renovada através de uma declaração de alterações no prazo referido 
– cf. o n.º 8 do artigo 53.º do Código do IRC.

Não sendo exercida a opção pela aplicação do regime geral e verificando -se os requisitos de 
enquadramento no regime simplificado, este regime é aplicado automaticamente por um período de 
3 exercícios, sendo prorrogado por iguais períodos. Caso o sujeito passivo não pretenda ver prorrogada 
a aplicação do regime simplificado, deverá comunicar a opção de transitar para o regime geral, mediante 
declaração de alterações, no prazo mencionado.

O regime simplificado tem sempre como pressuposto uma opção do contribuinte que renuncia 
ao seu direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade. Temos deste modo uma daquelas 
situações em que a lei atribui relevância à vontade do contribuinte e em que este pode optar pelo regime 
que considera mais favorável – cf. Saldanha Sanches, Fiscalidade, Julho/Outubro de 2001.

No regime simplificado o contribuinte será tributado com base num lucro normal – que será o 
resultante da aplicação de indicadores de base técnica definidos para os diferentes sectores da actividade 
económica – cf. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, Almedina, p. 551.

A tributação segundo o regime simplificado é facultativa, sendo colocada na disponibilidade do 
sujeito passivo a opção pelo regime geral de determinação do lucro tributável, de harmonia com o 
disposto no n.º 1 do artigo 53.º do Código do IRC. A opção feita na declaração de início de actividade 
pela aplicação do regime geral releva para os três exercícios seguintes (n.º 7 do referido artigo 53.º), 
ainda que esse regime já resultasse obrigatório em face do volume total anual de proveitos estimado 
na declaração inicial – cf. o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21 -5 -2008, 
proferido no recurso n.º 10/08.

E o certo é que o regime simplificado de tributação de IRC, previsto no artigo 53.º do Código do 
IRC, é de carácter facultativo, e, por isso, não contende com o princípio constitucional da tributação das 
empresas pelo rendimento real fundamentalmente – cf. o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 15 -2 -2007, proferido no recurso n.º 959/06”.

No caso em apreço, segundo o probatório, a impugnante, ora recorrida, «iniciou a sua actividade em 
11/12/06 (fls. 45 a 47 dos autos)»; «a impugnante na declaração de início da actividade assinalou a opção 
pelo regime geral de determinação de lucro tributável»; «indicou como volume de negócios previsível 
de 40.000.00 € mensais perfazendo 480.000.00 € ano (fls.54 a 60 dos autos); «A impugnante apresen-
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tou o modelo 22 do IRC, relativo ao exercício de 2007, obteve proveitos no valor de 103 466.21 €»; 
«A Administração Fiscal enquadrou a impugnante no ano de 2007, no regime simplificado».

Perante este comportamento declarativo, feito no início de actividade, em 2006, em que se “opta pelo 
regime geral de determinação do lucro tributável”», é válida a opção da impugnante, ora recorrida, pelo 
regime geral de determinação do lucro tributável relativamente ao exercício, aqui em causa, do ano de 2007.

“Com efeito e como se viu, uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma é válida por 
um período de 3 exercícios, sendo certo que o regime simplificado só é aplicável quando os sujeitos 
passivos não optem pela aplicação do regime geral de determinação do lucro.

Pelo que não tem fundamento o enquadramento, que a Administração Fiscal fez, da impugnante, 
ora recorrida, no regime simplificado para efeitos de determinação do lucro tributável relativamente 
ao exercício do ano de 2007.

Estamos, deste modo, a dizer, e em resposta ao thema decidendum, que a determinação do lucro 
tributável de IRC da impugnante, ora recorrida, em relação ao exercício do ano de 2007, não deve ser 
operada de acordo com as regras definidas para o regime simplificado de tributação.

…E, então, havemos de convir que o regime simplificado de determinação do lucro tributável, 
previsto no artigo 53.º do Código do IRC, tem carácter facultativo e não obrigatório – sob pena de vio-
lação da disposição constitucional de que «a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre 
o seu rendimento real» (n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa).

A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve ser formalizada 
pelos sujeitos passivos nomeadamente na declaração de início de actividade [alínea a) do n.º 7 do 
artigo 53.º do Código do IRC].

A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável tem validade por 
um período de três exercícios, nos termos do n.º 8 do artigo 53.º do Código do IRC (aditado pela Lei 
n.º 30 -G/2000, de 30 de Dezembro)”.

De resto, mesmo que a recorrente tivesse estimado, na declaração de início de actividade, proveitos 
inferiores a € 149.639,37, não havia qualquer obstáculo a que fosse tributada pelo regime geral, pois, 
como resulta da parte final do n.º 1 do referido artº 53º, mesmo os contribuintes que estivessem em 
condições de serem tributados pelo regime simplificado, podiam optar por afastar este regime.

Assim, tem de se concluir que foi ilegal a actuação da Administração Tributária ao determinar 
da matéria tributável de IRC da recorrente no ano de 2007 segundo as regras do regime simplificado.

Neste mesmo sentido, pode ver -se, também, os Acórdãos desta Secção do STA de 18/6/08, in rec. 
n.º 205/08, que ali foi seguido de perto; de 26/11/08, in rec. n.º 733/08; de 10/12/08, in rec. n.º 874/08; 
de 22/4/09, in rec. n.º 1.114/08 e de 14/7/10, in rec. n.º 268/10.

5 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença 
recorrida, julgar procedente a impugnação judicial e, em consequência, anular o acto de liquidação 
impugnado, por vício de violação de lei.

Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância, fixando -se a procuradoria em 1/8, uma vez 
que neste Supremo Tribunal Administrativo não contra -alegou.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Contra -ordenação. Dedução da acusação pelo Ministério Público. Arguição de nuli-
dades de que enferma a decisão administrativa por este Magistrado. Nulidade da 
acusação.

Sumário:

 I — Em processo de contra -ordenação, a dedução da acusação pelo Ministério Público 
não impede que este Magistrado promova e o juiz decida a declaração da nulidade 
da decisão administrativa.

 II — Tratando -se de nulidades insupríveis, sendo estas de conhecimento oficioso e 
podendo ser arguídas até a decisão se tornar definitiva (cf. artigo 63.º, n.os 1 e 5 
do RGCO), sempre se lhe impunha arguir tal nulidade, na defesa do princípio da 
legalidade.
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 III — O facto do Ministério Público pugnar pela nulidade da decisão administrativa e, 
portanto, da sua própria acusação, isso não significa que, a defesa da nulidade 
dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, leva à nulidade 
de falta de promoção por não ter sustentado a acusação até ao julgamento.

 IV — Com efeito, falta de promoção do processo significará inexistência de acusação ou 
falta de impulso do processo, mas, aqui, ela existe e impulso do processo também 
existe, uma vez que o Ministério Público está a promover o seu andamento nos 
termos legais.

 V — A ser nula a acusação por esse facto, a decisão administrativa continuaria a 
figurar na ordem jurídica, com a consequente condenação do arguido, sem que 
tivesse sido exercida a acção penal, o que é, manifestamente, ilegal.

Processo n.º 834/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Construções Licínio e Monteiro, L.da e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.

Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a decisão do Mmº Juiz do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou nula a acusação que aquele Magistrado 
deduziu no processo de contra -ordenação instaurado contra Construções Licínio e Monteiro, Lda, 
melhor identificada nos autos, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes con-
clusões:

1  - Recebido no tribunal o contra -ordenacional recurso de impugnação judicial da decisão admi-
nistrativa condenatória não pode o Mº Pº deixar de o apresentar ao juiz.

2  - Apresentado, se se verificar que a decisão administrativa enferma de nulidade insuprível, 
mais não resta que o Mº Pº promover e o juiz decidir pela declaração de nulidade da decisão e, em 
consequência, remeter o processo à entidade administrativa para, querendo, renovar sem vícios a 
decisão.

3  - A tanto obrigam os arts 63.º, nºs 1, alínea d), 3 e 5 do RGIT e 59.º, n.º 1, e 62.º, n.º 1, do 
RGCO.

4  - Com o que, não têm aplicação ao caso as normas dos arts 119.º, alínea b), 48.º e 53.º, n.º 2, 
alínea c), do CPP.

5  - Decidindo como decidiu o despacho em recurso violou por omissão e erro de interpretação e 
de aplicação tais dispositivos legais.

6  - Pelo que deve ser substituído por outro que declare nula a decisão administrativa, com nu-
lidade dos termos subsequentes que dela dependam absolutamente e, em consequência, se ordene a 
baixa à entidade administrativa para eventual sanação da nulidade e renovação do acto administrativo 
condenatório.

A recorrida e a Fazenda Pública não contra -alegaram.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que o recurso foi interposto pelo 

Magistrado do Ministério Público junto da 1ª instância.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo o Ministério 

Público deduzido acusação em processo de contra -ordenação, pode, posteriormente, promover a nu-
lidade da decisão administrativa e, em consequência, ser ordenada a remessa do processo à entidade 
que a emitiu, para, querendo, a renovar sem quaisquer vícios.

É o seguinte o teor da decisão recorrida:
“O Dig. Mag. do MP junto deste TAF apresentou os autos ao juiz pelo que, com este acto, deduziu 

acusação  - art.º 62.º, n.º 1 do RGCO.
Posteriormente pugnou pela nulidade da decisão administrativa, e, portanto, da sua própria acu-

sação  - Cfr. art.º 63.º, n.º1, alínea d), e n.º 3 do RGIT.
Defendeu também a procedência do recurso.
Apesar de não se entender a razão jurídica que motivou o Dig. Mag. do MP a acusar, quando de 

antemão já conhecia a decisão administrativa que só agora, e não antes, considera enfermar de nulidade 
insuprível, o certo é que a defesa da nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão admi-
nistrativa leva à nulidade de falta de promoção, porque não sustentou a acusação até ao julgamento 
 - art.ºs 119.º, alínea b) 48.º e 53.º, n.º 2 alínea c) do CPP, por remissão do art.º 3.º, alínea b) do RGIT 
e 41.º, n.º1 RGCO.

(Se quisermos ser absolutamente formalistas e se quisermos ignorar o art.º 9.º do CC e todas as 
teorias da interpretação jurídica, pode o MP acusar, e, em prol dos princípios da celeridade processual, 
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da resolução rápida dos conflitos e do princípio segundo o qual não se devem praticar actos inúteis, deve 
de imediato retirar a acusação com a fundamentação dada, por exemplo, na promoção de declaração 
de nulidade da decisão administrativa  - artº 71.º, n.º 1 do RCCO).

Pelo exposto julgo nula a acusação do Dig. Mag. do MP”.
O transcrito despacho foi sustentado nos termos constantes de fls 87 a 90.
Desde logo, importa referir que não vem posto em causa que o Magistrado do Ministério Público 

deduziu acusação.
Entende, porém, o Mmº Juiz “a quo”, como vimos, que, o Magistrado recorrente, com a sua pro-

moção, ao pugnar pela nulidade da decisão administrativa e, portanto, da sua própria acusação, isso 
significa que “a defesa da nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão administrativa, leva 
à nulidade de falta de promoção, porque não sustentou a acusação até ao julgamento”, para concluir, 
assim, que essa acusação é nula.

Mas não cremos que lhe assista razão.
Com efeito, dispõe o artº 62º, n.º 1 do RGCO, aqui aplicável ex vi do artº 3º do RGIT que “Rece-

bido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério 
Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação”.

“A remessa do processo ao Ministério Público e não directamente ao juiz, visa possibilitar àquele 
promover a prova dos factos que considere relevantes para a decisão (art. 72.º, n.º 1, do RGCO), para 
além de lhe proporcionar tomar conhecimento do processo, em que irá ter intervenção na fase judicial, 
e a apreciar da legalidade da condenação.

Ao fazer esta apreciação, o Ministério Público pode chegar à conclusão de que a condenação é 
ilegal” (Jorge Sousa e Simas Santos, in Contra -ordenações, Anotações ao Regime Geral).

No caso dos autos, o Magistrado do Ministério Público, já depois de ter deduzido a acusação, tendo 
deparado com várias nulidades de que enferma a decisão administrativa e que cita na sua promoção, 
promoveu a nulidade dessa mesma decisão.

E, ao contrário do decidido, sempre lhe cabia requerer essa nulidade, tudo na defesa do princípio 
da legalidade, que tem consagração expressa nos artº 43º do RGCO e 266º da CRP e cuja fiscalização 
lhe está legalmente atribuída.

Na verdade e no caso, tratando -se como se trata de nulidades insupríveis, sendo estas de conhe-
cimento oficioso e podendo ser arguidas até a decisão se tornar definitiva (cfr. artº 63º, nºs 1 e 5 do 
RGCO), sempre se lhe impunha, na defesa desse princípio da legalidade, arguir a nulidade da decisão 
administrativa e, consequentemente, a baixa do processo à entidade que a prolatou para suprimento 
dessas nulidades e renovação da decisão, se assim o entender.

Por outro lado, ao pugnar pela nulidade da decisão administrativa e, portanto, da sua própria 
acusação, isso não significa que “a defesa da nulidade dos termos subsequentes do processo à decisão 
administrativa, leva à nulidade de falta de promoção, porque não sustentou a acusação até ao julga-
mento”, como entendeu o Mmº Juiz “a quo”.

Com efeito e como bem salienta o Magistrado recorrente, na sua motivação do recurso, a pro-
moção da declaração de nulidade “não pode ter -se como equivalente a falta de promoção do processo. 
Falta de promoção do processo significará inexistência de acusação ou falta de impulso do processo. 
Mas aqui a acusação existe, sem embargo de se poder considerar nula, por lhe falecerem requisitos 
essenciais. E impulso do processo também está a haver pois o Mº Pº está a promover o seu andamento 
nos termos legais”.

Acresce que o deferimento do referido requerimento tem como consequência imediata, apenas, 
a nulidade da decisão administrativa e só de forma mediata e por força do disposto no artº 63º, n.º 3 
do RGIT a anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, nome-
adamente a acusação.

Aliás, a ser nula a acusação, como decidiu o Mmº Juiz “a quo”, a decisão administrativa continuaria 
a figurar na ordem jurídica, com a consequente condenação do arguido, sem que tivesse sido exercida 
a acção penal, o que é, manifestamente, ilegal, como vimos.

Neste sentido, pode ver -se o recente Acórdão desta secção do STA de 17/11/10, in rec. 
n.º 556/10.

3 – Nestes termos, acorda -se em conceder provimento ao presente recurso e revogar o despacho 
recorrido, que deverá ser substituído por outro que, no conhecimento do objecto do recurso judicial, 
aprecie a promoção do Ministério Público.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gon-
çalves. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Suspensão da execução. Dispensa de garantia. Compe-
tência do órgão da execução fiscal.

Sumário:

A competência para a decisão sobre a apreciação da garantia prestada ou do pedido 
de dispensa de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição à execu-
ção fiscal, visando a suspensão desta, cabe ao órgão da execução fiscal e não ao 
tribunal.

Processo n.º 910/10 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, 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 – Cruz & Companhia, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão da 
Mma. Juíza do TAF de Viseu que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela que indeferiu o pedido de dispensa de garantia no âmbito 
do processo de execução fiscal que lhe foi instaurado para cobrança de dívida de IRC, referente ao 
exercício de 2005, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) No que respeita à impugnação judicial, é unanimemente aceite, em face da redacção do n.º 4 
do artigo 103.º do CPPT, da doutrina e da jurisprudência (cf., a título de exemplo, Acórdão do STA de 
27 -05 -2009 e acórdão recorrido), que a competência para a decisão sobre a aceitação das garantias que 
visem o efeito suspensivo da execução fiscal cabe ao Tribunal.

B) No que concerne à oposição judicial à execução, a autorizada doutrina, mormente o Prof. 
Doutor Rui Duarte Morais (in A Execução Fiscal, 2.ª edição, Almedina, 2006), defende que a compe-
tência para a decisão sobre a aceitação das garantias que visem o efeito suspensivo da execução fiscal 
cabe, igualmente, ao Tribunal, porquanto existe um paralelo entre a impugnação judicial e a oposição 
à execução.

C) A causa de suspensão da execução tanto no caso da impugnação judicial, como no caso 
da oposição à execução, é a instauração de uma fase judicial do processo. Na verdade, é em virtude 
da apresentação do articulado dirigido ao tribunal tributário que, cumulativamente com a prestação de 
garantia, se suspende a execução (cf., para a oposição à execução, os artigos 212.º e 169.º, n.ºs 1 e 5, 
do CPPT). Não o contrário, não por força da mera prestação de garantia.

D) Tanto no caso da impugnação, como no caso da oposição, não tem qualquer sentido útil que 
se proceda à penhora de bens do executado sem que se decida da questão – prévia – de atribuição a 
essa fase judicial iniciada (impugnação ou oposição) de efeito suspensivo, mediante a prestação (ou 
dispensa de prestação) de garantia, requerida pelo impugnante ou oponente. E se na impugnação é o 
Tribunal que decide da questão “prévia” da aceitação de garantias para obter a suspensão da execução, 
faz todo o sentido, por uma identidade de situações e fundamentos já evidenciada, que na oposição 
também o seja.

E) O disposto no artigo 103.º, n.º 4, do CPPT é aplicável directamente à oposição à execução 
por força da remissão do artigo 212.º do mesmo Código. E, na verdade, a remissão do artigo 212.º 
para os «termos deste Código», remete para o regime da suspensão da execução e prestação de garantia 
em caso de apresentação de impugnação judicial (cf. as disposições conjugadas dos artigos 212.º, 169.º, 
n.º 5, 169.º, n.º 1 e 103.º, n.º 4, todas do CPPT).

F) O disposto no art.º 199.º do CPPT apenas se aplica à impugnação judicial por força da remis-
são da parte final do artigo 103.º, n.º 4, do CPPT, sendo que essa remissão deixa de fora o n.º 8 desse 
artigo 199.º.

G) Para que o artigo 199.º do CPPT – que consagra o regime da prestação de garantia em caso 
de pagamento em prestações – seja aplicável à oposição à execução, tem de beneficiar igualmente de 
uma remissão expressa para o efeito, sendo que a remissão existente em sede de efeitos suspensivos da 
apresentação da oposição à execução – o artigo 212.º do CPPT – remete para o regime da impugnação 
judicial.
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H) O Executado que pretenda suspender a execução fiscal pela prestação de garantia na pen-
dência de oposição à mesma, tendo -o requerido espontaneamente na petição de oposição, verá 
tal apreciação da prestação de garantia ser da competência do Tribunal.

I) Sendo o Tribunal a decidir da prestação de garantia, com vista à suspensão do processo de 
execução, então, deverá ser também o Tribunal a decidir da isenção da prestação dessa mesma 
garantia, que logra alcançar o mesmo efeito.

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

merece provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostram -se provados os seguintes factos:
A) No dia 12 de Março de 2010, a CRUZ & COMPANHIA foi citada, pelo serviço de finanças do 

concelho de Tondela, da instauração do processo de execução fiscal acima identificado, para cobrança 
de uma alegada dívida de IRC adicionalmente liquidado, com referência ao exercício de 2005.

B) A CRUZ & COMPANHIA não se conformou com os fundamentos adiantados pela Adminis-
tração Fiscal para a emissão da liquidação adicional de IRC de 2005, que está na origem do processo 
de execução fiscal referido, pelo que apresentou da mesma uma impugnação judicial, que corre termos 
neste Tribunal, sob o n.º 229/10.3BEVIS.

C) A Reclamante, à execução fiscal, opôs -se em 12 de Abril de 2010, tendo o serviço de finanças 
remetido a dita oposição a este Tribunal, em 28 de Abril de 2010, onde lhe foi atribuído o n.º 210/
10.2BEVIS.

D) Na oposição mencionada em C), a CRUZ & COMPANHIA requereu ao Tribunal que a isen-
tasse de prestar a garantia necessária para obter o efeito suspensivo da execução fiscal, alegando que 
a prestação de garantia acarretar -lhe -ia um prejuízo irreparável.

E) Em 10 de Maio do corrente ano, a CRUZ & COMPANHIA foi notificada pelo serviço de finan-
ças “para, no prazo de 15 (quinze) dias, (…) prestar garantia conforme dispõe o n.º 1, n.º 5 e n.º 6 do 
art.º 199.º do referido diploma [CPPT], na importância de € 999.799,81 (novecentos e noventa e nove 
mil setecentos e noventa e nove euros e oitenta e um cêntimos), valor que constitui a garantia, apurada 
nos termos do já citado diploma, com o fundamento de assegurar o valor exigido neste processo de 
execução fiscal (…)”  - cfr. documento que ora se junta sob o n.º 1 e cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido para todos os devidos e legais efeitos.

F) Em consequência da notificação mencionada em E), a Reclamante dirigiu ao serviço de finan-
ças do concelho de Tondela um requerimento a solicitar que se desse sem efeito aquele ofício (ofício 
n.º 01231, de 05/05/2010).

G) Em resposta ao requerimento descrito em F) o serviço de finanças indeferiu a pretensão, 
alegando que “face ao disposto no n.º 1 do artigo 183.º do CPPT, a haver garantia esta será prestada 
junto do serviço onde pender o processo de execução fiscal respectivo, neste caso, o Serviço de Fi-
nanças de Tondela”.

H) É contra a decisão do órgão de execução fiscal descrita em G) que a CRUZ & COMPANHIA 
vem deduzir a presente reclamação, nos termos e para os efeitos do artigo 276.º do CPPT.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela Mma. Juíza a quo que considerou 
ser a Administração Tributária a entidade competente para apreciar o pedido de dispensa da prestação 
de garantia formulado pela ora recorrente e não o tribunal tributário.

Contra tal entendimento se insurge a recorrente, alegando, em síntese, que tal como sucede no 
caso da impugnação judicial deve caber ao tribunal decidir dessa questão na pendência de oposição à 
execução fiscal.

Vejamos. Está prevista no n.º 4 do artigo 52.º da LGT a possibilidade da AT, a requerimento do 
interessado, apresentado nos termos do artigo 170.º do CPPT, isentar o executado da prestação de garantia 
caso esta lhe cause prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insufici-
ência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que, em qualquer 
dos casos, a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.

Sobre o local onde deve ser prestada a garantia, dispõe o artigo 183.º, n.º 1 do CPPT que esta 
será prestada junto do tribunal tributário competente ou do órgão da execução fiscal onde pender o 
processo respectivo.

A questão que se impõe resolver é nas situações em que se coloca a necessidade de prestação de 
garantia e em que haja processos simultaneamente pendentes perante o tribunal e perante a adminis-
tração tributária, como é o caso das situações de impugnação judicial em que a dívida não foi paga 
e haverá além do processo de impugnação judicial, pendente no tribunal, um processo de execução 
fiscal, pendente perante o órgão da execução fiscal, e das situações de oposição à execução fiscal, em 
que o processo a ela respeitante é enviado a tribunal (artigo 208.º, n.º l, do CPPT), mas o processo de 
execução fiscal continuará pendente perante o órgão da execução fiscal.
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Numa primeira análise, parece não ser claro, nestas situações, como refere Jorge Lopes de Sousa, 
in CPPT comentado e anotado, volume II, a págs. 245, qual é o «processo respectivo» que se refere no 
n.º 1 do artigo 183.º citado.

Contudo, a nosso ver, o processo em que se deverá requerer a prestação de garantia deverá ser 
aquele em que se pretende que se produza o efeito suspensivo que a sua prestação produz, ou seja, 
visando a prestação de garantia suspender a executoriedade do acto de liquidação, obstando ao pros-
seguimento do processo de execução fiscal, parece que deverá ser nesta execução, perante o órgão da 
execução fiscal.

É este, aliás, o entendimento que se pode sintonizar com o poder atribuído à administração tri-
butária, e não ao tribunal, de, a requerimento do executado, o isentar de prestação de garantia (artigos 
52.º, n.º 4, da LGT e 170.º, n.º 1, do CPPT)  - v. autor e obra citada.

É certo que o n.º 4 do artigo 103.º do CPPT vem lançar dúvidas sobre a correcção desta conclusão, 
nos casos de impugnação judicial, como salienta Jorge Lopes de Sousa, porquanto, na verdade, aí se 
estabelece, com uma redacção pouco feliz, que «a impugnação tem efeito suspensivo quando, a reque-
rimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o 
efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º».

Ora, esta disposição, ao referir que é o tribunal quem notifica o interessado para prestar garantia, 
parece pressupor que é perante o próprio tribunal que a garantia tem de ser prestada; por outro lado, 
ao fixar -se aqui um prazo de 10 dias, em vez do prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do artigo 169.º do 
CPPT para a prestação de garantia perante a AT, parece não se poder deixar de concluir que não se 
está a remeter o interessado para o procedimento de prestação de garantia perante a AT previsto nesse 
artigo. Aliás, essa remissão era feita no n.º 3 deste artigo 103.º, na redacção original, em que se referia 
que «a impugnação tem efeito suspensivo mediante garantia adequada a solicitar, conceder e prestar 
nos termos do artigo 199.º», pelo que o facto de o n.º 4 do artigo 103.º, na redacção dada pela Lei 
n.º 15/2001, de 5 de Junho, ter substituído esta norma pelo actual n.º 4 parece conduzir à conclusão de 
que se pretendeu criar um regime próprio para a impugnação judicial, sendo a garantia prestada perante 
o tribunal e no prazo mais curto de 10 dias. E, a ser assim, o tribunal terá de averiguar previamente, 
através da AT, qual é o montante da garantia, pois ela tem de cobrir «o valor da dívida exequenda, juros 
de mora até ao termo do prazo de pagamento limite de 5 anos e custas a contar até à data do pedido, 
acrescida de 25% da soma daqueles valores» (artigo 199.º, n.º 5) e nem todos estes elementos serão do 
conhecimento ou poderão ser calculados pelo tribunal (designadamente as custas devidas no processo 
de execução fiscal, que devem ser contadas até à data do pedido de prestação de garantia)  - Jorge Lopes 
de Sousa, in obra citada.

No caso em apreço, o pedido de dispensa de garantia foi solicitado no âmbito de processo de 
oposição à execução fiscal, e não de impugnação judicial, mas com a finalidade de a reclamante, ora 
recorrente, obter efeito suspensivo no processo de execução fiscal.

E, assim sendo, será neste caso o órgão da execução fiscal o competente para apreciar tal pedido.
Tem razão a recorrente quando alega que não faz sentido invocar aqui a norma constante do n.º 8 

do artigo 199.º do CPPT para sustentar a competência do órgão da execução fiscal para a apreciação 
do pedido referente à prestação de garantia em sede de oposição à execução fiscal na medida em que o 
regime desse artigo, que é referente à prestação de garantia necessária à autorização do pagamento da 
dívida exequenda em prestações, apenas se aplica à impugnação judicial por força da remissão do n.º 4 
do artigo 103.º do CPPT e ainda assim essa remissão deixa de fora o n.º 8 desse artigo 199.º, sendo que 
não existe qualquer remissão expressa para a oposição à execução.

Mas já carece, porém, de razão a recorrente ao sustentar que o disposto no artigo 103.º, n.º 4 do 
CPPT é aplicável directamente à oposição à execução por força da remissão do artigo 212.º do mesmo 
Código ao estabelecer que a oposição suspende a execução «nos termos do presente Código».

Com efeito, contrariamente ao entendimento da recorrente, e como bem salienta o Exmo. PGA 
no seu parecer, o artigo 212.º do CPPT não autoriza a conclusão de que, à semelhança do processo de 
impugnação judicial, na pendência de processo de oposição à execução fiscal seja o tribunal tributário 
competente para a apreciação do pedido de dispensa de garantia.

Desde logo, porque o artigo 103.º, n.º 4 do CPPT também não confere para tal explícita competência 
ao tribunal, sendo que a mesma apenas resulta da melhor interpretação da norma, pois sendo a notificação 
para a prestação da garantia efectuada pelo tribunal faz todo o sentido, por uma questão de coerência 
do sistema, que seja o tribunal a apreciar a garantia prestada no caso de impugnação judicial.

Por outro lado, a remissão do artigo 212.º do CPPT para os termos do presente Código apenas 
deve ser interpretada no sentido da aplicação à oposição à execução dos requisitos que determinam 
a suspensão da execução nos casos de prestação de garantia na pendência de reclamação graciosa, 
impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda 
(artigos 103.º, n.º 4 e 169.º, n.ºs 1 e 5 do CPPT).



1911

Em suma, a norma constante do artigo 103.º, n.º 4 do CPPT, permitindo a apreciação da garantia 
prestada ou do pedido de dispensa de prestação de garantia pelo tribunal, apenas é aplicável ao pedido 
formulado na pendência de impugnação judicial e não de oposição à execução fiscal.

A decisão recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser confirmada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Directiva 90/435/CEE. Isenção de retenção na fonte de IRC. Requisitos. Juros indem-
nizatórios.

Sumário:

 I — A nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de facto e de 
direito que justifiquem a decisão ocorre quando falte em absoluto a indicação 
desses fundamentos, e não quando ocorre deficiência ou incongruência da funda-
mentação, erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou erro na interpretação 
desta.

 II — A Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho, impôs ao Estado Português a isenção de 
tributação na fonte dos lucros distribuídos pela sociedade afiliada residente em 
Portugal à sociedade mãe residente noutro Estado -membro quando esta detenha, 
pelo menos, 25 % do capital social daquela (n.º 1 do artigo 5.º), mas estabeleceu 
um regime transitório, permitindo -lhe continuar a efectuar a retenção na fonte de 
imposto até uma data que não poderia ser posterior ao fim do oitavo ano seguinte 
à data de entrada em aplicação da Directiva (n.º 4 do artigo 5.º), isto é, até ao fim 
do oitavo ano seguinte a 1 de Janeiro de 1992 (artigo 8.º).

 III — Tendo esse regime derrogatório terminado em 31 de Dezembro de 1999, a norma 
contida no n.º 1 do artigo 5.º da Directiva, sobre a isenção de tributação, entrou 
em pleno vigor no dia 1 de Janeiro de 2000, pelo que as taxas reduzidas de IRC 
previstas nos artigos 69.º e 75.º do CIRC (na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 123/92, de 2 de Julho) deixaram de poder ser aplicadas a partir de então.

 IV — Tendo essa Directiva efeito directo na ordem jurídica interna e gozando as normas 
comunitárias de primazia sobre o direito interno (artigo 8.º da CRP), a Impug-
nante podia invocar directamente, como invocou, o estatuído no artigo 5.º, n.º 1 
da Directiva a partir de 1 de Janeiro de 2000.

 V — Embora essa Directiva não estabeleça normas procedimentais para a comprovação 
dos requisitos materiais de que depende a aplicação da isenção, estes requisitos 
têm de ser comprovados pelos Estados contratantes, pois que lhes incumbe ve-
rificar se o contribuinte está ou não em condições de beneficiar da exclusão de 
incidência de imposto, definindo os adequados instrumentos de verificação ou 
meios de prova sem violar o espírito da convenção.

 VI — Só com a norma introduzida no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC pela Lei n.º 30 -G/2000, 
de 29 de Dezembro, se passou a exigir na legislação portuguesa a apresentação, 
para efeitos de aplicação daquela isenção, de certificado de residência composto 
por «declaração confirmada e autenticada pelas autoridades fiscais competentes 
do Estado membro da União Europeia de que é residente a entidade beneficiária 
dos rendimentos» para efeitos de obtenção da isenção», pelo que embora a Admi-
nistração devesse exigir, durante o ano de 2000, prova da residência da entidade 
beneficiária dos rendimentos para efeitos de comprovação da isenção, não podia 
fazer depender essa prova de um único e específico meio de prova, maxime do 
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documento referido nesse n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, dado que esse preceito só 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, não estando, assim, em vigor durante 
o ano de 2000.

 VII — Nos anos de 2001 e 2002 a Impugnante já estava obrigada a apresentar a prova 
aludida no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, mas o facto de não dispor dessa prova antes 
da colocação dos rendimentos à disposição do respectivo titular ou da data para 
pagamento do imposto não a impede de ficar desobrigada da entrega do imposto 
se entretanto comprovou a verificação dos pressupostos para a dispensa total ou 
parcial de retenção, conforme resulta do regime fixado no n.º 4 do artigo 48.º da 
Lei n.º 67 -A/2007, de aplicação retroactiva.

 VIII — Tendo a Administração efectuado as liquidações adicionais num momento em que 
já sabia, perante a prova apresentada, que não se verificava o facto tributário 
subjacente, está -se perante um acto ilegal, que configura uma situação de erro 
imputável aos serviços para efeitos no disposto no artigo 43.º, n.º 1, da LGT, pelo 
que são devidos juros indemnizatórios.

Processo n.º 1075/09 -30.
Recorrente: LBC Tanquipor — Movimentação e Armazenagem de Líquidos, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. LBC TANQUIPOR  - Movimentação e Armazenagem de Líquidos, Ldª, com os demais 
sinais dos autos, recorre da sentença que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra 
os actos de liquidação de IRC e juros compensatórios, referentes aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, 
resultantes da correcção efectuada pela Administração Tributária à sua matéria tributável, no pressuposto 
de que a Impugnante não podia beneficiar da isenção de retenção na fonte prevista no n.º 1 do artigo 5º 
da Directiva 90/435/CEE nem da redução de taxa prevista na Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
celebrada entre Portugal e a França, no que toca aos lucros que nesses anos distribuiu à sociedade “LBC 
Chimie”, com sede em França, detentora de uma quota de 71,11% do seu capital social.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I Desde 1 de Janeiro de 2000  - data de entrada em vigor do artigo 5º n.º 1 da Directiva 90/435/CEE 

 - que, quando reunidos os pressupostos estabelecidos na lei para tal, o Estado Português está inibido 
de tributar os lucros colocados à disposição das sociedades mãe residentes em Estados Membros que 
sejam provenientes de sociedade afilhada residente em Portugal.

II Tal inibição decorre do princípio do primado do Direito Comunitário exarado nos art.º 1º da 
LGT e do art.º 8º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa.

III A Recorrente está constituída no direito de invocar essa inibição perante os tribunais Nacionais, 
porque a Directiva 90/435/CEE vincula o Estado e tem efeito directo (cf. Acórdão Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias, de 17 de Outubro de 1996).

IV Decorre do teor das certidões de fls. e dos factos provados nos autos sob os ns.º 1, 2, 3 e 21 
(a fls. 2, 3 e 7 da douta sentença) a verificação, no presente caso, de todos requisitos substanciais da 
aplicação da isenção prevista no n.º 1 do art.º 5º da Directiva 90/435/CEE.

V E assim o entendeu também a Administração Fiscal, que fundamentou a liquidação impugnada 
unicamente na falta de cumprimento do requisito formal (cf. factos provados n.º 11 e 12 e 13 a pág. 5 
e 6 da sentença).

VI Para identificar os pressupostos formais da aplicação da isenção imposta pelo art.º 5º n.º 1 da 
Directiva, importa:

a). determinar qual a legislação aplicável nessa matéria, considerada a data de cada distribuição 
de lucros;

b). ter presente o princípio da legalidade: segundo o qual os contribuintes apenas estão obrigados 
a cumprir as obrigações fiscais que estejam estatuídas na lei (artigos 103º n.º 2 e 3 da Constituição da 
República Portuguesa e 8º n.º 1 da LGT).

VII Só a Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001 
e aditou os n.º 3 e 4 ao artigo 14º do CIRC, é que veio, pela primeira vez, estabelecer os requisitos 
formais de que passou a depender a isenção de retenção na fonte: prova, perante a entidade devedora 
dos rendimentos, da verificação das condições de que depende a isenção.

VIII Atento o efeito directo da Directiva e o Princípio da legalidade é evidente que nem a Ad-
ministração Fiscal nem o Juiz podiam fazer depender a isenção obrigatoriamente estabelecida pelo 
art.º 5º da Directiva da verificação de requisitos de carácter formal que não estivessem previamente 
definidos por lei.
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IX Quer a Administração Fiscal aquando da liquidação, quer a douta sentença recorrida, conheciam 
que, in casu, se verificavam os pressupostos substanciais da isenção [cf. supra II c)].

X Todas as distribuições de lucros efectuadas pela Recorrente anteriormente a 1 de Janeiro de 
2001, por força do efeito directo da Directiva, e independentemente de qualquer prova, teriam que 
beneficiar da isenção.

XI Quando foram introduzidos no ordenamento jurídico, em 1 de Janeiro de 2001, nem os nºs 3 
e 4 do art.º 14º, nem nenhuma outra disposição do CIRC previa qual o teor da prova (a que aludiam os 
referidos número) que era exigida.

XII Só em 31 de Maio de 2002, a DGCI emitiu ofício circulado n.º 20.069, em que esclareceu os 
requisitos a que devia obedecer a declaração.

XIII Pelo que, por força do princípio da legalidade (artº 8º LGT), quer a Administração Fiscal quer 
o Julgador, ficaram adstritos ao dever de considerar válida para os fins do n.º 4 do art. 14º do CIRC 
qualquer declaração que contivesse os elementos referidos no artigo 2º da Directiva n.º 90/435/CEE.

XIV A LBC Tanquipor obteve, entre outras, declarações devidamente certificadas pelas autoridades 
fiscais Francesas em 25 de Maio de 2000 e 5 de Dezembro de 2000, 29 de Maio de 2001 e 20 de Maio 
de Abril de 2003, que continham tais elementos (cf. factos provados nºs 3 a 8 a fls. 3 da douta sentença).

XV Essas declarações reuniam os elementos previstos no art.º 2º da Directiva 90/435/CEE, aos 
quais se refere o n.º 4 do artigo 14º do CIRC e correspondiam ao único modelo oficial de certificado de 
residência que existia à data de cada uma das distribuições de lucros ocorridas após 1 de Janeiro de 2001.

XVI Tais declarações estavam em poder da LBC Tanquipor antes da data limite de entrega de 
retenção nos cofres do Estado, nos seguintes casos: 

Data limite entrega retenção Ano o que respeitam lucros Valor

20 -05 -2000 1999 299.405,37
20 -06 -2000 1999 33.267,27
20 -01 -2001 (²) Anteriores a 1999 393.492,85
20 -06 -2001 2000 159.979,60

(²) mais distribuída em 2000

 XVII Pelo que nenhum outro requisito formal poderia, legalmente, ser exigido como condição 
de aplicação da isenção.

XVIII De acordo com o estatuído no n.º 2 do artigo 4º da LGT (redacção vigente à data dos factos) 
o reconhecimento dos benefícios fiscais tem efeito meramente declarativo e não constitutivo.

XIX Desta norma decorre a ilegalidade decorrente da exigência de pressupostos formais desra-
zoáveis para aplicação de um benefício que tem efeito meramente declarativo.

XX Dispondo a Recorrente, preenchidas e certificadas em várias datas de 2000 e 2001, declara-
ções certificadas pelas autoridades fiscais francesas das quais decorre o preenchimento dos requisitos 
substanciados de que depende a isenção, por força do citado princípio plasmado no n.º 2 do artigo 4º 
da LGT, forçoso é considerar que estava na posse da prova exigida pelo n.º 4 do artigo 14º do CIRC, a 
partir do momento em que tal prova passou a ser exigível (repete -se, 1 de Janeiro de 2001). (cf. Acórdão 
TCA de 14 de Novembro de 2006 (Processo 01424/06).

XXI Comprovado junto da AT os pressupostos de aplicação da benesse prevista em Directiva 
Comunitária, cujo primado e valor é, constitucionalmente, estabelecido  - art. 8º CRP  - e cujo efeito 
directo é inequivocamente aceite, tem -se o benefício em causa por constituído no momento em que 
foram pagos os lucros à sociedade mãe (cf. cit. Acórdão).

XXII Pelo que deveriam ter beneficiado da isenção todas e cada uma das distribuições de lucros 
efectuadas pela LBC Tanquipor à sua sociedade mãe LBC.

Vícios da douta Sentença recorrida
XXIII A Sentença em recurso decidiu que a LBC Tanquipor não podia beneficiar da isenção de 

retenção na fonte, porquanto entendeu que não estavam preenchidos, in casu, os requisitos estabelecidos 
pelo legislador nacional para a aplicação de tal isenção.

XXIV Para chegar a tal conclusão fez aplicação de legislação que não era aplicável, por não se 
verificar a respectiva previsão.

Senão vejamos,
XXV Baseou -se na redacção que foi introduzido aos artigos 69º e 75º do CIRC através do 

Decreto -Lei 132/92, de 2 de Julho (Decreto que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva 
90/435/CEE).

XXVI É inequívoco que, em 1 de Janeiro de 2000, terminado o período transitório, o regime de 
isenção de retenção na fonte entrou em pleno vigor, pelo que o Estado português deixou de poder tri-
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butar as distribuições de lucros às taxas reduzidas que vinham previstas no n.º 2 do art.º 69ºdo CIRC. 
Que deixou de ter aplicação.

XXVII Consequentemente, deixaram de ter aplicação os nºs 7 e 8 do art.º 75º do CIRC (aplicável 
unicamente às situações previstas no n.º 2 do art.º 69º).

XXVIII A douta sentença recorrida baseou a sua decisão numa norma (art.º 75º, nºs 7 8, do CIRC) 
cuja previsão pressupunha uma situação diversa (a aplicação de uma taxa reduzida expressamente au-
torizada ao Estado Português) para impor obstáculos formais à aplicação de uma isenção obrigatória 
e directamente aplicável.

XXIX Ao aplicar à distribuições de lucros ocorridas após 1 de Janeiro de 2000, legislação cuja 
aplicação tinha como pressuposto a aplicação de taxas cuja possibilidade cessou em 31 de Dezembro 
de 1999, a douta sentença fez errada determinação da norma aplicável.

XXX Em 7 de Abril, 15 de Maio e 15 de Dezembro de 2000, datas em que a Recorrente procedeu 
à distribuição de lucros à sua sociedade mãe, a legislação nacional não previa a necessidade de qual-
quer certificado que constituísse condição da aplicabilidade da isenção prevista no aludido artigo da 
Directiva.

XXXI Como tal, nos termos do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa, do artigo 8º 
da LGT e do efeito directo da Directiva 90/435/CEE, não é licito impor ao contribuinte o cumprimento 
de uma obrigação fiscal acessória não prevista na lei, como condição de beneficiar de uma isenção 
cujos pressupostos estão integralmente verificados.

XXXII O tribunal a quo aderiu à tese da Administração Fiscal de que «a ora impugnante não 
poderia beneficiar da isenção de retenção de IRC, uma vez que não detinha as provas a que se refere 
o art.º 14º, n.º 4 do CIRC (declaração emitida e autenticada pelas autoridades fiscais francesas ates-
tando as condições referidas na n.º 4 do art.º 14º do CIRC) para que pudesse beneficiar da aplicação 
da Directiva 90/435/CEE».

XXXIII Tal redacção do n.º 4 do art.º 14º do CIRC apenas foi introduzida pela Lei n.º 30 -G/2000 
de 29 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, pelo que não poderia ser aplicada a 
distribuições de lucro efectuadas em 7 de Abril, 15 de Maio e 15 de Dezembro de 2000.

XXXIV A Recorrente tinha em seu poder declarações para “limitação do Imposto a pagar em 
Portugal” emitidas nos termos dos artigos 11º a 13º da Convenção para evitar a dupla tributação entre 
Portugal e a França, devidamente certificadas e autenticadas pelas autoridades fiscais Francesas em 
7 de Abril de 2000, 25 de Maio de 2000 e 1 de Dezembro de 2000 (factos provados 4, 5 e 6).

XXXV E nessas datas, tais declarações eram o único modelo existente de certificado de residência.
XXXVI Não obstante nas datas das distribuições de lucros inexistir qualquer obrigação de apre-

sentar certificado de residência, a Recorrente efectivamente dispunha destes certificados, emitidos de 
acordo com o único modelo existente.

XXXVII Ao decidir em contrário, a sentença recorrida violou, entre outras, as seguintes disposições: 
artigo 5º n.º 1 da Directiva 90/435/CEE, artigo 8º da Lei Geral Tributária e artigo 103º da Constituição 
da República Portuguesa.

XXXVIII A douta sentença recorrida aderiu ao Acórdão do TCA Sul proferido no âmbito de 
legislação diversa da aplicável ao caso sub judicie (“Sobre o aplicabilidade da Directiva 90/435/CEE, 
seguimos de perto o entendimento vertido no Acórdão do TCA Sul de 17/02/2009  - rec. 01931/07” - cf. 
douta sentença a pág. 8).

XXXIX As distribuições de “lucros que estavam a ser analisadas nesse Acórdão ocorreram no 
exercício de 1998, sendo que, para esse período vigorava o regime da aplicação da taxa reduzida e 
os pressupostos formais da respectiva aplicação, tal como estabelecidos na redacção introduzida aos 
artigos 69º e 75º do IRC através do Decreto -Lei n.º 132/92 de 2 de Julho.

XL Legislação que, como vimos, não pode ser aqui aplicada.
XLI As liquidações efectuadas (e a decisão da sentença em recurso) decorrem, ainda, do entendi-

mento de que é necessária uma declaração de cada vez que se proceda à distribuição de lucros.
XLII De acordo com o estatuído no n.º 2 do artigo 4º da LGT (redacção vigente à data dos factos) 

o reconhecimento dos benefícios fiscais tem efeito meramente declarativo e não constitutivo.
XLIII Essa disposição que foi violada pela douta sentença sob recurso, já que e, mesmo nos casos 

em que, embora em momento posterior, a LBC Tanquipor tenha comprovado junto da AT os pressupostos 
de aplicação da benesse prevista em Directiva Comunitária, cujo primado e valor é constitucionalmente, 
estabelecido  - art.º 8º C.R.P. - e cujo efeito directo é inequivocamente aceite, tem -se o benefício em 
causa por constituído no momento em que foram pagos os lucros à sociedade mãe.

XLIV Verifica -se, ainda, a nulidade da douta sentença por absoluta falta de fundamentação no 
que toca à aplicação das taxas de 15% e 25% às diversas liquidações que “sancionou”, absolutamente 
intangíveis.

Termos porque, sem necessidade de mais considerações, mas sempre contando com o douto 
suprimento de V. Exas., deverá a sentença sob recurso ser revogado e substituída por douta decisão 
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que julgue integralmente procedente a impugnação judicial deduzida, assim se fazendo a costumada 
JUSTIÇA!

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte argumentação:
«1. Nulidade da sentença (conclusão XLIV).
Não se verifica a arguida nulidade por falta de fundamentação (de direito): o discurso jurídico da 

sentença enuncia expressamente a fundamentação normativa da distinção das taxas, sendo irrelevante 
a correcção/incorrecção da análise (fls. 314):

 - taxa de 15% sobre os dividendos pagos em 15.12.2000 e em 9.05.2001 (art. 15º Convenção 
Portugal/França para evitar a dupla tributação, aprovada pelo DL n.º 105/71, 26 Março);

 - taxa de 25% sobre os restantes dividendos pagos (art. 80º n.º 2 CIRC).´
2. Legalidade dos actos tributários
I. Os lucros distribuídos por uma sociedade afiliada à sua sociedade -mãe são isentos de reten-

ção na fonte quando esta detém uma participação mínima de 25% no capital da afiliada (Directiva 
n.º 90/435/CEE, do Conselho, 23.07.1990; art. 5º n.º 1).

O período transitório de derrogação da aplicação da Directiva a Portugal findou em 31 Dezembro 
1999 (art. 5º n.º 4).

A partir do termo do período transitório a Directiva tem efeito directo, face ao comando claro e 
inequívoco contido no art. 5º n.º 1, podendo ser invocada pelos interessados perante a administração 
tributária e os tribunais dos Estados membros (acórdão TJCE 17.10.1996)

II. O regime actual de dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por entidades 
não residentes disciplina com rigor a apresentação de prova e os efeitos da sua omissão (art. 90º -A 
nºs 5, 6 e 7 do CIRC, redacção da Lei n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro):

a) obriga à prova da verificação dos pressupostos que resultem de convenção destinada a evitar 
a dupla tributação até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto que deveria ter sido 
deduzido.

b) obriga o substituto tributário à entrega da totalidade do imposto quando aquela prova não 
tenha sido produzida até ao termo do prazo.

c) afasta a responsabilidade do substituto tributário pela entrega do imposto que deveria ter 
deduzido quando comprove, ainda que supervenientemente, a verificação dos pressupostos para a 
dispensa total ou parcial da retenção.

d) permite à entidade beneficiária dos rendimentos (mas não à entidade obrigada à retenção na 
fonte) solicitar o reembolso total ou parcial do imposto retido na fonte, quando não tenha sido efectuada 
a prova nos prazos e condições estabelecidos, mediante a apresentação de um formulário de modelo 
aprovado pelo Ministro das Finanças.

Este regime é de aplicação retroactiva às situações anteriores ao início da vigência da Lei 
n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro, independentemente da liquidação do imposto, excepto quando se tenha 
verificado o pagamento do imposto e não esteja pendente reclamação recurso hierárquico ou impug-
nação (art. 48º n.º 4 Lei n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro; cf. neste sentido acórdãos STA SCT 21.10.2009 
processo n.º 518/09; 28.10.2009 processo n.º 477/09).

III. Lucros colocados à disposição da sociedade -mãe em 7.04.2000, 15.05.2000 e 15.12.2000 
(probatório n.º 11).

Os requisitos formais para comprovação das condições de aplicação da isenção tributária constam 
do art. 75º nºs 7/8 CIRC (redacção do DL n.º 123/92, 2 Julho, diploma que procedeu à transposição 
para a ordem jurídica nacional da citada Directiva):

 - declaração, em duplicado, emitida antes da colocação dos rendimentos à disposição do res-
pectivo titular, confirmada e autenticada pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro das 
Comunidades Europeias e que é residente a entidade beneficiária dos rendimentos.

A norma constante do art. 14º n.º 4 CIRS (embora prescrevendo requisito de comprovação substan-
cialmente idêntico) não é aplicável, porque foi aditada ao art. 14º CIRS pelo art. 5º Lei n.º 30 -G/2000, 
29 Dezembro, com início de vigência em 1.01.2001.

Os pressupostos para a dispensa total da retenção do imposto foram comprovados pela recorrente 
mediante declarações emitidas em 5.05.2004 pela entidade beneficiária dos rendimentos, confirmadas 
e autenticadas pela autoridade fiscal francesa competente (docs. fls. 67/69; probatório n.º 21).

IV. Lucros colocados à disposição da sociedade -mãe em 9.05.2001 e 8.04.2002 (probatório 
n.º 11).

São aplicáveis os requisitos formais de prova enunciados no art. 14º n.º 4 CIRS (redacção do 
art. 5º Lei n.º 30 -G/2000, 29 Dezembro).

Os pressupostos para a dispensa total de retenção do imposto foram comprovados nos termos 
supra indicados (III).».
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CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência 

da impugnação judicial».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Em 04/10/1995 foi registada na Conservatória do Registo Comercial do Barreiro a transmissão 

das quotas de 137.700.000$00, 54.250.000$00 que a Quimigal, Química de Portugal, SA detinha na 
sociedade LBC Tanquipor  -Movimentação e Armazenagem de Líquidos, SA a favor da sociedade LB 
Chimie com sede em França (cfr. fls. 104).

2. Em 04/10/1995 foi registada na Conservatória do Registo Comercial do Barreiro a transmissão 
da quota de 50.000$00 que a Quimiparque  - Parques Industriais da Quimigal, SA detinha na sociedade 
LBC Tanquipor - Movimentação e Armazenagem de Líquidos, SA a favor da sociedade LB Chimie 
com sede em França (cfr. fls. 105).

3. Em 27/11/1997 foi registado na Conservatória do Registo Comercial do Barreiro que a sócia 
LB Chimie mudou a designação para LBC com sede em Paris (cfr. fls. 106).

4. Em 07/04/2000 foi preenchida a declaração para limitação do imposto a pagar em Portugal no 
âmbito da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre Portugal e França relativamente à sociedade 
LBC e aos dividendos de que a sociedade LBC Tanquipor era devedora, tendo as autoridades fiscais 
francesas certificado a referida declaração em 17/11/2003 (cfr. fls. 57/58).

5. Em 23/05/2000 foi preenchida a declaração para limitação do imposto a pagar em Portugal no 
âmbito da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre Portugal e França relativamente à sociedade 
LBC e aos dividendos de que a sociedade LBC Tanquipor era devedora, tendo as autoridades fiscais 
francesas certificado a referida declaração em 25/05/2000 (cfr. fls. 59/60).

6. Em 04/12/2000 foi preenchida a declaração para limitação do imposto a pagar em Portugal no 
âmbito da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre Portugal e França relativamente à sociedade 
LBC e aos dividendos de que a sociedade LBC Tanquipor era devedora, tendo as autoridades fiscais 
francesas certificado a referida declaração em 05/12/2000 (cfr. fls. 61/62).

7. Em 23/05/2001 foi preenchida a declaração para limitação do imposto a pagar em Portugal no 
âmbito da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre Portugal e França relativamente à sociedade 
LBC e aos dividendos de que a sociedade LBC Tanquipor era devedora, tendo as autoridades fiscais 
francesas certificado a referida declaração em 29/05/2001 (cfr. fls. 63/64).

8. Em 02/04/2003 foi preenchida a declaração para limitação do imposto a pagar em Portugal no 
âmbito da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre Portugal e França relativamente à sociedade 
LBC e aos dividendos de que a sociedade LBC Tanquipor era devedora, tendo as autoridades fiscais 
francesas certificado a referida declaração em 20/05/2003 (cfr. fls. 65/66).

9. A ora impugnante apresentou as declarações mod. 130 referentes a rendimentos pagos a não 
residentes e relativas aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, tendo mencionado os rendimentos pagos à 
sociedade francesa LBC e não constando dessas declarações qualquer valor referente a retenções na 
fonte (cfr. teor de fls. 70/77).

10. Foi efectuada uma acção de inspecção à ora impugnante em sede de IRC dos exercícios de 
2000, 2001 e 2002 e relacionada com a verificação das operações com não residentes, designadamente 
com o pagamento de lucros aos sócios e consequente sujeição ou não a retenção na fonte de IRC (cfr. 
relatório de inspecção de fls. 137/232).

11. Os serviços de inspecção constataram que «Analisadas as situações para os anos em causa, 
verifica -se que o “requisito formal” não foi cumprido, com excepção do pagamento da importância 
de € 393.492,85 e € 159.979,60, as quais deviam ter sido sujeitas a retenção à taxa de 15%, o que não 
aconteceu. Relativamente aos restantes pagamentos esse requisito não foi cumprido, tal como resulta 
do disposto no n.º 2 do artigo 90º do CIRC conjugado com o n.º 1 do artigo 65º do CPPT e circular 
n.º 18/99, da DSBF, em vigor à data dos factos, como se verifica através do quadro seguinte, pelo 
que as importâncias pagas deviam ser sujeitas a retenção na fonte à taxa de 25% prevista no n.º 2 do 
artigo 80º do CIRC, e não o foram. 

Ano
Beneficiário

do
rendimento

Montante
pago

Data
pagamento

Data limite 
de en trega 
do imposto 
cofres Es-
tado.

Data
certificação
formulário

Cumpriu o requisito
formal

Sim Não
2000 LBC € 299.405,37 07 -Abr -00 20 -Mai -00 25 -Mai -00* X
2000 LBC € 33.267,27 15 -Mai -00 20 -Jun -00 25 -Mai -00* X
2000 LBC € 393.492,85 15 -Dez -00 20 -Jan -01 05 -Dez -00 X
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Ano
Beneficiário

do
rendimento

Montante
pago

Data
pagamento

Data limite 
de en trega 
do imposto 
cofres Es-
tado.

Data
certificação
formulário

Cumpriu o requisito
formal

2001 LBC € 159,979,60 09 -Mai -01 20 -Jun -01 19 -Mai -01 X
2002 LBC € 211.733,33 08 -Abr -02 20 -Mai -02 20 -Mai -03 X

* teria que ter sido apresentado um formulário por cada pagamento efectuado.

 De referir que, relativamente ao montante pago de € 332.672,64, o sujeito passivo tem na sua 
posse dois formulários, um com data de confirmação do Centro de Impostos Francês, de 25 de Maio de 
2000 e outro com data de 17 de Novembro de 2003. Este último, embora tenha sido indicada a data de 
7 de Abril de 2000 (data da 1ª tranche dos lucros) a confirmação da autoridade fiscal francesa apenas 
se deu em 2003.11.17, correspondente ao dia anterior à data do projecto de correcções efectuada pela 
DSBF, referente a 1999. Acresce ainda dizer, que aquele montante foi pago em dois momentos distintos, 
pelo que deviam ter sido apresentados dois formulários, cada um com o respectivo valor, e não apenas 
um, como foi o caso. Ainda assim, a certificação deu -se em momento posterior ao da data limite de 
entrega do imposto nos cofres do Estado, relativamente à primeira tranche pagar.»  - cfr. fls. 145.

12. E apuraram o imposto em falta «Face à não existência de prova para efeitos da aplicação da 
Directiva n.º 90/435/CEE o que contraria o n.º 3 e 4 do artigo 14º do CIRC, e ao não cumprimento 
do requisito formal para efeitos da aplicação da Convenção sobre Dupla Tributação entre Portugal e 
França, vamos proceder à arrecadação do imposto em falta, através da sujeição a imposto por reten-
ção na fonte, à taxa de 15% ou 25%, consoante tenha sido, ou não, cumprido o requisito formal atrás 
referido. Apurou -se, assim, o seguinte imposto em falta: 

Ano
Benefi ciário

do
rendimento

Montante pago Data
pagamento

Cumpriu
o requisito formal Retenção a efectuar

Data limite
entrega cofres

Estado 

Sim Não 15% 25%
2000 LBC € 99.405,37 07 -Abr -00 X 74.851,34 20 -Mai -00
2000 LBC € 33.267,27 15 -Mai -00 X 8.316,82 20 -Jun -00
2000 LBC € 393.492,85 15 -Dez -00 X 59.023,93 20 -Jan -01
2001 LBC € 159,979,60 09 -Mai -01 X 23.996,94 20 -Jun -01
2002 LBC € 211.733,33 08 -Abr -02 X 52.933,33 20 -Mai -02

 (como consta de fls. 146).

13. As correcções ao IRC dos exercícios de 2000, 2001 e 2002 tiveram como fundamento a falta 
de requisitos para que a ora impugnante pudesse beneficiar da isenção prevista na Directiva 90/435/CEE 
bem como da redução de taxa prevista na CDT celebrada entre Portugal e França nos termos constantes 
do relatório de inspecção bem como do parecer exarado com o seguinte teor “O procedimento inspectivo 
(...) visou averiguar as operações com não residentes nomeadamente no que se refere à distribuição de 
lucros pagos em 2000, 2001 e 2002 à LBC Chimie com sede em França e detentora de uma quota de 
71,11% do capital social da LBC Tanquipor  - Movimentação e Armazenagem de Líquidos, Lda.

Da análise efectuada verificou -se que o s.p. isentou de retenção de IRC os lucros pagos à LB 
Chimie, porém:

a) Não poderia beneficiar da isenção de retenção de IRC, uma vez que não tinha na sua posse as 
provas a que se refere o art. 14º n.º 4 do CIRC (declaração emitida e autenticada pelas autoridades 
fiscais francesas atestando as condições referidas no n.º 4 do art. 14º do CIRC) para que pudesse 
beneficiar da aplicação da Directiva 90/435/CEE.

b) Para beneficiar da redução de taxa ao abrigo da CDT celebrada entre Portugal e França, a 
mesma teria de ter sido accionada em tempo oportuno através do respectivo formulário de limitação 
de imposto autenticado pelas autoridades francesas e apresentado ao devedor dos rendimentos antes 
de este proceder à entrega do imposto nos cofres do Estado.

c) No que se refere à aplicação da CDT, verificou -se que apenas relativamente aos dividendos 
pagos em 15 de Dezembro de 2000 e 9 de Maio de 2001 nos montantes de € 393.492,85 e € 159.979,60 
respectivamente, se considera cumprido o requisito formal (formulário de limitação de imposto  - autenti-
cado pelas autoridades fiscais francesas antes da entrega do imposto nos cofres do Estado) que permita 
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a aplicação da taxa prevista na Convenção, 15%. No que aos restantes pagamentos de dividendos se 
refere, não se considera accionada a CDT (...) pelo que a taxa de retenção é de 25% – art. 80º, n.º 2 
do CIRC. Assim, os montantes de imposto não retido e não entregue por exercício é o seguinte:

2000  - € 142.192,09
2001  - € 23.996,94
2002  - € 52.933,33
(...) notificado para o exercício do direito de audição, o s.p. exerceu esse direito em 03/03/2004 

contestando as correcções efectuadas (...) apreciado o mesmo (...) verifica -se que a correcção inicial-
mente proposta é de manter com os seguintes fundamentos: A obrigação de produção de prova, para 
isenção da retenção de IRC, relativamente aos lucros pagos a entidades residentes na U. Europeia, 
nas condições estabelecidas no art. 2º da Directiva n.º 90/435/CEE de 23/07, sempre esteve prevista, 
mesmo quando tais rendimentos eram sujeitos a redução de taxa  - exercícios anteriores a 1999, nos 
nºs 7 e 8 do art. 75º do CIRC (…) pelo que em 2000, tratando -se de uma isenção de retenção de IRC a 
obrigação da prova continuava prevista nos nºs 7 e 8 do art. 75 do CIRC e em 2001 e seguintes através 
dos nºs 3 e 4 do art. 14º do CIRC (aditado pela Lei n.º 30 -G/2000). (...).

Uma vez que sempre existiu obrigação de prova das condições referidas no art. 2º da Directiva 
n.º 90/435/CEE e não tendo o s.p. feito essa prova não poderia beneficiar da isenção de retenção de 
IRC pelos lucros pagos à LB Chimie (…)» como consta de fls. 137 e 137/verso.

14. O relatório de inspecção foi objecto de despacho proferido em 08/04/2004, concordante com 
os fundamentos de facto e de direito constantes do relatório de inspecção e do parecer (cfr. fls. 137).

15. Em 03/05/2004 foi efectuada a liquidação de retenções na fonte de IRC do ano de 2000 refe-
rente a outros rendimentos de capitais com o n.º 6420001269 no montante de € 142.192,09 e liquidados 
juros compensatórios no valor de € 32.190,82 (cfr. fls. 37).

16. Em 07/06/2004 foi efectuado o pagamento da liquidação referida no ponto anterior no mon-
tante total de € 174.382,91 (cfr. fls. 37).

17. Em 03/05/2004 foi efectuada a liquidação de retenções na fonte de IRC do ano de 2001 refe-
rente a outros rendimentos de capitais com o n.º 6420001270 no montante de € 23.996,94 e liquidados 
juros compensatórios no valor de € 4.095,25 (cfr. fls. 38).

18. Em 07/06/2004 foi efectuado o pagamento da liquidação referida no ponto anterior no mon-
tante total de € 28.092,19 (cfr. fls. 38).

19. Em 03/05/2004 foi efectuada a liquidação de retenções na fonte de IRC do ano de 2002 refe-
rente a outros rendimentos de capitais com o n.º 6420001271 no montante de € 52.933,33 e liquidados 
juros compensatórios no valor de € 5.642,83 (cfr. fls. 39).

20. Em 07/06/2004 foi efectuado o pagamento da liquidação referida no ponto anterior no mon-
tante total de € 58.576,16 (cfr. fls. 39).

21. Em 05/05/2004 foram emitidas pela sociedade LBC três declarações “para isenção do imposto 
a pagar em Portugal” e nas quais afirma que à data de 01/01/2000, 01/01/2001 e 01/01/2002 respecti-
vamente, reunia os requisitos previstos no artigo 2º da Directiva 90/435/CEE (cfr. fls. 67/69).

3. Os actos de liquidação impugnados provém, como vimos, da correcção levada a cabo pela 
Administração Tributária, no pressuposto de que a Impugnante, ora Recorrente, não podia beneficiar, 
quanto aos lucros que colocou à disposição da “LBC Chimie” (sociedade residente em França e detentora 
de uma participação superior a 25% do seu capital social, ou sociedade mãe) da isenção de retenção na 
fonte de IRC prevista no artigo 5.º da Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho, nem da redução da taxa 
prevista na Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e França (doravante 
CDT Portugal/França), por falta de verificação do requisito formal que o artigo 14.º do CIRC exige 
para efeitos de aplicação daquela Directiva e por falta de cumprimento do requisito formal para efeitos 
de aplicação desta Convenção.

Com efeito, ao longo dos anos de 2000, 2001 e 2002 a Impugnante colocou lucros à disposição 
dessa sociedade e não efectuou qualquer retenção na fonte por considerar que a mesma não era devida, 
porquanto, nas referidas datas, estariam reunidas todas as condições previstas na lei para beneficiar da 
isenção estabelecida no artigo 5.º da aludida Directiva 90/435/CEE.

A Administração Tributária entendeu, porém, que a Impugnante não estava em condições de gozar 
desse benefício, na medida em que não possuía a declaração prevista no n.º 4 do artigo 14º do CIRC, 
isto é “declaração emitida e autenticada pelas autoridades fiscais francesas” sobre a residência fiscal 
da sociedade beneficiária dos lucros à data da sua distribuição. Por outro lado, entendeu que embora 
a Convenção celebrada entre Portugal e a França previsse a tributação destes rendimentos no país da 
fonte a uma taxa reduzida de 15%, esta tributação também dependia da observância de um requisito 
formal, traduzido na necessidade de o beneficiário do rendimento solicitar em tempo oportuno a limi-
tação da taxa de imposto através de formulário próprio autenticado pelas autoridades fiscais e da sua 
apresentação ao devedor dos rendimentos antes de este proceder à entrega do imposto nos cofres do 
Estado, o que, no caso, não teria sido cumprido (com excepção dos lucros distribuídos em 15/12/00 e 
em 9/05/01).
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Razão por que liquidou à Impugnante IRC à taxa normal de 25% prevista no artigo 80.º, n.º 2, 
do CIRC, apenas excepcionando dessa taxa os lucros distribuídos em 15/12/00 e em 9/05/01, a que 
aplicou a taxa reduzida de 15% prevista na CDT Portugal/França.

Nestes autos, a Impugnante defende que o acto de liquidação é ilegal, por violador das disposições 
legais contidas no artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 90/435/CEE, nos artigos 1.º e 8.º da Lei Geral Tributária 
e no artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa, por estarem preenchidos todos os pressupostos 
materiais e formais para a aplicação da isenção prevista nessa Directiva, a qual impede o Estado Português 
de tributar na fonte, a partir de Janeiro de 2000, os lucros que a sociedade afiliada coloque à disposição 
da sociedade mãe, não sendo lícito à Administração fazer depender a isenção da prévia apresentação de 
um específico documento que não estava, na altura, previsto na lei, sem possibilidade de comprovar a 
posteriori a verificação de todos os requisitos materiais para a aplicação dessa isenção.

A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação com base na argumentação vertida no 
acórdão proferido em 17/02/2009 pelo TCA -Sul, no processo n.º 1931/07, que transcreveu, reportado 
a uma situação de falta de retenção na fonte ocorrida no ano de 1998 e onde se concluíra que aquela 
Directiva, transposta para a ordem jurídica interna pelo Dec.Lei n.º 123/92, apesar de ter imposto a 
isenção de retenção na fonte aos Estados -membros, autorizara Portugal a proceder a essa retenção 
durante oito anos, com uma taxa de 15% nos primeiros cinco anos e de 10% nos restantes três, reten-
ção que ficou condicionada ao cumprimento do requisito formal que esse diploma legal introduziu no 
artigo 75º, nºs 7 e 8 do CIRC. Doutrina que levou a Mmª juíza do Tribunal “a quo” a concluir que a 
Impugnante não gozava da isenção prevista na citada Directiva por não se mostrar cumprido o requisito 
formal contido no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC. Para além disso, julgou que a Impugnante não podia 
beneficiar da redução de taxa prevista na CDT Portugal/França, por não ter accionado essa Conven-
ção através de formulário próprio autenticado pelas autoridades fiscais francesas antes da entrega do 
imposto nos Cofres do Estado.

Neste enquadramento, e vistas as conclusões da alegação de recurso acima expostas, as questões 
que ora importa apreciar e decidir consistem em saber se a sentença recorrida padece de nulidade por 
falta de fundamentação e, em caso negativo, se ela incorreu em erro de julgamento por desacertada 
aplicação do direito, mais precisamente por violação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 90/435/CEE, do 
artigo 8.º da LGT e dos artigos 8.º e 103.º da Constituição.

3.1. Da nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Constitui nulidade da sentença, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, a falta 

de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.
Como explicava já o Prof. ALBERTO DOS REIS, no “Código de Processo Civil Anotado”, e tem 

sido entendimento uniforme da doutrina e da jurisprudência, a falta de fundamentação prevista nesse 
preceito é a falta absoluta, dela se subtraindo as situações de fundamentação insuficiente ou errada, 
quer a nível factual, quer jurídico. «Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação 
da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de 
motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal 
da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por 
falta absoluta de motivação deve entender -se a ausência total de fundamentos de direito e de facto. 
Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os fundamentos de facto, ou 
vice -versa, verifica -se a nulidade do n.º 2.º do art. 668.º»  - obra citada, vol. V, pág. 140.

Assim sendo, tal nulidade ocorre quando falte em absoluto a indicação desses fundamentos, mas 
já não quando se verifique a deficiência ou incongruência da fundamentação e, muito menos, quando 
haja erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou erro na interpretação desta.

No caso vertente, a sentença contém a motivação factual e jurídica que levou a Mmª Juíza a julgar 
inverificada a ilegalidade assacada aos actos de liquidação impugnados, e que consiste, como vimos, 
na invocação da doutrina contida no aludido acórdão do TCA e na sua aplicação ao caso em análise, o 
que a levou a concluir que a retenção na fonte era devida nos termos propugnados pela AT, não gozando 
a Impugnante do benefício da isenção previsto na Directiva nem da redução da taxa prevista na CDT 
Portugal/França, assim sancionando as taxas de 15% e 25% aplicadas nas liquidações impugnadas.

A insuficiência ou mediocridade dessa fundamentação  - designadamente por virtude de a doutrina 
vertida nesse aresto do TCA ter por pressuposto uma situação diversa (IRC do ano de 1998 e não dos 
anos de 2000 a 2002) e legislação distinta (na medida em que no ano de 1998 o Estado Português ainda 
estava autorizado, pela citada Directiva, a proceder à retenção na fonte, ao contrário do que sucedia nos 
anos de 2000 a 2002)  - embora seja susceptível de afectar o valor doutrinal da decisão, sujeitando -a ao 
risco de ser revogada, não produz a respectiva nulidade.

Improcedem, pois, nesta parte, as conclusões do presente recurso.
3.2. Do erro de julgamento.
Antes de mais, convém recordar que os tributos em questão dizem respeito a factos ocorridos 

nos anos de 2000, 2001 e 2002, sendo à luz da legislação em vigor nesses períodos que a questão co-
locada pela Impugnante tem de ser analisada. Pelo que importa começar por fazer uma breve resenha 
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da legislação pertinente no quadro legal vigente após a adopção, em 23 de Julho de 1990, da Directiva 
90/435/CEE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades -mãe e sociedades afiliadas de 
Estados -membros diferentes.

Esta Directiva tem, para o que aqui interessa, o seguinte teor:

Artigo 1º

1. Os Estados -membros aplicarão a presente directiva:
 - à distribuição dos lucros obtidos por sociedades desse Estado e provenientes das suas afiliadas 

de outros Estados -membros,
 - à distribuição dos lucros efectuada por sociedades desse Estado a sociedades de outros Estados-

-membros, de que aquelas sejam afiliadas.
2. (...)

Artigo 2º

Para efeitos de aplicação da presente directiva, a expressão «sociedade de um Estado -membro» 
designa qualquer sociedade:

a) Que revista uma das formas enumeradas no anexo;
b) Que, de acordo com a legislação fiscal de um Estado -membro, seja considerada como tendo nele 

o seu domicílio fiscal e que, nos termos de uma convenção em matéria de dupla tributação celebrada 
com um Estado terceiro, não seja considerada como tendo domicílio fora da Comunidade;

c) Que, além disso, esteja sujeita, sem possibilidade de opção e sem deles se encontrar isenta, a 
um dos seguintes impostos:

 - (...)
 - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, em Portugal (sublinhado nosso)
(...)

Artigo 3º

1. Para efeitos de aplicação da presente directiva.
a) É reconhecida a qualidade de sociedade -mãe, pelo menos, a qualquer sociedade de um Estado-

-membro que satisfaça as condições enunciadas no artigo 2º e que detenha no capital de uma sociedade 
de outro Estado -membro, que preencha as mesmas condições, uma participação mínima de 25 %;

b) Deve entender -se por «sociedade afiliada» a sociedade em cujo capital é detida a participação 
referida na alínea a).

2. (...)

Artigo 4º

1. Sempre que uma sociedade -mãe receba, na qualidade de sócia da sociedade sua afiliada, lucros 
distribuídos de outra forma que não seja por ocasião da liquidação desta última, o Estado da sociedade-
-mãe:

 - ou se abstém de tributar esses lucros,
 - ou os tributa, autorizando esta sociedade a deduzir do montante do imposto a fracção do imposto 

da afiliada correspondente a tais lucros e, se for caso disso, o montante da retenção na fonte efectuada 
pelo Estado -membro da residência afiliada nos termos das disposições derrogatórias do artigo 5º, dentro 
do limite do montante do imposto nacional correspondente.

2. (...).
3. (...)

Artigo 5º

1. Os lucros distribuídos por uma sociedade afiliada à sua sociedade -mãe são, pelo menos quando 
esta detém uma participação mínima de 25 % no capital da afiliada, isentos de retenção na fonte. (su-
blinhado nosso)

2. (...)
3. (...)
4. Em derrogação do disposto no n.º 1, a República Portuguesa pode cobrar uma retenção na 

fonte sobre os lucros distribuídos pelas suas sociedades afiliadas a sociedades -mães de outros Estados-
-membros até uma data que não poderá ser posterior ao fim do oitavo ano seguinte à data de entrada 
em aplicação da presente directiva. (sublinhado nosso)
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Sem prejuízo das disposições das convenções bilaterais existentes, celebradas entre Portugal e 
um Estado -membro, a taxa dessa retenção não pode exceder 15% durante os cinco primeiros anos do 
período referido no parágrafo anterior e 10% durante os três últimos anos. (sublinhado nosso)

(...)

Artigo 8º

1. Os Estados -membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e adminis-
trativas necessárias para se conformarem à presente directiva o mais tardar até 1 de Janeiro de 1992. 
Desse facto informarão imediatamente a Comissão. (sublinhado nosso)

2. Os Estados -membros providenciarão para que seja comunicado à Comissão o texto das dispo-
sições essenciais de direito interno que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.

Donde decorre que tal Directiva impôs ao Estado Português a isenção de tributação na fonte dos 
lucros distribuídos pela sociedade afiliada residente em Portugal à sociedade mãe residente noutro 
Estado -membro quando esta detenha, pelo menos, 25% do capital social daquela (nº 1 do art.º 5.º), 
mas estabeleceu um regime transitório, permitindo -lhe continuar a efectuar a retenção na fonte de 
imposto até uma data que não poderia ser posterior ao fim do oitavo ano seguinte à data de entrada 
em aplicação da Directiva (nº 4 do art.º 5.º), isto é, até ao fim do oitavo ano seguinte a 1 de Janeiro de 
1992 (artigo 8º).

Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica portuguesa através do Decreto Lei n.º 123/92, 
de 2 de Julho, cujo preâmbulo esclarece que «Quanto à directiva «sociedades -mães e sociedades afilia-
das», que prevê, em geral, uma isenção de retenção na fonte para os lucros distribuídos por sociedades 
afiliadas às respectivas sociedades -mães de Estados membros diferentes, estabelece -se, sem prejuízo 
das disposições das convenções bilaterais existentes, a possibilidade da tributação na fonte, até 31 de 
Dezembro de 1999, às taxas de 15%, nos primeiros cinco anos, e de 10%, nos três últimos, de acordo 
com o regime derrogatório previsto a favor de Portugal», e que procedeu à alteração de alguns preceitos 
do Código do IRC, de modo a adequar a legislação interna com as imposições da Directiva, designada-
mente dos artigos 69.º e 75.º, que passaram a ter, para o que ora interessa, a seguinte redacção:

Artigo 69º

Taxas

1  - (...)
2  - (...)
a) (...)
b) (...)
c) Lucros que uma entidade residente em território português, nas condições estabelecidas no ar-

tigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990, coloque à disposição de entidade residente 
noutro Estado membro das Comunidades Europeias que esteja nas mesmas condições e que detenha 
directamente uma participação no capital da primeira não inferior a 25% durante dois anos consecutivos 
ou desde a constituição da entidade participada, contenta que, neste último caso, a participação seja 
mantida durante aquele período, em que a taxa do IRC é de 15% até 31 de Dezembro de 1996, sem 
prejuízo do disposto nas convenções bilaterais em vigor, e de 10% desde 1 de Janeiro de 1997 até 31 
de Dezembro de 1999; (sublinhado nosso)

(...)

Artigo 75.º

Retenções na fonte

(...)
7  - Quando seja aplicável o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 69.º, deverá ser feita prova perante 

a entidade devedora dos rendimentos, anteriormente à data da sua colocação à disposição do respectivo 
titular, de que este se encontra nas condições de que depende a aplicação da taxa aí estabelecida.

8  - A prova a que se refere o número anterior é feita através de declaração, em duplicado, confirmada 
e autenticada pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro das Comunidades Europeias de 
que é residente a entidade beneficiária dos rendimentos, devendo o duplicado, acompanhado da relação 
modelo n.º 130 a que se refere a Portaria n.º 376/90, de 1 de Maio, ser remetido à Direcção -Geral das 
Contribuições e Impostos.

Da conjugação destes diplomas resulta, claramente, que Portugal só estava autorizado a tributar 
os lucros que a sociedade afiliada colocasse à disposição da sociedade mãe residente noutro Estado 
membro até 31 de Dezembro de 1999, e que a taxa aplicável e essa tributação era, sem prejuízo das 
disposições das convenções bilaterais existentes, a de 15% até 31/12/96 e a de 10% desde aí até 31/12/99. 
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E porque esse regime derrogatório terminava em 31 de Dezembro de 1999, tendo a norma contida no 
n.º 1 do art.º 5.º da Directiva, sobre a isenção de tributação, entrado em pleno vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2000, conclui -se que as taxas reduzidas previstas nessas normas do CIRC deixaram de poder ser 
aplicadas por Portugal a partir de então.

Na verdade, segundo a interpretação que a doutrina e o próprio Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia (TJUE) fazem do Tratado que instituiu a União, a Directiva tem efeito directo na ordem jurídica 
interna dos Estados -membros, desde que seja suficientemente clara e precisa e a sua aplicação não tenha 
ficado condicionada à adopção de medidas complementares por parte dos Estados ou das instituições 
comunitárias. O que se compreende em face do seu carácter vinculativo, expresso no artigo 249.º do 
Tratado de Roma e que a torna obrigatória em todos os seus elementos (não podendo ser aplicada de 
modo incompleto, selectivo ou parcial), em face do dever que o Tratado impõe aos Estados -membros 
de observarem o cumprimento do direito comunitário e em face da necessidade de evitar que os Estados 
tirem vantagens do não cumprimento das obrigações que lhes são impostas pelo direito comunitário.

Além de que a directiva, enquanto instrumento utilizado no âmbito da harmonização das legisla-
ções nacionais, tem efeito directo vertical no termo do prazo de transposição, podendo os particulares 
invocá -la contra os Estados junto dos tribunais, tal como foi decidido pelo TJUE, em acórdão proferido 
em 17/10/96 e que doutrinou do seguinte modo relativamente à Directiva ora em questão:

«O artigo 5.º, n. 1, da Directiva 90/435, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-
-mães e sociedades filiadas do Estados -Membros diferentes, prevê clara e inequivocamente a isenção 
da retenção do imposto na fonte para as sociedades -mães que detenham uma participação mínima de 
25% no capital do sua filial.

Se é certo que o artigo 3.º, n. 2, da directiva confere aos Estados -Membros a faculdade de derrogar 
esse princípio quando a sociedade -mãe não mantenha a sua participação na sociedade filial durante 
um período mínimo e lhes dá uma margem de apreciação no que respeita à derrogação desse período, 
que não pode exceder dois anos, e no que respeita aos procedimentos administrativos aplicáveis, isto 
não exclui, porém, que se possam determinar direitos mínimos com base nas disposições de principio 
contidas no artigo 5.º da directiva.

Daqui resulta que, no caso de um Estado -Membro ter utilizado a faculdade prevista no artigo 3.º, 
n. 2, da directiva, as sociedades -mães, na medida em que respeitem a obrigação de manter a sua parti-
cipação durante a período adoptado par esse Estado -Membro, podem invocar directamente nos órgãos 
jurisdicionais nacionais os direitos conferidos pelo artigo 5.º, nºs 1 e 3, do mesma directiva.».

Por outro lado, por força do disposto no artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa, as 
normas comunitárias gozam de primazia sobre o direito interno, o que tem levado a doutrina a afirmar 
o princípio do primado do direito comunitário sobre o direito interno. Como referem Gomes Canotilho 
e Vital Moreira (1) «Trata -se aqui de explicitar uma das consequências jurídicas (porventura a mais 
importante) da adesão a uma organização dessa natureza, a saber, a submissão directa e imediata às 
normas dela emanadas (regulamentos, directivas), nos termos dos respectivos tratados constitutivos (...). 
A fórmula adoptada pela Constituição  - vigoram directamente na ordem interna  - não deixa dúvidas que 
as normas emitidas por organizações internacionais dotadas de poderes “legislativos”  - seja qual for 
a sua natureza jurídica  - vigoram directamente na ordem jurídica interna, como normas “legislativas” 
internacionais, vinculando imediatamente o Estado e os cidadãos, independentemente de qualquer acto 
de mediação, seja aprovação ou ratificação por qualquer órgão do Estado, seja publicação no jornal 
oficial (mas devendo -o ser no jornal da organização internacional de que elas emanam). É a aplicação 
à legislação internacional, com as necessárias adaptações, do mesmo princípio de recepção automática 
ou plena, que, como se mostrou, vale para o direito internacional ordinário, comum ou convencional 
(nºs l e 2), com a diferença de que aquelas não carecem de nenhum acto interno de aprovação ou ra-
tificação…».

Este princípio do primado do ordenamento comunitário sobre os direitos nacionais implica, não só, 
que a norma de direito interno ceda perante o preceito comunitário que com ela colida, mas, também, 
que sobre o juiz nacional recaia a obrigação de respeitar esse primado, designadamente assegurando 
o pleno efeito das disposições de direito comunitário, interpretando e aplicando o direito nacional em 
conformidade com o ordenamento comunitário.

É, pois, neste enquadramento, que se deve concluir que o Estado Português ficou impedido, a partir 
de 1 de Janeiro de 2000, de tributar os lucros distribuídos pela sociedade afiliada residente em Portugal 
à sociedade mãe residente noutro Estado -membro, desde que preenchidos os requisitos previstos para 
a aplicação dessa isenção. O que foi, aliás, reconhecido pela própria Administração Fiscal, na Circu-
lar n.º 16/2000, ao referir que: «tendo terminado em 31.12.1999 a período derrogatório concedido a 
Portugal pelo n.º 4 do art. 5º do Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho, o regime instituído no n.º 1 do 
mesmo artigo é de aplicação directa no ordenamento jurídico interno... a partir de 1 de Janeiro de 2000».

Razão por que a Impugnante podia invocar directamente, como invocou, o estatuído no artigo 5º 
n.º1 da Directiva, isto é, o seu direito à isenção de retenção na fonte de imposto sobre os lucros que 
colocou a disposição da sociedade mãe “LBC Chimie” a partir de 1 de Janeiro de 2000.
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Aliás, o legislador português veio posteriormente consagrar essa isenção, através da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, que procedeu à alteração do Código do IRC de modo a harmonizá-
-lo com a referida Directiva, introduzindo no artigo 14.º as seguintes alterações:

Artigo 14.º

Outras isenções

1  - (...)
2  - (...)
3  - Estão isentos os lucros que uma entidade residente em território português, nas condições es-

tabelecidas no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho, coloque à disposição de entidade 
residente noutro Estado membro da União Europeia que esteja nas mesmas condições e que detenha 
directamente uma participação no capital da primeira não inferior a 25% e desde que esta tenha per-
manecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante dois anos.

4  - Para que seja imediatamente aplicável o disposto no número anterior, deve ser feita prova 
perante a entidade devedora dos rendimentos, anteriormente à data da sua colocação à disposição do 
respectivo titular, de que este se encontra nas condições de que depende a isenção aí estabelecida, através 
de declaração confirmada e autenticada pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro da 
União Europeia de que é residente a entidade beneficiária dos rendimentos, sendo ainda de observar 
as exigências previstas no artigo 114.º -A do Código do IRS.

5  - (...)
Em suma, a partir de 1 de Janeiro de 2000, os questionados rendimentos passaram a estar isentos 

de tributação desde que comprovados, nos termos legalmente exigidos, os pressupostos para a conces-
são desse benefício, e só nas situações de inverificação desses pressupostos podia ocorrer a tributação 
à taxa normal (posto que as taxas reduzidas previstas no citado art.º 69.º só eram aplicáveis durante o 
período derrogatório nele previsto) ou à taxa reduzida porventura estipulada em Convenção para evitar 
a dupla tributação celebrada entre os dois países (2).

Por conseguinte, torna -se evidente o erro de julgamento em que incorreu o Mmº Juiz do Tribunal 
“a quo” ao analisar a presente situação à luz de jurisprudência firmada para factos tributários ocorridos 
no ano de 1998, altura em que este tipo de rendimentos estava ainda sujeito a tributação, sem possibi-
lidade de qualquer isenção.

Resta saber se, como alega a Impugnante, ora Recorrente, se encontrava preenchido o requisito 
formal para a aplicação da isenção, sabido que a AT não pôs em causa a verificação dos requisitos 
substanciais, fundamentando a liquidação unicamente na falta de satisfação do requisito de natureza 
formal contido no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, mais propriamente no facto de a Impugnante não pos-
suir, à data da distribuição dos dividendos, a “declaração confirmada e autenticada pelas autoridades 
fiscais competentes do Estado membro da União Europeia de que é residente a entidade beneficiária 
dos rendimentos”.

A Directiva n.º 90/435/CEE não estabelece normas procedimentais para a comprovação dos 
requisitos materiais de que depende a aplicação da isenção, requisitos que terão, naturalmente, de ser 
comprovados pelos Estados contratantes, pois que lhes incumbe verificar se o contribuinte está ou não 
em condições de beneficiar da exclusão de incidência de imposto, definindo os adequados instrumentos 
de verificação ou meios de prova sem violar o espírito da convenção. Assim, a prova da residência da 
beneficiária, embora não constitua um elemento constitutivo do direito ao benefício em causa, não pode 
deixar de ser exigida, pois só ela permite a verificação ou inverificação do pressuposto substantivo da 
residência fiscal noutro Estado -membro.

Tendo esses instrumentos de verificação (ou requisitos formais) sido estipulados pela legislação 
portuguesa, importa determinar a legislação aplicável em face das datas em que ocorreram as distribuições 
de lucros, pois que as normas contidas nos artigos 103.º da CRP e 8.º da LGT consagram o princípio 
da legalidade, que exige que sejam definidos por lei os elementos essenciais dos impostos (incidência, 
isenções e taxas), ficando os contribuintes obrigados apenas ao cumprimento das obrigações fiscais 
estatuídas na lei vigente à data do respectivo facto tributário.

Lucros colocados à disposição da sociedade mãe durante o ano 2000.
Como vimos, a partir de 1 de Janeiro de 2000, e por força do artigo 5.º, n.º 1 da Directiva 

n.º 90/435/CEE, o Estado Português ficou inibido de tributar os lucros que a sociedade afiliada resi-
dente em Portugal coloque à disposição da sociedade mãe residente noutro Estado Membro, desde que 
reunidos todos os requisitos substanciais estabelecidos para a aplicação dessa isenção. E a Impugnante 
podia invocar, como invocou, essa isenção, por ter demonstrado a verificação de todos os requisitos 
materiais legalmente exigidos para o efeito, conforme resulta da matéria de facto fixada na sentença. 
Aliás, o que provocou os actos de liquidação impugnados não foi o incumprimento desses requisitos, 
mas a inobservância de uma mera formalidade legal, traduzida na falta de junção do certificado de 
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residência previsto no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC (norma ao abrigo da qual foram emitidos os actos 
tributários controvertidos).

Porém, só a Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, 
introduziu no nosso ordenamento jurídico a norma contida no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, aditando a 
exigência, para efeitos de aplicação da isenção prevista na Directiva n.º 90/435/CEE, de apresentação 
de certificado de residência composto por «declaração confirmada e autenticada pelas autoridades 
fiscais competentes do Estado membro da União Europeia de que é residente a entidade beneficiária 
dos rendimentos» para efeitos de obtenção da isenção».

Neste contexto, e atento o efeito directo da Directiva 90/435/CEE e o supra citado principio 
constitucional da legalidade, é evidente que embora a Administração devesse exigir, durante o ano 
de 2000, prova da residência da entidade beneficiária dos rendimentos para efeitos de comprovação 
da isenção, não podia fazer depender essa prova de um único e específico meio de prova, maxime do 
documento referido do n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, dado que este preceito só foi aditado ao Código 
do IRC pela Lei n.º 30 -G/2000, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, não estando, assim, em 
vigor durante o ano de 2000.

Assim sendo, e tendo a Recorrente em seu poder documentos certificados e autenticados pelas 
autoridades fiscais francesas que atestavam a residência fiscal da sociedade beneficiária dos rendimentos, 
compostos por declarações para “limitação do Imposto a pagar em Portugal” emitidas nos termos dos 
artigos 11º a 13º da Convenção para evitar a dupla tributação entre Portugal e a França, certificadas e 
autenticadas em 7/04/2000, 25/05/2000 e 1/12/2000 (cfr. factos provados 4, 5 e 6), não se pode deixar 
de considerar como provada a residência da entidade beneficiária dos rendimentos para efeitos de 
comprovação da isenção.

Razão por que procedem, nesta parte, as conclusões do recurso.
Lucros colocados à disposição da sociedade mãe durante os anos 2001 e 2002.
À data da distribuição de lucros ocorrida em 9/05/2001 em 8/05/2002, estava já em vigor o n.º 4 

do art. 14.º do CIRC, que fazia depender a aplicação da isenção da prova «perante a entidade devedora 
dos rendimentos, anteriormente à data da sua colocação à disposição do respectivo titular, de que este 
se encontra nas condições de que depende a isenção aí estabelecida, através de declaração confirmada 
e autenticada pelas autoridades fiscais competentes do Estado membro da União Europeia de que é 
residente a entidade beneficiária dos rendimentos, sendo ainda de observar as exigências previstas no 
artigo 114.º -A do Código do IRS.».

Como reconhece a própria Administração Fiscal, designadamente no Ofício -circulado n.º 20069, 
de 31/05/02, não existem formulários específicos para accionar a Directiva 90/435, devendo a entidade 
obrigada à retenção ter na sua posse uma declaração emitida ou autenticada pela autoridade fiscal do 
país de residência do beneficiário dos rendimentos que faça prova de que este se encontrava, à data da 
distribuição dos lucros, nas condições estabelecidas no artigo 2º da Directiva, isto é:

a). que revestia uma das formas societárias constantes do Anexo da Directiva 90/435/CEE;
b). que era considerada como residente naquele Estado -membro e estava aí sujeita a tributação 

sobre o rendimento sem possibilidade de opção por um regime de isenção.
A Impugnante dispunha de declarações para “limitação do Imposto a pagar em Portugal” emitida 

nos termos dos artigos 11º a 13º da Convenção para evitar a dupla tributação entre Portugal e a França, 
devidamente certificadas e autenticadas pelas autoridades fiscais francesas em 19/05/2001 e 20/05/2003, 
e que inquestionavelmente atestam a residência fiscal da sociedade mãe nesse Estado -membro. Por outro 
lado, obteve declarações emitidas em 05/05/2004 pela sociedade mãe “para isenção do imposto a pagar 
em Portugal”, devidamente certificadas, nas quais esta sociedade confirma que à data de 01/01/2000, 
01/01/2001 e 01/01/2002, reunia os requisitos previstos no artigo 2º da Directiva 90/435/CEE.

Todas estas declarações permitem dar por verificados os requisitos essenciais de que depende a 
isenção, evidenciando que a Impugnante era, à data dos factos, uma sociedade por quotas, e a “LBC 
Chimie” uma sociedade anónima residente em França, onde estava sujeita a Impôt sur les societés, sem 
opção. Por isso, não se pode deixar de considerar como preenchido o pressuposto de natureza formal 
constante do n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, de certificação documental pela autoridade fiscal do país de 
residência das condições estabelecidas no artigo 2º da Directiva.

É certo que essas declarações, tendo sido emitidas após o pagamento dos rendimentos, não esta-
vam na posse da Impugnante em momento anterior à distribuição dos lucros, como impõe o n.º 4 do 
artigo 14.º do CIRC. Todavia, ainda que tardiamente apresentados, esses documentos não podem deixar 
de relevar face ao comando contido no n.º 4 do art. 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31.12, que determina 
a aplicação retroactiva do regime introduzido no artigo 90.º -A n.º 6 do CIRC (na redacção em vigor 
previamente à produção de efeitos do DL n.º 159/2009, de 13.07, que republicou esse Código).
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Na verdade, esse artigo 90.º -A tem o seguinte teor:

Artigo 90º -A.º

Dispensa total ou parcial de retenção na fonte sobre rendimentos 
auferidos por entidades não residentes

1  - (...)
2  - (...)
3  - (...)
4  - (...)
5  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando não seja efectuada a prova até ao termo 

do prazo estabelecido para a entrega do imposto, e, bem assim, nos casos previstos nos nºs 3 e seguintes 
do artigo 14.º, fica o substituto tributário obrigado a entregar a totalidade do imposto que deveria ter 
sido deduzido nos termos da lei.

6  - Sem prejuízo da responsabilidade contra -ordenacional, a responsabilidade estabelecida no 
número anterior pode ser afastada sempre que o substituto tributário comprove com o documento a que 
se refere o n.º 2 do presente artigo e os nºs 3 e seguintes do artigo 14.º, consoante o caso, a verificação 
dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção.

Donde resulta que, para efeitos de comprovação do direito à isenção prevista na Directiva 90/435/
CEE, e sem prejuízo de responsabilidade contra -ordenacional, o substituto tributário pode obter a prova 
exigida pelo n.º 4 do art. 14.º do CIRC em momento posterior à distribuição dos lucros e ao prazo 
estabelecido para a entrega do imposto, pois o n.º 4 do artigo 48.º da referida Lei 67 -A/2007 impõe a 
aplicação retroactiva desse n.º 6 do artigo 90º -A ao estipular que «O afastamento da responsabilidade 
prevista no n.º 4 do artigo 90.º e no n.º 6 do artigo 90.º -A do Código do IRC, na redacção que lhes foi dada 
pela presente lei, é aplicável às situações anteriores à entrada em vigor da mesma, independentemente 
de já ter sido efectuada a liquidação do imposto, excepto quando tenha havido lugar ao pagamento do 
imposto e não esteja pendente reclamação, recurso hierárquico ou impugnação» (sublinhado nosso).

No caso vertente, embora o imposto resultante dos actos de liquidação impugnados estivesse pago 
à data da entrada em vigor da Lei n.º 67 -A/2007 (cfr. pontos 16, 18 e 20 do probatório), já se encontrava, 
na altura, pendente a presente impugnação judicial. Por isso, e independentemente da responsabilidade 
contra -ordenacional que à Impugnante possa ser imputada pela falta de oportuno cumprimento do requisito 
formal constante do n.º 4 do artigo 14.º do CIRC, tem de concluir -se pela ocorrência dos pressupostos para 
a aplicação da aludida isenção e para o afastamento da sua responsabilidade como substituto tributário.

As liquidações impugnadas enfermam, pois, de vício de violação de lei por erro sobre os pressu-
postos de direito, determinante da sua anulação.

O que nos leva à necessidade de apreciar o pedido de condenação da Administração ao pagamento 
de juros indemnizatórios formulado na petição inicial.

A Impugnante pretende que lhe sejam pagos juros indemnizatórios vencidos e vincendos até 
integral restituição do montante de imposto que pagou na sequência destas liquidações indevidas.

Segundo o disposto no artigo 43.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, «são devidos juros indemnizatórios 
quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos 
serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido».

Como se deixou já explicitado no acórdão proferido neste Supremo Tribunal em 28/10/2009, no processo 
n.º 477/09, que se debruçou sobre esta específica matéria e cuja fundamentação sufragamos, «A letra desta 
norma, ao referir a imputabilidade do erro aos serviços, aponta manifestamente no sentido de poder servir 
de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do próprio serviço, globalmente considerado.

A Administração Tributária tem deveres genéricos de actuação em conformidade com a lei 
(arts. 266.º, n.º 1, da CRP e 55.º da LGT), pelo que, independentemente da prova da culpa de qualquer 
das pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação do sujeito 
passivo ou de terceiro será imputável a culpa dos próprios serviços.

Esta culpa está, em regra, conexionada com a própria prática de uma liquidação ilegal e, por isso 
ilícita (No domínio da responsabilidade extracontratual por actos de gestão pública há coincidência entre 
ilegalidade e ilicitude  - art. 6.º, n.º 1, do DL n.º 48051, de 21 -11 -1967 e art. 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 
de Dezembro). Na verdade, quando uma determinada conduta constitui um facto que à face da lei é qua-
lificável como ilegal, deverá fazer -se decorrer da constatação da ilegalidade a existência de culpa, por ser 
algo que em regra se liga ao próprio carácter ilícito do facto, só sendo de a afastar se se demonstrar que 
ela, no caso, não ocorre (Neste sentido, pode ver -se o acórdão do STA de 24 -4 -2002, recurso n.º 117/02.)

No caso em apreço, o n.º 4 do art. 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, ao determinar a aplicação retroactiva 
do regime que se prevê expressamente no n.º 4 do art. 90.º -A, constitui um reconhecimento explícito 
de que era ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se comprovasse a 
verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção, mesmo que a comprovação 
viesse a ser feita apenas depois do momento em que retenção deveria ser efectuada.
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Na verdade, em face do referido princípio da legalidade a que está subordinada a actividade da 
Administração Tributária, só com fundamento em ilegalidade se pode compreender que, na prática, 
se anulassem por via legislativa liquidações de imposto já efectuadas, como faz aquela norma, ao 
determinar a exclusão da responsabilidade do substituto tributário «independentemente de já ter sido 
efectuada a liquidação do imposto».

E, efectivamente, em situações em que foi efectuada uma liquidação em momento que já se sabe 
que não se verifica o facto tributário que lhe está subjacente, não pode deixar de entender -se que se está 
perante um acto ilegal, desde logo à face dos princípios da justiça, da proporcionalidade e da igualdade 
na repartição de encargos públicos, cuja observância é imposta à Administração Tributária pelo art. 55.
º da LGT e que são corolário dos princípios da justiça, da necessidade e da igualdade, genericamente 
enunciados nos arts. 13.º e 18.º, n.º 2, da CRP e ínsitos no princípio do Estado de Direito Democrático.».

Aplicando esta doutrina ao caso vertente, torna -se evidente que houve erro imputável aos serviços 
no que toca à liquidação de IRC relativamente ao ano de 2000, por não ser permitido, à luz da legislação 
então vigente, exigir que a prova da residência fosse efectuada exclusivamente nos termos e moldes 
previstos no n.º 4 do artigo 14.º do CIRC.

Por outro lado, quanto às liquidações dos anos de 2001 e 2002, os serviços da AT tiveram conhecimento, 
na altura em que efectuaram a inspecção e realizaram as liquidações adicionais, que a sociedade beneficiária 
dos rendimentos era efectivamente residente em França e que se encontram preenchidos todos os pressupostos 
materiais para a aplicação da isenção prevista na Directiva 90/435/CEE, conforme resultava dos documentos 
que estavam já na posse da Impugnante e que lhes foram apresentados. Pelo que se impunha o reconheci-
mento, pelos serviços, da isenção de tributação prevista nesse Directiva e invocada pela Impugnante, não 
se justificando que a tenham, ainda assim, obrigado ao pagamento do imposto como substituto tributário.

«É certo que numa situação deste tipo, a actuação da Impugnante violou a lei, pois, como ainda 
não tinha em seu poder os documentos em causa, deveria ter efectuado a retenção. Por isso, essa 
conduta é susceptível de integrar uma contra -ordenação fiscal, designadamente a tipificada no n.º 4 
do art. 114.º do RGIT. Mas, essa ilegalidade da actuação da Impugnante não pode justificar que seja 
liquidado imposto que, no momento em que é efectuada a liquidação, já se sabe que não era devido. 
Foi, aliás, este o entendimento que esteve subjacente à redacção do n.º 6 do art. 90.º -A introduzida pela 
Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, em que, apesar de se afirmar a subsistência da responsabilidade 
contra -ordenacional, se afasta a responsabilidade do substituto pela falta de retenção, nos casos em 
que, posteriormente, se confirma que não se verificavam os pressupostos da exigência de imposto às 
entidades não residentes.»  - citado acórdão do STA.

Consequentemente, houve erro imputável aos serviços para efeitos no disposto no art. 43.º, n.º 1, da 
Lei Geral Tributária, que levam ao pagamento de juros indemnizatórios sobre o montante de imposto pago, 
calculados desde a data em que a Impugnante efectuou o pagamento do imposto até à data em que vier a 
ser emitida a respectiva nota de crédito, em conformidade com o disposto no artigo 61.º, n.º 3, do CPPT.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em:

 - conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente a impugnação 
judicial, anulando os actos de liquidação impugnados, com todas as consequência legais;

 - condenar a Administração Tributária a pagar à Impugnante juros indemnizatórios calculados 
sobre o montante de imposto pago, desde a data em que foi efectuado esse pagamento até à data em 
que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito.

Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo, por a Fazenda Pública não ter contra -alegado 
[artigo 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ], e com custas na 1.ª instância pela Fazenda Pública.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2010. – Dulce Neto (relatora) – Pimenta do Vale – Valente Torrão.

(1) in “Constituição da República Portuguesa, Anotada”, 2007,1º Volume, págs. 263/264.
(2) Convenção que no caso de Portugal/França foi aprovada para ratificação pelo Decreto -Lei n.º 105/71, publicado no 

Diário do Governo, n.º 72, I Série, de 26 de Março de 1971, e que prevê a possibilidade de tributação dos rendimentos em 
causa nestes autos a uma taxa reduzida de 15%. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

IRS. Mais valia. Venda em processo executivo.
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Sumário:

O produto da venda de um imóvel em processo executivo — que, em parte, serviu 
para satisfação dos fins da execução e, noutra parte, foi embolsado pelo executa-
do — constitui mais valia integrante da previsão/tipificação dos artigos 9.º, n.º 1, 
alínea a); e 10.º, n.º 1, alínea a), do Código do IRS, em sintonia com os princípios 
do rendimento real efectivo e da capacidade contributiva dos contribuintes.

Processo n.º 578/10 -30.
Recorrente: Manuel António Cabral de Girão e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.

1.1 Manuel António Cabral de Girão, e Maria Odete Cabral de Girão recorrem da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou improcedente a presente impugnação judicial, 
deduzida contra liquidação adicional de IRS (ano 2004) no montante de € 4.382,54.

1.2 Em alegação, os recorrentes formulam as seguintes conclusões.
A) Não se concorda com o efeito devolutivo atribuído ao presente recurso, pois que, no processo 

de impugnação foi deferida a dispensa de prestação de garantia.
B) Ou seja, nos termos do n.º 2 do art. 286º do CPPT, refere -se à prestação de garantia, mas o 

relevante é que a dívida a que se reporta o processo em que é interposto o recurso esteja garantida.
C) Por isso, para além dos casos em que há propriamente uma prestação de garantia, nos termos 

do art. 199º do CPPT, deverá atribuir -se efeito suspensivo ao recurso nos casos em que haja dispensa 
de garantia, nos termos do art. 170º do CPPT, casos em que a exequibilidade da decisão impugnada 
fica suspensa até «à decisão do pleito», como resulta do n.º 1 do art. 169º do CPPT.

D) A atribuição do efeito do recurso é determinado oficiosamente.
E) O presente recurso tem por objecto a reapreciação da matéria de direito no que diz respeito 

à decisão de improcedência da impugnação judicial apresentada contra a liquidação adicional de IRS 
referente o ano de 2004.

F) A liquidação supra identificada, resultou da fixação pela Administração Fiscal (Direcção de 
Finanças de Braga  - Divisão de Tributação e Cobrança), do rendimento global liquido, porquanto, terem 
os Recorrentes omitido rendimentos de mais valias na declaração de IRS do ano de 2004, rendimentos 
esses tipificados na alínea a) do n.º 1 do art. 10º do CIRS,

G) e derivados, da alienação do imóvel com o artigo matricial urbano n.º 1403 -A da freguesia de 
Fermentões do concelho de Guimarães, por escritura de 14/04/2004 realizada no Cartório Notarial de 
1º Guimarães.

H) Tal venda foi realizada por ordem dos autos de Execução Ordinária com o n.º 516/1999, que 
correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, e em que foram executados “Girão 
Máquinas Industriais, TL” e os aqui Recorrentes.

I) No âmbito dos referidos autos de execução ordinária foi penhorado o imóvel acima identificado, 
para pagamento da quantia de 4.241.652$00, de que o Banco “Totta & Açores S.A” era exequente.

J) Despojando assim os Recorrentes de qualquer disposição sobre o imóvel.
K) Foi ordenado pelos mesmos autos, se proceder à respectiva venda extrajudicial, por negociação 

particular, nos termos do disposto nos artigos 895º n.º 2 e 904º alínea c) do CPC (redacção aplicável à data).
L) Sendo outorgantes da referida escritura, não os aqui Recorrentes mas sim Eduardo Manuel 

Cunha da Silva em representação da sociedade “SOLEILÕES & ANTIGUIDADES, LIMITADA”, 
nomeada para o efeito pelos autos de execução referidos.

M) A questão objecto do presente recurso consiste, em saber se o ganho obtido com a venda reali-
zada nos autos de execução ordinária supra identificados, constitui mais valia tributável em sede de IRS, 
nos termos do art. 9º n.º 1 alínea a) e art. 10º n.º 1 alínea a) do CIRS, e valor considerado como mais -valia.

N) A decisão recorrida violou o disposto no artº 10, n.º 1 do CIRS porquanto faz incidir o imposto 
não sobre um rendimento, mas sobre uma liberalidade que não determinou para os Recorrentes a ob-
tenção de um ganho abrangido pela previsão do artº 10, n.º 1 do CIRS,

O) Atentas as circunstâncias concretas da situação sub judice, considerar a supressão do passivo 
dos Recorrentes como um ganho, para efeitos da previsão do artº 10 n.º 1 do CIRS, implica ofensa do 
princípio da capacidade contributiva e do princípio da tributação do rendimento efectivo.

P) Não revela capacidade contributiva, a circunstância de um credor aceitar o produto da venda 
do imóvel.

Q) Ainda que, contabilisticamente, tal realidade possa resultar na obtenção de uma vantagem, ela 
não constitui os Recorrentes na possibilidade concreta ou abstracta de fazer face a uma dívida de imposto.

R) Assim, e porque para que o imposto seja pago, é forçoso que os Recorrentes obtenham um outro 
rendimento, em nada relacionado com o negócio que fez nascer a dívida de imposto, tal consideração 
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deverá ser suficiente para concluir que a liquidação sub judice, que tem por escopo a tributação do 
rendimento obtido, é ilegítima.

S) A venda ocorrida nos autos de execução sub judice, não determinou para os Recorrentes a obten-
ção de qualquer ganho do qual se possa “retirar” uma parte para fazer face ao pagamento de imposto.

T) Tanto mais, que da venda efectuada, resultou a avaliação do imóvel nos termos do Código do Im-
posto Municipal sobre imóveis, tendo -lhe sido atribuído o valor patrimonial tributário de €45.560,00.

U) e, sendo este (€45.560,00) o valor que serviu de base à liquidação do IMT, por superior ao 
valor constante da escritura (€37.500,00); (art. 12º do CIMT), que se procedeu ao cálculo da mais -valia 
e de que resultou a liquidação ora impugnada.

V) Só de forma artificial se pode considerar que o valor de realização corresponde ao valor do 
passivo suprimido com a venda, porque só artificialmente se pode concluir que os Recorrentes “reali-
zaram” esse montante (€45.560,00).

W) Não deixa de ser falacioso, a consideração da existência de um ganho pelos Recorrentes, do 
qual faz despoletar a avaliação do imóvel nos termos do CIMT, e em consequência desta, resultar um 
imposto por pagar, por aplicação do valor patrimonial ora atribuído.

X) Pelo que, ainda que se considere a existência de um ganho, o mesmo deve ser aferido o valor 
do efectivo benefício, ou seja, da dívida liquidada com a venda do imóvel e que consta na escritura 
(€37.500,00).

Y) Valor efectivo este, o qual foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, em 29/09/2003, à ordem 
do Juiz de Direito do Tribunal Judicial de Guimarães, do 1º Juízo Cível.

Z) Não se defende que o Imposto não é devido porque os Recorrentes não tem como pagar. 
Defende -se que o imposto não é devido, porque incide sobre uma vantagem patrimonial abstracta que 
não tem por base um efectivo enriquecimento/rendimento dos Recorrentes.

AA) Assim, andou mal o Tribunal a quo ao assumir a percepção de um ganho, questionando 
apenas se o mesmo é tributável.

AB) Deveria o Tribunal quo ter formulado como questão primacial a de saber se, para os efeitos 
previstos no artº 10º n.º 1 do CIRS, os Recorrentes obtiveram efectivamente um ganho

AC) e, se o mesmo, calculado com base no valor patrimonial resultante da avaliação nos termos 
do CIMT (€ 45.560,00) traduz o efectivo ganho para efeitos de sujeição em sede de IRS nos termos do 
referido art. 10º n.º 1 do CIRS.

NESTES TERMOS: e com mui douto suprimento de V/Exas. deve ser dado provimento ao 
presente recurso, alterando -se o despacho proferido, no sentido de julgar procedente a impugnação 
judicial apresentada.

1.3 Não houve contra -alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento – 

apresentando a seguinte fundamentação.
1. O IRS incide, designadamente, sobre o valor anual dos incrementos patrimoniais rendimento 

da categoria G (art. 1º n.º 1 CIRS)
As mais -valias, desde que não consideradas rendimentos de outras categorias, constituem incre-

mentos patrimoniais (art. 9º n.º 1 alínea a) CIRS)
Consideram -se mais -valias os ganhos obtidos resultantes da alienação onerosa de direitos reais 

sobre bens imóveis (art. 10º n.º 1 alínea a) CIRS)
Este ganho é constituído pela diferença (positiva) entre o valor de realização e o valor de aquisição, 

líquidos da parte qualificada como rendimento de capitais (art. 10º n.º 4 alínea a) CIRS)
No caso de alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis considera -se valor de realização 

o valor relevante para efeito de liquidação de IMI, quando superior ao preço declarado na escritura 
(art. 44º n.º 1 alínea f) e 2 CIRS);

A circunstância de a venda ter sido efectuada em processo de execução comum para satisfação 
da dívida de um credor não impede a formação do ganho sujeito a tributação, o qual se gera em conse-
quência da referida diferença positiva entre o valor de realização e o valor de aquisição.

2. No caso sob análise:
a) o imóvel alienado foi avaliado, tendo -lhe sido atribuído o valor patrimonial tributário de €45 560, 

adoptado como valor de realização(20ª/21ª conclusões; PA apenso fls. 3,12 e 14)
b) os recorrentes incorporaram no seu património o remanescente do preço de venda que ultra-

passou o valor da quantia exequenda e dos acréscimos legais
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Os recorrentes vêm pedir a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Reza o n.º 2 do artigo 286.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que «Os recursos 

têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o 
efeito devolutivo afectar o efeito útil dos recursos».

Sobre o alcance da atribuição de efeito suspensivo ou devolutivo ao recurso, diz Jorge Lopes de 
Sousa, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 2007, em nota 10 ao 
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artigo 279.º, que «O recurso tem efeito devolutivo ou meramente devolutivo quando a sua interposição 
não obsta à execução imediata da decisão recorrida, resultando do recurso apenas a atribuição ao 
tribunal superior da possibilidade de alterar ou anular a decisão recorrida. A este efeito contrapõe -se 
o efeito suspensivo, que consiste em o recurso, para além de ter o efeito de atribuir ao tribunal para 
onde se recorre o poder de rever a decisão recorrida, impedir que se dê execução imediata à decisão. 
Pode falar -se também de efeito suspensivo a propósito das consequências que para a tramitação do 
processo no tribunal recorrido tem a subida (e, se a lei o referir, a interposição) do recurso. Se esta 
tramitação fica paralisada o efeito é suspensivo. Se o processo pode prosseguir no tribunal recorrido, 
subindo o recurso em separado, o efeito é não suspensivo».

Assim, a interposição de recurso produz efeitos tanto intraprocessuais como extraprocessuais – cf. 
a este propósito, entre outros, Miguel Teixeira de Sousa, em Estudos Sobre o Novo Processo Civil, 
2.ª edição, Lex, 1997, pp. 405 a 407.

Isto é: em princípio, a interposição do recurso produz um efeito suspensivo da decisão recorrida. 
A decisão recorrida como que fica suspensa da pronúncia do tribunal de recurso, e não se formará caso 
julgado sobre a decisão, enquanto, no âmbito do recurso, não houver pronúncia definitiva (rectius: 
decisão transitada em julgado) sobre a bondade dessa mesma decisão recorrida.

E, deste modo, o efeito suspensivo não tem consequências extraprocessuais, mas efeito mera-
mente intraprocessual – cf., por todos, o acórdão desta Secção, de 26 -9 -2007, proferido no recurso 
n.º 372/07.

Os recorrentes vêm dizer que «Não se concorda com o efeito devolutivo atribuído ao presente 
recurso, pois que, no processo de impugnação foi deferida a dispensa de prestação de garantia».

A circunstância, porém, de «no processo de impugnação [ter sido] deferida a dispensa de pres-
tação de garantia» significa que os ora recorrentes não precisam de prestar «garantia nos termos do 
presente Código» para obterem o efeito suspensivo da respectiva execução.

E «o efeito devolutivo atribuído ao presente recurso» significa, como se viu, um verdadeiro efeito sus-
pensivo intraprocessual, com suspensão da decisão recorrida até decisão definitiva do tribunal de recurso.

Termos em que se mantém o efeito meramente devolutivo fixado na instância ao presente recurso.
E, então, em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, 

as questões que se colocam são as de saber se, «para os efeitos previstos no art.º 10º n.º 1 do CIRS, os 
Recorrentes obtiveram efectivamente um ganho»; e, em caso de resposta afirmativa, se a interpretação 
da lei em tal sentido «implica ofensa do princípio da capacidade contributiva e do princípio da tribu-
tação do rendimento efectivo».

2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. A Administração Fiscal procedeu à liquidação adicional de IRS acrescido de juros n.º 2008 

5004682202, no montante de 4.382.54 €, relativa ao ano de 2004;
2. Em 14.04.2004, Soleilões & Antiguidades Lda., na qualidade de encarregada da venda por 

negociação particular, ordenada nos autos de execução ordinária, n.º 561/1999, a correr termos no 
1.º Juízo Cível de Guimarães, vendeu a Maria Marta Cabral Bobião de Girão, a fracção “A”, com o 
art. 1403 -A, sito no lugar de Felizardo, da freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães, pelo valor 
de 37.500 € (fls. 14 a 17 dos autos);

3. O valor da venda foi depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães;
4. Os Impugnantes não englobaram o valor no IRS, do ano de 2004;
5. A fracção, objecto de venda, foi adquirida em 1995, pelo valor de 4.578.96 €;
6. Em 11.03.2009 foi deduzida a presente impugnação.
2.2 O IRS assenta sobre uma concepção de rendimento designada por rendimento acréscimo ou 

acréscimo patrimonial líquido – entendendo -se como rendimento qualquer incremento patrimonial, 
independentemente da respectiva proveniência, num dado período de tributação.

De acordo com o disposto no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), e artigo 10.º, n.º 1, alínea a), constituem 
mais -valias, nomeadamente, os ganhos que resultem de alienação onerosa de direitos reais sobre bens 
imóveis, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais.

As mais -valias correspondem a ganhos, rendimentos ou incrementos patrimoniais de carácter oca-
sional ou fortuito, e que não decorrem de uma actividade do sujeito passivo especificamente destinada à 
sua obtenção, mas relativamente aos quais o princípio da capacidade contributiva determina a sujeição 
a imposto. Assim, constituem mais -valias os ganhos decorrentes da transmissão onerosa de um bem ou 
direito, sem que tal transmissão constitua o objecto específico de uma actividade empresariaI – cf. Paula 
Rosado Pereira, Estudos sobre IRS: Rendimentos de Capitais e Mais -Valias, Almedina, 2005, pp. 88

A tributação das mais -valias surge na medida em que a alienação de um determinado bem por 
um valor superior àquele por que foi adquirido tem por resultado um acréscimo patrimonial na esfera 
do sujeito alienante, em relação ao qual o princípio da capacidade contributiva reclama a existência 
de normas de incidência objectiva – cf. André Salgado de Matos, no Código do IRS Anotado, Instituto 
Superior de Gestão, 1999, em anotação ao artigo 10.º.
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Consideram -se, pois, mais -valias quaisquer rendimentos acrescidos ao património do contribuinte, 
v. g., por via da transmissão onerosa de bens imóveis, ainda que alheias à actividade ou vontade da 
entidade em cujo património tal valorização se irá afinal repercutir.

De facto, com referência a uma situação de dação em pagamento, diz -se no acórdão desta Secção, 
de 28 -04 -2010, proferido no recurso n.º 0119/10, que «a existência de uma alienação onerosa de um 
imóvel pressupõe necessariamente uma contraprestação (…) com expressão monetária traduzida no 
preço acordado para o imóvel em causa. Daí que – continua o mesmo aresto – «não se possa questionar 
que a recorrente tenha obtido uma efectiva vantagem patrimonial, um ganho para efeito da previsão 
normativa (…)».

Assim, também, e como faz ressaltar o Ministério Público neste Tribunal, supra no ponto 1.4, 
«A circunstância de a venda ter sido efectuada em processo de execução comum para satisfação da dívida 
de um credor não impede a formação do ganho sujeito a tributação, o qual se gera em consequência da 
referida diferença positiva entre o valor de realização e o valor de aquisição».

De resto, a venda judicial, tal como a venda privada, constituirá acto de aquisição translativa, 
acto translativo directo e imediato do executado para o adquirente, sem solução de continuidade e, por 
isso, subordinada aos mesmos princípios que comandam as aquisições translativas, pois porventura, 
também na venda executiva, se tratará de uma aquisição derivada – cf. Artur Anselmo de Castro, Acção 
Executiva Singular, Comum e Especial, pp. 255 a 258; e Cadernos de Direito Privado n.ºs 16, pp. 34, 
e 23, p. 53.

De todo o modo, seja qual for a natureza da venda executiva, o que importa, para efeitos fiscais, 
é a manifestação da capacidade contributiva – pelo que será inócuo o facto de se tratar de venda exe-
cutiva, e não voluntária.

Dir -se -á ainda, e a propósito do “Valor de realização”, que, para a determinação dos ganhos sujeitos 
a IRS, considera -se valor de realização, «tratando -se de direitos reais sobre bens imóveis, prevalecerão, 
quando superiores, os valores por que os bens houverem sido considerados para efeitos de liquidação 
de sisa ou, não havendo lugar a esta liquidação, os que devessem ser, caso fosse devida», nos termos 
do n.º 2 do artigo 44.º do Código do IRS, na redacção da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro [cor-
respondente ao n.º 2 do artigo 42.º do Código do IRS, antes desta Lei n.º 109 -B/2001].

O n.º 2 contém uma salvaguarda: tratando -se de direitos reais sobre imóveis do n.º 1, a), b) e e), se 
o valor considerado para efeitos de liquidação de sisa (ou aquele que, caso esta fosse devida, teria sido 
considerado, segundo as regras daquele imposto) for superior ao valor encontrado através de qualquer 
um dos critérios estabelecidos, será esse a prevalecer. O mesmo é dizer que os valores apurados nos 
termos daquelas alíneas só relevará se for superior ao valor tido (real ou hipoteticamente) em conta 
para efeitos de sisa, o que não será muito frequente – cf. André Salgado de Matos, no Código do IRS 
Anotado, Instituto Superior de Gestão, 1999, em anotação ao artigo 42.º.

2.3 No caso sub judicio, os impugnantes, ora recorrentes, são os titulares do direito de propriedade 
do imóvel identificado em 2. do probatório – o que nem sequer vem questionado. E o certo é também 
que do mesmo probatório se retira que os ora recorrentes não declararam o valor de €37.500, pelo qual, 
no ano de 2004, foi vendido em processo executivo esse imóvel, que havia sido adquirido, no ano de 
1995, pelo valor de €4.597,96.

Os ora recorrentes entendem que no caso (de venda executiva) não existe ganho passível de 
tributação em mais valias.

A sentença recorrida, por seu lado, para se ter decidido pela improcedência da impugnação 
judicial, considerou, no essencial, que «Da conjugação da alínea a) do n.º 1 art.º 9.º e a) do n.º 1 
do art.º 10.º do CIRS resulta que constituem incrementos patrimoniais, desde que não considerados 
rendimentos de outras categorias, as mais -valias, nomeadamente os ganhos obtidos que resultem da 
alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis», uma vez que «a tributação em sede de IRS 
assenta nos rendimentos auferidos, pelos contribuintes e não no destino dos rendimentos», «sendo os 
Impugnantes responsáveis pelo pagamento do imposto independentemente do valor da venda ter sido 
afecto ao pagamento de dívida exigida em processo de execução».

Julgamos que decidiu bem a sentença recorrida.
Por isso que falece razão aos ora recorrentes, quando concluem que a tributação neste caso «incide 

sobre uma vantagem patrimonial abstracta que não tem por base um efectivo enriquecimento/rendi-
mento dos Recorrentes».

Ao contrário: é evidente a ocorrência, no caso, de um concreto acréscimo patrimonial, ou mais 
valia, traduzida na diferença entre o preço de aquisição e o preço de alienação do identificado imóvel. 
E tal mais valia entrou efectivamente na esfera jurídica dos ora recorrentes. Uma parte dessa mais 
valia foi destinada à diminuição do passivo dos recorrentes, pela sua adjudicação aos fins do processo 
executivo em que foi operada a alienação do imóvel; outra parte do incremento patrimonial propiciada 
pela venda do imóvel foi directamente embolsada pelos ora recorrentes.

Nem vale a pena dizer que o entendimento da lei que aqui se adopta «implica ofensa do princípio 
da capacidade contributiva e do princípio da tributação do rendimento efectivo» – pois na situação 
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verifica -se realmente um rendimento efectivo; e, ao invés, seria a não tributação de um tal rendimento 
efectivo que violaria frontalmente o princípio da capacidade contributiva.

E o certo é também que a liquidação ainda seria correcta se, como aventam os recorrentes, ti-
vesse repousado «no valor patrimonial resultante da avaliação nos termos do CIMT (€ 45.560,00) 
traduz o efectivo ganho para efeitos de sujeição em sede de IRS nos termos do referido art. 10º n.º 1 
do CIRS» – pois que, tratando -se de direitos reais sobre bens imóveis, o “valor de realização”, para 
a determinação dos ganhos sujeitos a IRS, é o valor, quando superior, por que os bens houverem sido 
considerados para efeitos de liquidação de sisa [agora IMT] ou, não havendo lugar a esta liquidação, o 
que devesse ser, caso fosse devida – nos termos do n.º 2 do artigo 44.º do Código do IRS, na redacção 
da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro.

Estamos, deste modo, a concluir, e em resposta ao thema decidendum, que «para os efeitos previstos 
no art.º 10º n.º 1 do CIRS, os Recorrentes obtiveram efectivamente um ganho»; e que a interpretação 
da lei em tal sentido não «implica ofensa do princípio da capacidade contributiva e do princípio da 
tributação do rendimento efectivo».

Então, havemos de convir, de todo o exposto, que o produto da venda de um imóvel em processo 
executivo – que, em parte, serviu para satisfação dos fins da execução e, noutra parte, foi embolsado 
pelo executado – constitui mais valia integrante da previsão/tipificação dos artigos 9.º, n.º 1, alínea a); 
e 10.º, n.º 1, alínea a), do Código do IRS, em sintonia com os princípios do rendimento real efectivo e 
da capacidade contributiva dos contribuintes.

3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, solidariamente, fixando a procuradoria em um sexto.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Juros compensatórios. Culpa.

Sumário:

 I — A responsabilidade por juros compensatórios tem a natureza de uma reparação 
civil e, por isso, depende do nexo de causalidade adequada entre o atraso 
na liquidação e a actuação do contribuinte, bem como da possibilidade de 
formular um juízo de censura à sua actuação (a título de dolo ou negligên-
cia).

 II — Nesse contexto, e em face do preceituado nos artigos 35.º da LGT e 89.º do 
CIVA, constituem requisitos essenciais para a liquidação de juros compensa-
tórios a existência de uma dívida de IVA, de um atraso na efectivação de uma 
liquidação desse imposto e da imputabilidade do atraso à actuação culposa do 
contribuinte.

 III — Consistindo a culpa na omissão reprovável de um dever de diligência, que tem de 
ser apreciada segundo os deveres gerais de diligência, aptidão e conhecimento de 
um bónus pater famílias, não se pode formular um juízo de censura à actuação do 
impugnante/empreiteiro, de continuar a liquidar o IVA à taxa reduzida de 5 % após 
a transformação dos serviços municipalizados de água numa empresa municipal, 
face a uma compreensível falta de imediata percepção, por todas as entidades 
envolvidas, inclusive pela própria administração fiscal, do exacto alcance jurí-
dico e fiscal da transformação de um órgão municipal numa empresa pública e 
das respectivas implicações na taxa do IVA a liquidar no contrato de empreitada 
outorgado com essa entidade.

Processo n.º 578/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A. Cavaco — Construção Civil e Obras Públicas, ACE.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs o presente recurso jurisdicional da decisão proferida pelo 
Tribunal Tributário de Lisboa, de procedência da impugnação judicial que a sociedade A.CAVACO – 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, ACE, deduziu com vista à anulação dos actos de 
liquidação adicional de Juros Compensatórios de IVA dos períodos de 0106T, 0112T, 0203T, 0206T, 
0209T, 0303T, 0306T, 0312T, 0403T, 0406T, no montante global de € 13.161,56.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação 

deduzida por A. Cavaco  - Construção Civil e Obras Públicas, ACE contra as liquidações de Juros 
Compensatórios de IVA dos períodos de 0106T, 0112T, 0203T, 0206T, 0209T, 0303T, 0306T, 0312T, 
0403T, 0406T, no montante total de € 13.161,56.

II. A fundamentação da sentença recorrida assenta, em síntese, no entendimento segundo o qual 
“nas circunstâncias concretas do caso se verifica erro desculpável (no incorrecto enquadramento do 
dono da obra na verba 2.17 do CIVA ex vi do seu art. 18º), causa de exclusão de culpabilidade que 
afasta a imputabilidade do fado (retardamento da liquidação) ao contribuinte”.

III. Sendo que, no entendimento do Meritíssimo Juiz a quo, o erro em que incorreu a impugnante 
advém da circunstância da alteração estatutária do dono da obra em Abril de 1999, de Serviços Muni-
cipalizados de Gaia para Águas de Gaia  - Empresa Municipal, só veio a ficar definida com a orientação 
administrativa sancionada por despacho do SEAF, de 07.08.2002, no sentido de ser de aplicar a taxa 
normal de imposto às referidas operações e não a taxa reduzida de 5%, o que “indica que a situação 
não era até então, mesmo para a AF, clara liquida e fácil de ver”.

IV. A alteração estatutária do dono da obra efectivou -se em Abril de 1999, logo em data anterior à 
celebração do contrato de empreitada, que ocorreu em Maio de 1999, sendo essa a data relevante para 
efeitos de enquadramento em sede de IVA.

V. Ora a impugnante praticou operações tributáveis, aplicando a taxa de IVA reduzida, num lapso 
de tempo que decorreu desde o ano 2001 ao ano de 2004.

VI. A liquidação dos juros compensatórios foi efectuada nos termos dos artigos 89.º do CIVA e 
35.º da LGT, por ter sido retardada a liquidação do imposto por facto imputável ao sujeito passivo.

VII. A sentença recorrida considera verificada “in casu” uma causa de exclusão de culpabilidade, 
qualificando como desculpável o erro no incorrecto enquadramento das operações pelo facto de só em 
07.08.2002 ter sido definida orientação administrativa no sentido de ser de aplicar a taxa normal de 
imposto às referidas operações, e não a taxa reduzida de 5%, o que “indica que a situação não era até 
então/ mesmo para a AF, clara liquida e fácil de ver”.

VIII. A culpa consiste na omissão reprovável de um dever de diligência que se afere em abstracto, 
segundo o critério do bom pai de família;

IX. A culpa traduz -se na omissão da diligência exigível no caso concreto, sendo que ao julgador 
cabe aferir se a conduta do agente foi a que seria esperar segundo as regras de experiência, ou se, pelo 
contrário devia e podia ter agido de outro modo.

X. Ora, “in casu”, e em face das circunstâncias concretas, não se pode afirmar que a impugnante 
tenha agido de forma diligente.

XI. Com efeito, não demonstra diligência de um bom pai de família desconhecer a situação jurídica 
da contraparte num contrato que foi executado durante vários anos.

XII. Por outro lado, aduz a sentença recorrida como fundamentação o facto da situação estatutária 
do dono da obra só ficar definida pela Administração Fiscal em 07 -08 -2002, não obstante, anula todas 
as liquidações, inclusivamente as referentes aos vários períodos dos anos de 2003 e 2004.

XIII. Conclui -se, pois, que não existe fundamento para afastar a imputabilidade do retardamento 
da liquidação à impugnante, pelo que, deviam ter sido considerados como verificados os pressupostos 
de aplicação de juros compensatórios consagrados no artigo 35º da LGT.

XIV. Assim, deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a decisão judicial 
recorrida, por padecer a mesma de um erro de julgamento de direito e por violação dos artigos 35.º da 
LGT e 89.º do CIVA.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para pugnar pela manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer, deixando esgotar 

o prazo que a lei concede para o efeito.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante dedica -se à actividade de empreitadas de obras públicas.
2. No desenvolvimento dessa actividade, celebrou contratos de empreitada com a “Águas de Gaia, 

Empresa Municipal”, em que liquidou pelos trabalhos facturados IVA à taxa reduzida de 5% (informação 
de fls. 100 do apenso administrativo).
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3. Na sequência de notificação para o efeito, apresentou em 6 e 7 de Abril de 2005 declarações 
de substituição, alterando de 5% para 19% a taxa do IVA liquidado nas facturas emitidas à “Águas de 
Gaia. Empresa Municipal” (informação de fls. 100 do apenso administrativo).

4. Em 12/04/2005 procedeu ao pagamento do adicional de imposto liquidado à taxa normal de 
19% (informação de fls. 100 do apenso administrativo).

5. Por virtude da regularização do imposto em falta fora do prazo legal de entrega foram efectuadas 
liquidações autónomas de Juros Compensatórios com os números 05129941, 05137269, 05136866, 
05136867, 05129950, 05137276, 05137281, 05129948, 05137287, 05129949, 05137291, relativas 
aos períodos de tributação 0106T, 0112T, 0203T, 0206T, 0209T, 0303T, 0306T, 0309T, 0312T, 0403T, 
0406T, no montante total de € 13.161.56 (documentos de cobrança, fls. 25 a 35).

6. As liquidações de Juros Compensatórios não se encontram pagas (informação de fls. 70 do 
apenso).

7. A impugnante deduziu reclamação graciosa das liquidações de Juros Compensatórios (infor-
mação de fls. 70 do apenso).

8. A reclamação foi indeferida por despacho de 21/06/2006 do Sr. Chefe de Divisão de Justiça 
Administrativa da Direcção de Finanças de Lisboa, exarado sobre informação dos serviços a fls. 47, 
para que expressamente remete quanto à fundamentação e de que consta, textual, expressa e, designa-
damente, o seguinte:

«13  - A Reclamante entregou declarações de substituição de IVA dos períodos atrás referencia-
dos, para voluntariamente regularizar o IVA liquidado a menos nas facturas dos serviços prestados a 
Águas de Gaia. Empresa Municipal;

14  - Se aceitou pacificamente as correcções propostas, é estranho requerer de seguida a anulação 
dos juros compensatórios originados por tais correcções;

15 Compete à Direcção dos Serviços de Cobrança do IVA liquidar juros compensatórios nos 
termos dos arts. 89º do CIVA e 35º da LGT devidos na apresentação de declaração periódica, com 
meio de pagamento suficiente, em substituição de uma outra anteriormente apresentada, nos casos 
em que a diferença entre a de substituição e a substituída seja devedora (imposto a entregar maior ou 
crédito menor do que o revelado na substituição). E, ainda, sobre os valores dos créditos disponíveis 
nas sub -contas de “Regularizações a Crédito”  - RC ou de “Pagamentos Disponíveis”  - DP, quando 
utilizados automaticamente nas operações de “pré -fecho de período “;

16  - Os juros calculados sobre as referidas diferenças, pelo período que medeia o prazo limite 
previsto no n.º 2 do art. 40º do CIVA para entrega da DP e a entrega da DP de substituição para re-
gularizar a situação descrita, à taxa legal em vigor no período;

17  - A culpa que se encontra subjacente ao retardamento da prestação tributária no que concerne 
às correcções aceites e voluntariamente regularizadas, não é consubstanciada no facto de haver qualquer 
divergência de critérios ou entendimento díspar de cariz contabilístico/tributária entre a Reclamante 
e os Serviços da Administração Tributária:

18  - A Reclamante alega que a transformação do seu cliente, de uma empresa pública municipal 
sem personalidade jurídica, para uma empresa pública personalizada, não era particularmente visível, 
pelo que actuou segundo as regas de experiência, liquidando IVA a 5% em vez de 19% enquadrando 
as empreitadas por si executadas na verba 2, 17 da Lista anexa ao CIVA;

19  - No entanto, segundo a escritura de contrato de empreitada, celebrada em Maio de 1999, é 
evidente a alteração jurídica dos ex -S.M.G. para Águas de Gaia. E.M, nomeadamente a fls. 72 do refe-
rido contrato (...) onde se refere ao enquadramento fiscal da nova empresa, ainda que em sede de IRC;

20  - Não obstante a Informação n.º 80 de 7/08/2002 do SIVA, o alegado desconhecimento do en-
quadramento em sede de IVA no presente processo de reclamação graciosa não procede, porquanto, “a 
ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas 
das sanções nela estabelecidas”, segundo o artigo 6º do Código Civil.

21  - Quanto à alegada violação do direito de audição, também não procede, pois a obrigação 
da participação dos contribuintes está prevista quando existe decisão desfavorável na esfera contri-
butiva do sujeito passivo resultante de procedimento administrativo. Os juros compensatórios ora 
reclamados, liquidados autonomamente, decorreram da apresentação de declarações de substituição 
fora de prazo, com base tributável superior às anteriores, voluntariamente apresentadas – art. 60º 
nº2 da LGT. (…)».

9. A impugnante foi notificada da decisão de indeferimento da reclamação graciosa por ofício de 
28/06/2006, a fls. 46 do apenso;

10. A impugnação foi apresentada em 14/07/2006, conforme carimbo aposto a fls. 4;
11. Consta a fls. 56 informação da Sra. Subdirectora -Geral do Imposto sobre o Valor Acrescen-

tado, sancionada por despacho de 7/08/2002, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, cujo 
teor damos por integralmente reproduzido face à sua extensão e na qual é preconizado o entendimento 
de que não é possível aplicar a taxa reduzida de IVA (5%) às empreitadas adjudicadas pelas empresas 
municipais e intermunicipais, em virtude de se estar a incorrer numa violação do direito comunitário, 
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susceptível de originar um processo de contencioso entre a U.E. e Portugal, pelo que é de aplicar a 
essas empresas a taxa normal (de 19%).

3. A questão a decidir no presente recurso é a de saber se a decisão recorrida fez errado julgamento 
da questão colocada na presente impugnação judicial, traduzida na violação dos artigos 35.º da Lei 
Geral Tributária e 89.º do Código do IVA, no que diz respeito à liquidação de juros compensatórios 
que a Administração Tributária efectuou à Impugnante com base no facto de ela ter liquidado IVA à 
taxa reduzida de 5% nas facturas que emitiu durante os anos de 2001 a 2004 no âmbito de contratos de 
empreitada celebrados com “Águas de Gaia, Empresa Municipal” (AGEM).

A decisão recorrida julgou procedente a impugnação judicial, anulando o acto de liquidação de 
juros compensatórios, com fundamento na existência de causa de exclusão da culpabilidade, por ter 
considerado como desculpável, nas circunstâncias concretas do caso, o erro em que incorreu o dono 
da obra (AGEM) e a Impugnante ao enquadrarem as operações na verba 2.17 do CIVA, erro que havia 
determinado a liquidação do IVA à taxa de 5% em vez da taxa normal de 19%.

No se conformando com essa decisão, veio a Fazenda Pública dela recorrer, defendendo, em suma, 
que não existe fundamento para afastar a imputabilidade do retardamento da liquidação à Impugnante, 
devendo considerar -se como verificados todos os pressupostos de aplicação de juros compensatórios 
consagrados no artigo 35.º da Lei Geral Tributária.

Vejamos.
Para uma cabal compreensão e decisão desta questão, convém reter que, conforme resulta da ma-

terialidade fáctica vertida no ponto 3.º do probatório e do teor da informação que a suporta (informação 
de fls. 100 do p.a. apenso), a liquidação destes juros teve origem na comunicação que a Administração 
Fiscal efectuou à Impugnante, em Abril de 2005, dando -lhe conta de que havia procedido indevidamente 
à liquidação de IVA à taxa reduzida de 5% nas facturas que emitira para a dona da obra (AGEM) e 
de que deveria proceder à regularização do imposto em falta mediante a apresentação de declarações 
periódicas de substituição, alterando a taxa de 5% para 19%. O que foi imediatamente cumprido pela 
Impugnante, que logo apresentou as declarações periódicas de substituição e efectuou o pagamento 
do imposto em falta, após o que a Administração efectuou a liquidação de juros compensatórios com 
fundamento no retardamento da liquidação de parte do imposto devido.

Por outro lado, para compreender a razão pela qual a Impugnante vinha liquidando à dona de obra 
IVA à taxa de 5%, há que recordar que a AGEM resultou da transformação dos Serviços Municipalizados 
de Águas e Saneamento (SMAS) da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia numa empresa pública 
municipal ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e que nas empreitadas em que havia figurado 
o SMAS como dona da obra a taxa de IVA aplicável era de 5% face ao disposto no artigo 18.º, n.º 1, 
alínea a) do CIVA, conjugado com a verba 2.17 da sua Lista I, que abrangia «As empreitadas de bens 
imóveis em que são donos da obra autarquias locais, associações de municípios ou associações e 
corporações de bombeiros, desde que, em qualquer caso, as referidas empreitadas sejam directamente 
contratadas com o empreiteiro».

Ou seja, quanto aos contratos de empreitada outorgados com os Serviços Municipalizados, os 
empreiteiros liquidavam o IVA à taxa reduzida de 5%, ao abrigo do artigo 18.º, n.º 1, alínea a) do CIVA, 
dado que esses Serviços constituíam um órgão da autarquia, sendo, assim, a autarquia a verdadeira e 
directa dona da obra. E após a transformação dos Serviços em empresa municipal a Impugnante con-
tinuou a liquidar -lhe IVA à mesma taxa, com o natural consentimento desta.

O que significa que nem a sociedade construtora/empreiteira nem a dona da obra terão atentado na 
natureza jurídica das empresas municipais constituídas ao abrigo da Lei n.º 58/98 e na essência dessa 
nova realidade jurídica, isto é, que tais empresas, sendo embora sociedades de capitais exclusivamente 
públicos, gozam de personalidade jurídica e são dotadas de autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial (art. 2.º), estando sujeitas a tributação directa e indirecta nos termos gerais (art. 36.º). Ou 
seja, que tais empresas não constituem um órgão da autarquia (como eram os serviços municipalizados) 
nem se confundem juridicamente com a autarquia local, já que constituem uma entidade de direito 
privado, ainda que possua, por atribuição legal, o exercício de poderes públicos.

Todavia, nada indicia que a falta de consideração e ponderação deste aspecto jurídico de relevo 
para a liquidação do IVA tenha sido propositado ou intencional por parte das empresas envolvidas (em-
preiteiro e dona da obra) ou, sequer, que tenha havido negligência ou má -fé da sua parte ao abraçarem 
o pressuposto de que a dona da obra continuava a ser a autarquia local. Pelo contrário, a específica 
configuração de toda esta situação, que envolve a apreensão de questões estritamente jurídicas, como 
seja a natureza legal de uma empresa municipal e a compreensão do alcance jurídico e fiscal da trans-
formação de um órgão municipal numa empresa municipal, indica que todas as entidades envolvidas 
terão agido convencidas da legalidade da sua actuação.

Com efeito, não pode esquecer -se a específica configuração desta situação, para a qual contribui 
o facto de a transformação dos SMAS na AGEM constituir, à primeira vista, uma mera transformação 
formal, traduzida na reorganização do serviço público de abastecimento de água e de saneamento 
básico. Ou seja, a modificação verificada na organização do serviço municipal de águas e saneamento 
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de Vila Nova de Gaia não foi particularmente visível, pois que se traduziu na transformação de um 
serviço até então organizado como um órgão municipal, isto é, como uma empresa pública municipal 
sem personalidade jurídica, num serviço organizado como entidade dotada de personalidade jurídica, 
numa empresa pública personalizada. E, neste contexto, não admira que essas entidades não tenham 
detectado logo o exacto alcance e sentido dessa modificação e que, por essa razão, tenham (ainda que 
erradamente) continuado a aplicar a taxa reduzida nas empreitadas contratadas após a transformação 
dos SMAS na AGEM.

Aliás, repare -se que nem a própria Administração Fiscal terá detectado logo o alcance fiscal da 
transformação verificada, pois como decorre do teor da “Informação n.º 80”, dimanada do gabinete 
do Subdirector -Geral dos Serviços do IVA em 1/08/2002 e que mereceu despacho de concordância do 
SEAF em 7/08/2002, só nessa altura a Administração equacionou e resolveu a questão de saber se nas 
empreitadas em que os donos da obra eram empresas municipais se devia ou não continuar a liquidar 
o IVA à taxa de 5%. Não obstante, dois anos mais tarde os Serviços do IVA prestaram a informação 
documentada a fls. 61 a 64, a propósito de um pedido de “reactivação de crédito do IVA” que a AGEM 
apresentara em 17/03/03 em nome dos Serviços Municipalizados da Câmara de Vila Nova de Gaia, 
informação que foi sancionada por despacho do Director de Serviços do IVA em 8/07/04 e onde se 
concluía que «Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a empresa 
Águas de Gaia, EM, são um único e mesmo sujeito passivo, ainda que, com números de identificação 
diferentes para além da designação social pelo que em vez de ter procedido à entrega duma declaração 
de cessação de actividade, e simultaneamente, ter entregue a outra declaração de início de actividade, 
deveria ter procedido à entrega de uma declaração de alterações de acordo com o art.º 31º do CIVA. 
(...) Tratando -se do mesmo sujeito passivo, não existe qualquer objecção à utilização da Comunicação 
de Crédito cuja reactivação é solicitada, pelo que, para os devidos efeitos, se deverá dar conhecimento 
à Direcção de Serviços de Cobrança do IVA».

O que manifestamente denota que em meados de 2004 continuava a não haver, por parte da Admi-
nistração Fiscal, uma percepção clara e definitiva do exacto alcance e sentido da referida transformação, 
pois nessa altura ainda afirma que os Serviços Municipalizados e a AGEM são um único e mesmo 
sujeito passivo, tendo -lhe reconhecido, por essa razão, o direito comunicação de créditos.

Por fim, há ainda a salientar que a Impugnante pagou o IVA logo que é alertada pela Administração 
Fiscal para o erro que vinha cometendo na liquidação do IVA à taxa reduzida, o que não pode deixar 
de constituir um elemento evidenciador da boa -fé e da confiança na actuação de um ente público como 
é a AGEM, na medida em que esta empresa pública continuou a aceitar a liquidação do IVA à taxa de 
5% e a pagar apenas esse imposto que lhe é liquidado pelo empreiteiro.

Neste concreto enquadramento, e sabido que por força do preceituado nos artigos 35.º da LGT e 
89.º do CIVA constituem requisitos essenciais para a liquidação de juros compensatórios a existência de 
um atraso na efectivação da liquidação e a imputabilidade (culposa) desse atraso à actuação do contri-
buinte, julgamos que não se pode considerar preenchido este último requisito, isto é, a culpa por parte 
do sujeito passivo de IVA, atenta a natural e compreensível falta de percepção, por todas as entidades 
envolvidas, nomeadamente por parte da Administração Fiscal, de que o dono da obra deixara de ser a 
autarquia, com a consequente falta de noção de que cessara a situação que permitia a aplicação da taxa 
reduzida de IVA ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º conjugado com a verba 2.17 da Lista I, 
ambos do Código do IVA.

Na verdade, constitui entendimento jurisprudencial pacífico (1) que a responsabilidade por juros 
compensatórios tem a natureza de uma reparação civil e que, por isso, depende do nexo de causalidade 
adequada entre o atraso na liquidação e a actuação do contribuinte e da possibilidade de formular um 
juízo de censura à sua actuação (a título de dolo ou negligência). Ou seja, depende, da existência de 
culpa, a qual consiste na omissão reprovável de um dever de diligência, que é de aferir em abstracto 
(face à diligência de um bom pai de família) e que, por isso, tem de ser apreciada segundo os deveres 
gerais de diligência e aptidão de um bónus pater famílias (2).

Deste modo, e apesar de a doutrina e a jurisprudência também sufragarem a tese de que quando 
uma determinada conduta constitui um facto qualificado por lei como ilícito se deve fazer decorrer dessa 
conduta – por ilação lógica – a existência de culpa (não porque a culpa se presuma, mas por ser algo 
que, em regra, se liga ao carácter ilícito -típico do facto praticado) e que, por essa via, se deve partir do 
pressuposto de que existe culpa sempre que a actuação do contribuinte integra a hipótese de qualquer 
infracção tributária, o certo é que essa culpa pode e deve ser excluída quando se mostre, à luz das regras 
de experiência e das provas obtidas, que o contribuinte actuou com a diligência normal no cumprimento 
das suas obrigações fiscais. E, por essa razão, a jurisprudência firmou -se no entendimento de que não 
são devidos juros compensatórios quando o retardamento da liquidação se ficou a dever, por exemplo, 
a compreensível divergência de critérios entre a AF e o contribuinte quanto ao enquadramento e/ou 
qualificação de determinada situação tributária (como, por exemplo, a nível de custos fiscais) ou a erro 
desculpável do contribuinte (cfr. os acórdãos referidos em nota de rodapé).
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Ora, aplicando a citada doutrina e jurisprudência, julgamos que não se pode formular um juízo de 
censura à actuação da Impugnante até ao momento em que é avisada pela Administração Fiscal do erro 
em que estava a incorrer na aplicação da taxa do IVA, pois esse erro é claramente desculpável quando 
lido à luz de todo o circunstancialismo acima referido.

Neste contexto, e tornando -se inadmissível imputar um juízo de censura à actuação da Impug-
nante em relação ao retardamento da liquidação de IVA à taxa normal devida, há que considerar como 
excluída a sua culpa e, consequentemente, afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de juros 
compensatórios por falta de verificação de um dos pressupostos consagrados no artigo 35.º da LGT, 
para o qual remete o artigo. 89.º do CIVA.

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

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Fazenda Pública, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Va-
lente Torrão.

(1) Neste sentido podem ver -se os seguintes acórdãos do STA: de 8 -7 -92, proferido no recurso n.º 12147; de 28 -6 -95, 
proferido no recurso n.º 19014; de 20 -3 -96, proferido no recurso n.º 20042; de 2 -10 -96, proferido no recurso n.º 20605; de 
18 -2 -98, proferido no recurso n.º 22325; de 3 -10 -2001, proferido no recurso n.º 25034; de 16 -02 -2005, proferido no recurso 
n.º 1006/04; de 12 -07 -2005 proferido no recurso n.º 12649 e de 19 -11 -2008, proferido no recurso n.º 325/08.

(2) Sobre a matéria pode ler -se o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa in “Juros nas relações tributárias”, Problemas 
Fundamentais do Direito Tributário, pág. 145, bem como o Professor Casalta Nabais no parecer junto aos presentes autos. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Nulidade. Anulabilidade.

Sumário:

 I — A preterição de uma fase do procedimento tributário (que obstou a que o contri-
buinte tivesse oportunidade de participar no procedimento de revisão da matéria 
tributável) inquina de ilegalidade o procedimento tributário subsequente.

 II — Porém, não estamos, aqui, perante caso de ofensa de um direito fundamental, 
gerador de ilegalidade que implique a respectiva nulidade desse procedimento e 
da liquidação consequente, para efeitos de poder ser impugnado a todo o tempo, 
nos termos do no n.º 2 do artigo 102º do CPPT, mas, antes, perante preterição 
de formalidade no âmbito do procedimento (como sucede, por exemplo com a 
preterição do direito de audiência), geradora de mera anulabilidade, e devendo 
tal ilegalidade ser invocada na impugnação da liquidação, no prazo previsto no 
artigo 102º, n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 623/10 -30.
Recorrente: ECE — Empresa de Calçado Europa, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. ECE – Empresa de Calçado Europa, Lda. recorre do despacho que, proferido pelo TAF de 

Braga, lhe rejeitou, por manifestamente improcedente, a impugnação judicial deduzida contra os actos 
de liquidação de IVA e juros compensatórios relativos aos anos de 2005 e 2006.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. O presente recurso vem interposto da Sentença proferida pelo Tribunal a quo que rejeitou o 

pedido de declaração de nulidade ou de inexistência jurídica dos actos de liquidação do IVA relativo 
aos anos de 2005 e 2006, praticados pela Administração fiscal no período de suspensão do procedi-
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mento tributário de fixação da matéria colectável por aplicação de métodos de avaliação indirecta da 
matéria colectável;

II. Salvo o devido respeito, o Tribunal a quo fez incorrecta interpretação e aplicação da lei do 
processo o que constitui fundamento bastante do presente recurso de revogação da decisão recorrida;

III. Ao julgar o desrespeito por parte da administração tributária do dever de se abster de praticar 
quaisquer actos no período de suspensão, legalmente determinada, como comparável ao da inobservância 
do dever, também da Administração, de respeito do período de audição prévia, o Tribunal ignorou a 
gravidade e a desproporção dos efeitos derivados uma e de outra dessas violações.

IV. No primeiro caso é a lei que determina a suspensão do procedimento, e que qualifica o acto 
suspenso – a decisão de tributação por métodos indirectos – como ineficaz (cfr. art. 37º n.º 2 do CPPT, 
n.º 1, 4, e 6 do art. 77º da LGT, 146º do CPPT e 60º n.º 3 do CPTA).

V. Sendo ineficaz não pode está apta a produzir quaisquer efeitos.
VI. Normas que visam proteger o direito que assiste ao Administrado de ter acesso à fundamen-

tação dos actos administrativos quando o seu autor não cumpre o correlativo dever de voluntariamente 
lha dar a conhecer.

VII. Por outro lado é a lei que determina a suspensão do procedimento, que determina a sua in-
terrupção (nº 2 do art. 37º e art. 146º do CPPT e art. 60º 3 do CPTA).

VIII. E isto em nome do direito à fundamentação que está consagrado constitucionalmente, n.º 3 
do art. 268º do CPPT.

IX. A decisão de tributação pelos métodos indirectos nos casos e com os fundamentos previstos 
na lei especificará os motivos da impossibilidade da comprovação e quantificação da matéria tributável 
e indicará os critérios utilizados, isto é, carece de ser fundamentada.

X. A fundamentação que integra a notificação e desta depende a eficácia daquele acto (art. 77º 
n.º 6 do CPPT).

XI. Os actos praticados no período de interrupção são nulos ou juridicamente inexistentes sendo 
inoperantes em relação aos seus destinatários.

XII. O pedido de intimação para a passagem de certidão foi julgado procedente pelo TAF do 
Porto, com parecer favorável do digno representante do M.P. e, em consequência, foi intimado o órgão 
competente a passar a certidão requerida.

XIII. Emitida a certidão o procedimento, até então suspenso, retomará o seu curso normal, vindo 
a culminar com uma decisão que pode ser de sentido diferente da inicial e com base na qual procedeu 
a AT a liquidação impugnada.

XIV. O procedimento há -de, assim, culminar com a prática de um acto administrativo, que pode 
ser de revogação ou de manutenção com ou sem alteração da decisão suspensa.

XV. Acto que conflituaria com o acto administrativo cuja declaração de nulidade se requereu.
XVI. Os efeitos da interrupção da marcha do procedimento não podem ser comparáveis aos 

efeitos da omissão, por parte da administração, do dever de respeito do prazo de exercício do direito 
de audição prévia.

XVII. Assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo padece de erro sobre os pressupostos de 
direito e, viola em consequência, o disposto no n.º 3 do art. 268º da CRP, o n.º 1, 4 e 6 do art. 77º da 
LGT, o art. 146º do CPPT e o art. 60º do CPTA.

XVIII. A gravidade das consequências da decisão de manutenção dos actos impugnados viola, 
entre outros, os princípios da legalidade e da justiça.

XIX. O acto de liquidação impugnado praticado no período de suspensão do procedimento tribu-
tário – é inconstitucional cujo vício expressamente se invoca.

Termina pedindo a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando -se, além do 

mais, no seguinte:
«Resulta do art. 37º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário que se o interessado 

requerer a passagem de certidão que contenha a fundamentação legalmente exigida ou a notificação dos 
requisitos que tenham sido omitidos, o prazo para a reclamação, recurso, impugnação ou outro meio 
judicial se conta a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha sido requerida.

Por sua vez o n.º 6 do art. 77º da Lei Geral Tributária estabelece que a eficácia da decisão do 
procedimento tributário depende da notificação.

Assim, e como sublinham Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes 
de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 3ª edição, pag. 333 deve entender -se, relativamente a qualquer 
decisão procedimental, que só com a notificação se produzirão os efeitos do acto.

O acto em causa – notificação do contribuinte para querendo solicitar a revisão da matéria colectável 
fixada por métodos indirectos, nos termos e prazo previstos no art. 91º da Lei Geral Tributária – será, 
pois, ineficaz.

E qual a consequência no caso subjudice dessa ineficácia?
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A consequência é a de que foi preterida uma fase do procedimento tributário, porquanto o contri-
buinte não teve ensejo de participar no procedimento de revisão da matéria tributável. O que inquina 
de ilegalidade todo o procedimento tributário subsequente.

Será que isto envolve nulidade?
Afigura -se -nos que não.
Como referem Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha no seu Comentário 

ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247, «a nulidade constitui o regime 
de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime -regra. É o que se depreende do disposto no 
artigo 135º do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa 
dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.”

(....) A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz à 
violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma ou de 
trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem -se: (a) a violação de regras relativas à competência do 
autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de atribuições, geradoras de nulidade 
(incompetência relativa); (b) vícios de forma, que poderão consistir na preterição de formalidades no 
âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na omissão ou deficiência respeitante 
à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à carência absoluta da forma legal, ou 
na omissão ou deficiência atinente à Enunciação do objecto e dos elementos do acto (art. 123º do CPA)».

No caso estamos claramente perante preterição de formalidade no âmbito do procedimento (como 
sucede, por exemplo com o direito de audiência, elucidativamente referido na decisão recorrida) o que 
envolve mera anulabilidade.

A recorrente, conhecedora dessa ilegalidade, deveria ter impugnado a liquidação logo no prazo 
previsto no art. 102º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Mas não o fez, pelo que a impugnação é agora intempestiva, não se podendo valer do disposto no 
n.º 3 do mesmo normativo, que só se aplicará quando o fundamento for a nulidade.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.»

1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Na sequência de procedimento de inspecção tributária levado a efeito pelos serviços de ins-

pecção tributária do Porto, a impugnante foi notificada através do ofício n.º 27814/0505 da Direcção 
de Finanças do Porto, da fixação da matéria tributável de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
colectivas (IVA) por métodos indirectos, nos termos dos arts. 87º a 90º da LGT relativa aos exercícios 
de 2005 e 2006, nos montantes de € 176.480,33 e € 292.107,77.

2  - E, foi notificada, através do mesmo ofício para, querendo, solicitar a revisão da matéria colec-
tável fixada por métodos indirectos, nos termos e prazo previstos no art. 91º da LGT.

3  - A impugnante requereu, nos termos do art. 37º do CPPT, a passagem de certidão que contivesse 
elementos que entendeu omitidos.

4  - Tal pedido que foi indeferido por despacho de 04 de Junho de 2009.
5  - A impugnante intentou junto do TAF do Porto acção de intimação para a passagem de certidão 

nos termos do art. 146º do CPPT e 104º e ss. do CPTA, em ordem a obter os elementos que entendia 
estarem em falta.

6  - A referida acção foi julgada procedente por sentença de 09.02.2010.
7  - A AT ignorou o referido pedido de certidão e prosseguiu com o procedimento tributário pra-

ticando os subsequentes actos de liquidação, ora impugnados.
8  - Os actos impugnados foram regularmente notificados à impugnante, e tinham como prazo 

limite de pagamento o dia 31 -10 -2009.
9  - A petição inicial deu entrada no dia 29 -03 -2010.
3.1. O recurso vem interposto do despacho que rejeitou liminarmente a impugnação, por a julgar 

intempestiva, na consideração de que, os factos que a impugnante substancia como fundamentos da 
impugnação se reconduzem a factos que implicariam a mera anulabilidade dos actos impugnados (e 
não a respectiva nulidade, como pretende a impugnante).

Nesse despacho considera -se o seguinte:
«A impugnante reconhece a extemporaneidade da impugnação por anulabilidade dos actos im-

pugnados, fundando a sua pretensão na nulidade deste por:
a) Ofensa ao conteúdo essencial de um direito fundamental; e
b) Ofensa ao caso julgado. Vejamos cada uma delas.
Como é sabido, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, de aplicação subsidiária 

nos termos dos artigos 2º/d) do CPPT e 2º/c) da LGT, a regra geral é a da anulabilidade dos actos ilegais, 
apenas sendo nulos os actos elencados no artigo 133º daquele Código, nos seguintes termos:

(…)
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Embora de forma não totalmente clara, parece que a impugnante entende que os direitos funda-
mentais cujo núcleo essencial terá sido atingido serão:

a) O direito de acesso ao Direito e aos Tribunais (ponto 25 da p.i.); e
b) O direito à fundamentação.
Conforme se afigura doutrinal e jurisprudencialmente pacífico, entende -se que (Ac. do STA de 

10 -03 -2010, proferido no processo 046262, disponível em www.dgsi.pt):
“III  - Não existem direitos fundamentais absolutos.
IV  - No entanto, as restrições aos direitos fundamentais não podem ofender aquele mínimo para 

além do qual o direito fundamental deixa de o ser, fica esvaziado enquanto tal.
V  - Esse mínimo intocável constitui o chamado conteúdo ou núcleo essencial de cada direito 

fundamental.”.
Ora, nenhuma das situações apontadas pela impugnante se reconduzem ao esvaziamento dos 

direitos fundamentais que diz preteridos.
Desde logo, quanto ao direito ao acesso à Justiça e aos Tribunais, não foi levantado qualquer 

obstáculo ao seu exercício, sendo certo que, quando muito, estaria em causa uma questão de execução 
da decisão judicial obtida pela impugnante no legítimo e pleno exercício daquele seu direito, execução 
essa que, enquanto interessada, lhe cumpria promover.

Quanto ao segundo dos direitos referidos como preteridos, o direito à fundamentação, não se 
vislumbra igualmente que tenha sido objecto de um esvaziamento total do seu conteúdo.

Com efeito, a situação em causa nos autos configura apenas um quadro do normal e integral exer-
cício dos meios legalmente previstos para assegurar tal direito, tendo a impugnante obtido, justamente, 
uma decisão judicial a determinar que lhe fossem entregues os elementos que reputou como necessários 
à integral compreensão dos actos em causa.

Daí que se entenda, igualmente, ter sido assegurado o conteúdo essencial do direito em causa.
Invoca, por fim, a impugnante a ofensa ao caso julgado.
Ressalvado um vez mais o respeito devido por outras opiniões, entende -se que não se verifica a 

violação em causa.
A decisão cujo caso julgado a impugnante argumenta ter sido violado, será com certeza a que julgou 

procedente o seu pedido de intimação para a passagem de certidões ou entrega de documentos.
Ora, o caso julgado forma -se, evidentemente, sobre a conjugação da identidade de partes, pedido 

e causa de pedir (cfr. art. 498º do CPC).
Ora, sendo o pedido o da passagem de certidões ou entrega de documentos, necessariamente que 

o seu caso julgado apenas poderá ser violado por uma recusa de passagem ou entrega dos mesmos 
certidões ou documentos, no âmbito do mesmo procedimento.

Ora, nada disso é determinado pelos actos impugnados, pelo que não se verificará qualquer ofensa 
ao caso julgado.

A terminar, diga -se apenas que a situação em causa nos autos se reconduzirá, única e exclusiva-
mente a uma preterição do dever de audiência prévia.

Com efeito, tendo o pedido de intimação para a passagem de certidões ou entrega de documentos 
efectuado pela impugnante suspendido o prazo de que esta dispunha para se pronunciar no âmbito da-
quele referido direito procedimental, e não tendo a AT aguardado o legal fim de tal prazo, prosseguindo 
com o procedimento em curso, tudo se passa como se esta não tivesse assegurado cabalmente o direito 
de participação do contribuinte naquele procedimento.

Ou seja: o caso em que a AT notifica o contribuinte para o exercício do seu direito de audiência 
prévia, mas não aguarda pelo prazo que àquele legalmente cabe para se pronunciar, prosseguindo com 
o procedimento em curso, não poderá ser tratado mais gravemente que o caso em que a AT, de todo, 
pretere o referido direito, não notificando de todo o contribuinte para o seu exercício, quando estava 
legalmente obrigada a tal.

Ora, conforme é jurisprudência pacífica do STA, a preterição do dever de audiência prévia gera 
a mera anulabilidade do acto final subsequente.

A este respeito, e por todos, pode ver -se o Ac. daquele Alto Tribunal de 10 -09 -2009, proferido no 
processo 09040/08, disponível em www.dgsi.pt., onde se pode ler (…).

Todavia, conforme é reconhecido pela impugnante, a presente impugnação é extemporânea quanto 
a fundamentos reconduzíveis à mera anulabilidade dos actos impugnados.

Assim, não se vislumbrando, na matéria alegada pela impugnante, qualquer fundamento de nu-
lidade, e considerando -se que tal matéria implicaria a mera anulabilidade dos actos impugnados, mas 
sendo, todavia, a impugnação extemporânea quanto às causas daquela, deverá a mesma ser rejeitada, 
por manifestamente improcedente.»

3.2. Discordando, a recorrente sustenta que a impugnação é tempestiva, dado que os actos 
(de liquidação) praticados no período de interrupção são nulos ou juridicamente inexistentes sendo 
inoperantes em relação aos seus destinatários (cfr. Conclusão XI) e que os efeitos da interrupção da 
marcha do procedimento não podem ser comparáveis aos efeitos da omissão, por parte da adminis-
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tração, do dever de respeito do prazo de exercício do direito de audição prévia (cfr. Conclusão XVI), 
pelo que a decisão recorrida sofre de erro sobre os pressupostos de direito e, viola em consequência, o 
disposto no n.º 3 do art. 268º da CRP, o n.º 1, 4 e 6 do art. 77º da LGT, o art. 146º do CPPT e o art. 60º 
do CPTA, sendo que a gravidade das consequências da decisão de manutenção dos actos impugnados 
viola, entre outros, os princípios da legalidade e da justiça e que o acto de liquidação impugnado 
praticado no período de suspensão do procedimento tributário – é inconstitucional.

3.3. Importando referir, antes de mais e relativamente à alegação consubstanciada na Conclu-
são XIX, que não se pode falar de actos administrativos ou tributários inconstitucionais (inconstitucional 
pode ser a norma ao abrigo da qual esses actos tenham sido praticados, sofrendo, então, de violação 
de lei — constitucional — mas não de inconstitucionalidade), a questão objecto do presente recurso 
é, assim, a de saber se o desrespeito por parte da AT do dever de se abster de praticar quaisquer actos 
no período de suspensão decorrente da aplicação do disposto no art. 37º n.º 2 do CPPT, afecta de nu-
lidade ou anulabilidade os actos administrativos entretanto praticados pela mesma AT, nomeadamente 
a liquidação dos tributos sindicada.

Questão esta que, como refere o MP, releva, no caso, para efeitos de determinação do prazo de 
impugnação judicial, ou seja, para saber se se aplica o prazo previsto no n.º 1 do art. 102º do CPPT ou 
o prazo previsto no seu n.º 3.

4.1. Nos termos do disposto no art. 102º do CPPT, a impugnação judicial é apresentada no prazo 
de 90 dias contados a partir dos factos indicados nas várias alíneas do seu n.º 1, bem como nos prazos 
indicados nos seus nºs. 2 e 4.

Mas, de acordo com o também disposto no n.º 3 do mesmo artigo, se o fundamento for a nulidade, 
a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo.

No caso presente, a recorrente entende que a impugnação é tempestiva, por poder ser apresentada a 
todo o tempo, dado que o desrespeito, por parte da AT, do dever de se abster de praticar quaisquer actos 
no período de suspensão, legalmente determinada, fere de nulidade a própria liquidação operada com 
recurso à tributação por métodos indiciários, tornando -a ineficaz e nula ou juridicamente inexistente.

Mas, salvo o devido respeito, carece de razão legal.
Como resulta do Probatório, a recorrente foi notificada para, querendo, solicitar a revisão da 

matéria colectável fixada por métodos indirectos, nos termos e prazo previstos no art. 91º da LGT e, 
no seguimento dessa notificação, requereu, nos termos do art. 37º do CPPT, a passagem de certidão 
que contivesse elementos que entendeu omitidos. E tendo este pedido sido indeferido por despacho de 
4/6/2009, a recorrente intentou junto do TAF do Porto acção de intimação para a passagem de certidão 
nos termos do art. 146º do CPPT e 104º e ss. do CPTA, em ordem a obter os elementos que entendia 
estarem em falta, a qual foi julgada procedente por sentença de 9/2/2010. Mas a AT prosseguiu com o 
procedimento tributário praticando os subsequentes actos de liquidação, ora impugnados.

Não sofre dúvida que, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 37º do CPPT, se o interessado re-
querer a passagem de certidão que contenha a fundamentação legalmente exigida ou a notificação dos 
requisitos que tenham sido omitidos, o prazo para a reclamação, recurso, impugnação ou outro meio 
judicial se conta a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha sido requerida.

E igualmente não suscita controvérsia que a eficácia da decisão do procedimento tributário depende 
da respectiva notificação (cfr. n.º 6 do art. 77º da LGT), pelo que deve entender -se, relativamente a 
qualquer decisão procedimental, que só com a notificação se produzirão os efeitos do acto (cfr. Diogo 
Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 
3ª edição, pag. 386).

Assim, no caso vertente, é de concluir que será ineficaz relativamente à recorrente a notificação 
que lhe foi feita para querendo solicitar a revisão da matéria colectável fixada por métodos indirectos, 
nos termos e prazo previstos no art. 91º da LGT.

Mas, o que já não é certo é que tal ineficácia tenha como consequência a nulidade ou inexistência 
da liquidação impugnada.

Como salienta o MP, a consequência resultante de tal ineficácia é a de que foi preterida uma fase 
do procedimento tributário, porquanto o contribuinte não teve ensejo de participar no procedimento de 
revisão da matéria tributável, ficando, assim, inquinado de ilegalidade todo o procedimento tributário 
subsequente.

Porém, salvo o devido respeito, não estamos, aqui, perante caso de ilegalidade que implique a 
respectiva nulidade desse procedimento e da liquidação consequente.

Com efeito, os vícios do acto impugnado são, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só 
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou 
quando houver lei que expressamente preveja estar forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º 
do CPA), sendo, ainda, admissível o vício da inexistência jurídica, a que se alude nos arts. 124º, 137º 
e 139º, todos do CPA.

Optou -se, ali, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto 
administrativo: admitiu -se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), mas, por 
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outro lado, combinou -se este critério com o da enumeração exemplificativa  - a chamada nulidade por 
determinação da lei.

Na citação do entendimento de Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, 
Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247, constante do Parecer 
do MP, «a nulidade constitui o regime de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime -regra. É o 
que se depreende do disposto no artigo 135º do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos adminis-
trativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não 
preveja outra sanção.”

(....) A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz à 
violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma ou de 
trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem -se: (a) a violação de regras relativas à competência 
do autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de atribuições, geradoras de 
nulidade (incompetência relativa); (b) vícios de forma, que poderão consistir na preterição de formali-
dades no âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na omissão ou deficiência 
respeitante à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à carência absoluta da 
forma legal, ou na omissão ou deficiência atinente à Enunciação do objecto e dos elementos do acto 
(art. 123º do CPA)».

Em suma, serão, pois, nulos os actos tributários a que falte algum dos seus elementos essenciais 
(elementos essenciais dos actos tributários serão aqueles que sejam necessários para assegurar a sua 
exequibilidade) e os actos indicados no n.º 2 do art. 133º do CPA, entre os quais constam os que ofendam 
o conteúdo essencial de um direito fundamental e os que ofendam os casos julgados.

4.2. É nesta categoria dos actos nulos por ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental 
(embora a recorrente fale, em alternativa, também em acto inexistente) que a recorrente pretende inserir 
a liquidação, quando, como sucedeu, foi feita em desrespeito do dever, por parte da AT, de se abster 
de praticar quaisquer actos no período de suspensão decorrente da aplicação do disposto no art. 37º 
n.º 2 do CPPT.

Ora, se por um lado, se podem definir os direitos fundamentais como sendo os que «conferem 
posições jurídicas subjectivas individuais e permanentes, com a finalidade principal de proteger a 
liberdade e a dignidade das pessoas» (cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Cons-
tituição Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. deste STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05), e se, por 
outro lado, também é certo que a Constituição consagra, no n.º 3 do seu art. 268º, como garantia dos 
administrados, 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 interes-
ses legalmente protegidos», não se entende que este direito à fundamentação se configure como um 
direito absolutamente protegido pela Constituição e que, consequentemente, estejamos aqui perante 
um «direito fundamental» cuja ofensa implique a nulidade do acto final do procedimento em que foi 
cometida (sobre o alcance desta formulação sobre os direitos que ofendam o conteúdo essencial de 
um direito fundamental, cfr., ainda, Santos Botelho e outros, Código do Procedimento Administrativo, 
anotado e comentado, 4ª edição, anotação 36 ao art. 133º, pags. 703 e sgts.).

Na verdade, como aponta Jorge de Sousa (CPPT anotado e comentado, Volume II, 5ª edição, 
2007, anotação 7 ao art. 124º, pags. 881/882), embora a liquidação ilegal de qualquer imposto acarrete 
uma ofensa do direito de propriedade, que é um dos direitos fundamentais, já que estes serão todos 
os englobados na Parte I da CRP, que tem a epígrafe «Direitos e deveres fundamentais», pelo que tal 
qualificação é de estender aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, incluídos no Título III 
dessa Parte I, em que se engloba o direito de propriedade privada (art. 62º, «nem todas as liquidações 
ilegais se podem considerar feridas de nulidade, já que a lei expressamente prevê para elas a sanção 
da anulabilidade, como se depreende do facto de prever um prazo para a sua impugnação (art. 102º 
deste Código).

Não é qualquer ofensa de um direito fundamental que a alínea d) do n.º 2 do art. 133º do Código 
do Procedimento Administrativo, mas apenas as ofensas do seu conteúdo essencial.

Uma ofensa deste tipo só ocorrerá quando perante ela o direito fundamental afectado fique sem 
expressão prática apreciável, o que não é o caso de uma liquidação ilegal, que apenas atinge limitada-
mente o direito de propriedade dos seus destinatários.

Por outro lado, entre as violações possíveis de direitos por normas tributárias, a sanção mais grave 
da nulidade, por razões de proporcionalidade, terá de ser reservada para os actos que representam mais 
graves violações dos direitos tributários.»

Do exposto podemos, pois, concluir que no caso presente não estamos perante ofensa de um direito 
fundamental, na acepção que a recorrente lhe pretende fixar, para efeitos de poder ser impugnado a 
todo o tempo, nos termos do referido no n.º 2 do art. 102º do CPPT (até porque o direito à notificação 
da fundamentação se configura como instrumental do direito à impugnação da liquidação, sendo que 
como refere António Francisco de Sousa  - CPA anotado e comentado, anotação 27 ao art. 133º, pag. 379 
– por um lado o conteúdo essencial não se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não 
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«se trata de maior ou menor intensidade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, «Um direito 
instrumental, por exemplo o direito de audiência prévia, assume a natureza de direito fundamental 
quando o direito dominante seja um direito fundamental»). Daí que, improceda também a alegação 
constante das Conclusões XVIII e XIX do recurso, por não ocorrer a invocada inconstitucionalidade 
por violação dos princípios da segurança e da justiça.

4.3. E a tanto não obsta também a circunstância de ter sido julgada procedente a intimação que 
veio a ser apresentada pela recorrente no TAF do Porto.

Com efeito, tal decisão tem a sua eficácia delimitada à obrigação de passagem da certidão pedida, 
isto é, à intimação da AT a facultar à recorrente os elementos que ali foram considerados como estando 
em falta, mas não colide com a validade ou invalidade dos actos de liquidação impugnados, pois que 
nem os visa, nem os aprecia, sendo que também é questão diferente (que aqui não se coloca) a de saber 
se, com base em interpretação extensiva ou analógica do n.º 2 do art. 37º do CPPT, a recorrente está, 
ou não, em tempo para pedir a revisão da matéria colectável, com a eventual possibilidade, por essa 
via, da queda da liquidação, em caso de êxito.

5. Em suma, porque estamos apenas perante preterição de formalidade no âmbito do procedimento 
(como sucede, por exemplo com o referido direito de audiência, elucidativamente referido na decisão 
recorrida) o que envolve mera anulabilidade, a recorrente, conhecedora de tal ilegalidade, deveria ter 
impugnado a liquidação logo no prazo previsto no art. 102º, n.º 1 do CPPT, aí podendo invocar a ilega-
lidade em questão. E, não o tendo feito, a impugnação é agora intempestiva, não se podendo a mesma 
recorrente valer do disposto no n.º 3 deste normativo, por ser inaplicável ao caso.

A decisão recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, não ocorrendo a violação do 
disposto nos invocados n.º 3 do art. 268º da CRP, nºs. 1, 4 e 6 do art. 77º da LGT, art. 146º do CPPT 
e art. 60º do CPTA.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo 
Madureira. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão de execução fiscal. Acção de impugnação. Falta de 
pagamento da taxa de justiça inicial. Recusa da petição inicial.

Sumário:

 I — A reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, prevista no artigo 276º do 
CPPT, não é um incidente da execução, mas sim uma acção de impugnação, por ser 
essa a denominação que lhe é atribuída pelo ETAF de 2002, que é o diploma mais 
recente sobre esta matéria [cfr. artigo 49º, n.º 1, alíneas. a), subalínea iii) e d)].

 II — Como tal está sujeita ao pagamento de taxa de justiça inicial (cfr. artigo 24º, n.º 1 
do CCJ).

Processo n.º 708/10 -30.
Recorrente: IDF — Import Export, 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 – IDF  - Import Export, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com a decisão 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que manteve o despacho do Secretário Judicial de não 
recebimento da reclamação da recorrente por não ter liquidado a taxa de justiça inicial, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1ª Não se discute a natureza jurídica da reclamação, do art. 276º do CPPT.
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2ª Independentemente de se tratar de um reclamação, de um misto de recurso e acção adminis-
trativa, de um recurso ou de uma acção de impugnação, processualmente tratar -se -á sempre de uma 
questão incidental do processo executivo,

3ª Trata -se de (i) uma questão a resolver, (ii) que essa questão apresenta, em relação ao objecto 
da acção, carácter acessório e secundário, (iii) que, além de secundária, a questão incidental reveste o 
aspecto de acidente ou ocorrência anormal produzida no curso do processo principal, (iv) que para a 
solução da ocorrência é necessária a formação dum processo distinto do processo da acção.

4º Sendo uma questão incidental, aplica -se o disposto no art 16º do Código das Custas Judiciais, 
por força da remissão expressa na parte inicial do n.º 1, do art. 73º -E do mesmo Diploma.

5º Com todo o respeito por opinião contrária, o despacho sob recurso violou as normas jurídicas 
supra referidas.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer, remetendo -se para o que foi proferido pelo 

Magistrado do Ministério Público, junto do TCA Norte, sobre o mérito da causa.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2  - Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmº Juiz Presidente do TAF de Braga que 

manteve a decisão do secretário Judicial de não recebimento da reclamação da ora recorrente, por não 
ter liquidado a taxa de justiça inicial.

A questão a decidir é, pois, a de saber qual o regime jurídico das custas aplicável à reclamação a 
que se refere o artigo 276.º do CPPT, o que implica tomar posição sobre a natureza de tal reclamação – 
incidente, recurso ou impugnação.

Sustenta a recorrente, em suma, que, nas reclamações apresentadas nos termos do disposto no 
artº 276º do CPPT, não tem de ser feito o pagamento da taxa de justiça inicial, por terem a natureza 
de incidente.

Vejamos se lhe assiste razão.
3 – Não tem havido unanimidade de pontos de vista quer na doutrina quer na jurisprudência sobre 

a designação que o legislador  - que sobre esta matéria também não tem ideias bem assentes  - utiliza 
para identificar o meio de defesa dos lesados perante as decisões do órgão da execução fiscal.

Uma vezes, tem -se decidido que tal reclamação não constitui um incidente da execução, mas 
sim uma acção de impugnação, na expressão do artº 49º, n.º 1, subalínea iii) do ETAF (neste sentido, 
vide, por todos, o Acórdão desta Secção do STA de 5/7/07, in rec. n.º 506/07 e Jorge Sousa, in CPPT 
anotado, Vol. II, 5ª ed., págs. 646 e 647).

Outras vezes, que a sua dependência estrutural em relação à própria execução fiscal obsta a que 
a instauração da reclamação, para efeitos de taxa de justiça inicial, seja equiparada à introdução em 
juízo de um processo novo (vide Acórdão desta Secção do STA de 20/1/10, in rec. n.º 1.077/09 e de 
20/10/10, in rec. n.º 655/10.

Da nossa parte, propendemos para a primeira das referidas posições, que é a seguida também pelo 
Ilustre Magistrado “a quo”, já que sufragamos as razões por este apontadas na decisão recorrida e que, 
por isso mesmo e com a devida vénia, passamos aqui a transcrever.

Com efeito e como se refere no despacho recorrido, “Com a reforma do C.C.J. operada pelo 
Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, pretendeu -se, entre outros objectivos afirmados no seu 
Preâmbulo, reduzir o número de execuções por custas [alínea f) do ponto 2 desse Preâmbulo].

Para concretização desse objectivo, estabeleceu -se, quanto à taxa de justiça, a regra da obrigação 
de pagamento de taxa de justiça inicial e taxa de justiça subsequente em montantes que, no total, são 
equivalentes à taxa de justiça devida a final (parte final do 2.º parágrafo do ponto 3 do Preâmbulo 
referido e arts. 13.º, n.º 2, 23.º, n.º 1, e 25.º, n.º 1 do C.C.J. e tabela anexa).

Exceptuam -se desta obrigação de pagamento antecipado da taxa de justiça os casos em que haja 
isenção de custas (arts. 2.º, 3.º e 73.º -C do C.C.J.) ou dispensa de pagamento de taxa de justiça inicial 
(como sucede com as entidades referidas no art. 29.º do mesmo Código) e os que forem enquadráveis 
no art. 16.º do mesmo Código.

Nos casos em que há redução da taxa de justiça a metade, a parte do pagamento antecipado de 
taxa de justiça que deixa de ser paga é a da taxa de justiça subsequente, tendo de ser integralmente 
pago o montante da taxa de justiça inicial (como resulta dos arts. 14.º, n.º 1, 23.º, n.º 1, 24.º, n.º 1, e 
73.º -E do mesmo Código e se confirma pelo 4.º parágrafo do ponto 3 do referido Preâmbulo em que 
se refere que «põe -se termo à multiplicidade de reduções de taxa de justiça existente, consagrando -se, 
como regra geral, um único grau de redução da taxa de justiça (redução a metade) a operar mediante 
dispensa do pagamento da taxa de justiça subsequente»).

Assim extrai -se desta reforma do C.C.J. a regra geral de que, fora dos casos em que haja isenção 
de custas ou dispensa de pagamento de taxa de justiça inicial ou sejam enquadráveis no art. 16.º do 
C.C.J., os intervenientes em processos judiciais tributários que não gozem de benefício de apoio judi-
ciário têm de pagar taxa de justiça inicial, sendo esse pagamento prévio, como determina o art. 24.º, e 
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que nos casos em que há redução é essa taxa de justiça inicial a que é paga, não havendo pagamento 
da taxa de justiça subsequente”.

E mais se acrescenta ali que “o processo judicial tributário, bem como os actos judiciais praticados 
no âmbito do procedimento tributário, estão sujeitos a custas, nos termos do C.C.J., como se estabelece 
no seu art. 73.º -A, n.º2.

Entre os meios processuais englobados no conceito de processo judicial tributário inclui -se «o re-
curso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal» [art. 97.º, n.º 1, alínea n), do C.P.P.T.].

Este «recurso» é a impropriamente denominada «reclamação» (1) referida no art. 103.º, n.º 1, da 
L.G.T. e 276.º do C.P.P.T.. Perante a confusão terminológica legislativamente adoptada para referenciar 
este meio processual de impugnação dos actos praticados em processo de execução fiscal não se pode 
tirar qualquer ilação segura sobre o campo de aplicação das normas relativas a custas. Designadamente, 
não se pode afirmar que essa «reclamação» não está sujeita a custas por não ser «acção» ou «recurso», 
pois o art. 49.º, n.º 1, alíneas a), subalínea III), e d), do E.T.A.F. de 2002, denomina tal meio processual 
«acção de impugnação» e o referido art. 97.º, n.º 1, alínea n), do C.P.P.T. chama -lhe «recurso» [como 
já sucedia com o C.P.T. e com o E.T.A.F. de 1984, que, nos seus arts. 355.º e 62.º, n.º 1, alínea g), res-
pectivamente, atribuíam a denominação de «recurso» ao meio processual equivalente ao actualmente 
previsto no art. 276.º].

Aliás, a entender -se que a designação dada legislativamente a este meio processual pode ser re-
levante para a resolução da questão da necessidade de pagamento de taxa de justiça inicial, sempre se 
terá de considerá -lo uma acção de impugnação, por ser essa a denominação que lhe é atribuída pelo 
ETAF de 2002 que é o diploma mais recente sobre esta matéria e, por isso, terá revogado tacitamente 
os anteriores que se reportam a ela (art. 7.º, n.º 2, do Código Civil).

Por isso, não há fundamento legal para entender que este meio processual seja enquadrável no 
art. 16.º do C.C.J..

Por outro lado, os próprios textos do corpo do art. 73.º -E, e da alínea h) do seu n.º 1, lidos à luz do 
que atrás se referiu sobre o pagamento da taxa de justiça nos casos em que há redução a metade (é paga 
a taxa de justiça inicial e não é paga a subsequente), não deixam margem dúvidas quanto à obrigação 
de pagamento de taxa de justiça inicial nas «reclamações/recursos» previstas no art. 276.º do C.P.P.T.. 
Na verdade, refere -se aí que «nas questões relativas a execuções fiscais que sejam da competência dos 
tribunais tributários de 1.ª instância, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário» 
(conceito em que se enquadram as impugnações dos actos praticados nesse processos, por força do 
disposto no n.º 1 do art. 151º do C.P.P.T.) «a taxa de justiça é reduzida a metade, não sendo devida taxa 
de justiça subsequente», o que significa que é paga apenas a taxa de justiça inicial.

Assim, justificava -se a recusa da petição apresentada pelo Reclamante, com base nos arts. 467.º, 
n.º 3, e 474.º, n.º 1, alínea f), do C.P.C., subsidiariamente aplicáveis ao processo judicial tributário, por 
força do disposto no art. 2.º, alínea e), do C.P.P.T.”.

4 – Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao presente recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro 
Gonçalves.

(1) O termo «reclamação», relativo a impugnação de actos materialmente administrativos, é tradicionalmente utilizado 
para referenciar os pedidos de reapreciação do acto pelo órgão que o proferiu, como consta explicitamente do art. 158.º n.º 2, 
alínea a), do C.P.A.. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Processo n.º 710/10 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - No pretérito dia 30 de Novembro do corrente ano foi proferido acórdão nos presentes autos, 
nos termos do qual foi negado provimento ao recurso jurisdicional e confirmada, em consequência, a 
sentença recorrida.

Constata -se agora que, por erro material de impressão informática, do acórdão proferido não 
consta uma folha, mais concretamente a n.º5.
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Impõe -se rectificar esse erro, o que se torna admissível em face do disposto no n.ºs 1 e 2 do ar-
tigo 718.ºdo CPC (ex vi do artigo 2.º, alínea e) do CPPT), para o que se apresenta como manifestamente 
desnecessário a prévia audição das partes e do Ministério Público (artigo 3.º n.º 3 do CPC).

Sendo assim, em seguida se reproduz o integral teor do acórdão de harmonia com o discutido e 
votado na predita sessão de 30/11/10:

“ - A…, melhor identificado nos autos, vem recorrer do despacho saneador/sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria que, julgando procedente a excepção de caducidade invocada na opo-
sição à execução fiscal que deduzira, absolveu do pedido a Fazenda Pública, formulando as seguintes 
conclusões:

I - O ora Recorrente alegou que através de do despacho de fls. 152 a 156 dos autos de execução 
fiscal, o órgão de execução fiscal anulou também a primeira citação, tendo ordenado a citação do ora 
Recorrente de acordo com o despacho de reversão, determinando — como aliás consta expressamente 
do ponto 5 do referido despacho — que da mesma constassem todos os meios de defesa a que o ora 
Recorrente poderia recorrer perante a mesma.

II -Tal ponderação constitui questão prévia à ponderação da alegada extemporaneidade da apresen-
tação da presente oposição à execução fiscal (caducidade) pois, a verificar -se a anulação da “primeira” 
citação também são anulados os efeitos cominados pela mesma.

III -Percorrido o douto despacho saneador / sentença, não se vislumbra que tal alegação tenha 
sequer sido ponderada pela Meret.ª Juiz do Tribunal a quo.

IV - O douto saneador / sentença é nulo, porquanto, na fundamentação de facto, apenas especi-
ficou factos alegados pela Fazenda Pública, não tendo especificado — como provados ou não pro-
vados — qualquer facto alegado pelo Recorrente, apesar de relevantes para a boa decisão da causa, 
designadamente a anulação da “primeira” citação, facto relevante para decisão da verificação ou não 
de extemporaneidade na dedução da presente oposição.

V  - Guardado o devido respeito, ao decidir como decidiu, a Meret.a Juiz do Tribunal a quo, violou 
o disposto no artº 668º.1, b) e d) do CPC.

VI  - Através do supra mencionado despacho, a Administração Fiscal anulou a citação realizada 
em 13 de Setembro de 2006.

VII  - Assim, perante a existência de uma única citação datada de 13 de Março de 2009, deveria 
a Meret.ª Juiz do Tribunal a quo considerar como tempestiva a apresentação da presente oposição à 
execução fiscal, uma vez que o prazo de 30 dias para apresentação de oposição à execução fiscal não 
foi excedido.

VIII  - Em resultado da insolvência da devedora originária, a Fazenda Pública alterou a dívida em 
execução tendo -a reduzido.

IX  - Pelo que a alteração e modificação da dívida em resultado do processo de insolvência se deve 
ter como facto modificativo, ou de novação, da dívida, deve tal

situação considerar -se como um facto superveniente nos termos da alínea b) do artigo 203.º do CPPT
X  - Pelo que esta nova citação pessoal não deve ser qualificada de acto repetitivo mas antes de 

citação normal e necessária face à modificação ocorrida.
XI  - Desta forma, a oposição apresentada é tempestiva, porquanto foi intentada no prazo de 30 dias 

contados da citação.
XII  - Estando a perda dos direitos de defesa, de contestação o STA vem, em uníssono, entendendo 

que a oposição à execução fiscal configura numa contestação à pretensão do exequente”., subjacentes 
à possibilidade legal de deduzir oposição à execução fiscal, submetidos à efectivação e comprovação 
da citação pessoal (ou, sendo caso, edital) do executado, é imperioso prosseguir com o processo de 
oposição, considerando que a respectiva petição inicial foi apresentada no tempo legal.

XIII  - Assim, guardado o devido respeito, a Meret.6 Juiz do Tribunal a quo, ao decidir como de-
cidiu, violou o disposto no artigo 203.º, n.º 1, b) co CPPT, bem como o disposto nos artigos 30 e 6º -A 
do Código do Procedimento Administrativo.

2 - A Fazenda Pública não contra -alegou.
3 - Considerando que não padecia de qualquer vício, a M.ma Juiz do Tribunal “a quo” manteve a 

decisão recorrida (fls. 153).
3 - O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A decisão recorrida considerou processualmente relevante o seguinte:
• A oponente foi citada em 13 de Setembro de 2006— cfr. fls. 27;
• Por despacho de 19 de Janeiro de 2009, o Exmo. Chefe de Finanças determinou a manutenção 

do despacho de reversão expurgado das dívidas provenientes de coimas e custas liquidadas em processo 
de contra -ordenação — cfr. fls. 32 a 42;

• O oponente foi novamente citado da reversão em 13 de Março de 2009 — cfr. fls. 43 e 44;
• A presente oposição foi interposta em 09 de Abril de 2009 — cfr. fls. 2.
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5 - A decisão sob recurso, com fundamento na procedência da excepção de caducidade (intempes-
tividade) da oposição à execução fiscal instaurada, absolveu a Fazenda Pública do pedido.

Para tanto, no essencial, ponderou -se que tendo ocorrido duas citações do oponente (em 13/09/06 
e 13/06/09), a segunda delas “não é susceptível de abrir novo prazo para oposição, pois não tem a 
virtualidade de fazer renascer um direito que caducou por falta de exercício dentro do prazo fixado 
na lei”, sendo ainda que o teor desta última citação não constitui facto superveniente para efeito do 
disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT já que não respeitaria aos concretos fundamentos 
da oposição deduzidos pelo oponente.

Insurgindo -se contra o assim decidido, o recorrente vem arguir o saneador/sentença de nulidade 
alicerçando -se em insuficiente fundamentação de facto e omissão de pronúncia (artigo 668.º n.º 1, b) e 
c) do CPC), defendendo ainda que a alteração da dívida em execução determinante da segunda citação 
deve ser considerado como um facto superveniente, não devendo ser qualificada de acto repetitivo de 
citação.

Vejamos.
O recorrente começa por arguir a nulidade da decisão sob recurso com fundamento no facto de 

não ter especificado qualquer facto por si alegado, limitando -se a fazê -lo quanto aos factos alegados 
alegados pela Fazenda Pública.

Todavia, o certo é que não aponta qualquer facto relevante que tenha sido omitido no quadro 
processualmente relevante em que a decisão assentou.

Assinale -se, por outra parte, que a alegação feita pelo ora recorrente de que o órgão de execução 
fiscal anulara a primeira citação não consubstancia matéria factual, para o que bastará atentar no teor 
literal do despacho constante de fls. 32 a 34 dos autos, antes se definindo como um argumento de 
natureza jurídica esgrimido na resposta que na instância dera à excepção de caducidade deduzida pela 
Fazenda Pública e tendo em vista afastar -se a intempestividade da oposição aí invocada.

Também de não acolher é a arguição de nulidade com fundamento em omissão de pronúncia de-
corrente do facto de não ter sido objecto de conhecimento a alegação de que a segunda citação anulara 
a primeira.

Com efeito, a omissão de pronúncia só acontece no caso da decisão não se pronunciar sobre 
questão que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal, não consubstanciando essa nulidade 
a não apreciação de argumentos ou razões apresentados pelas partes sobre determinada questão  - cfr 
acórdão de 30/04/08, no recurso n.º 868/07.

Ora, no caso “sub judicio”, a questão que importava conhecer limitava -se ao conhecimento da 
intempestividade da oposição à execução fiscal que fora deduzida, constituindo a nulidade da primeira 
citação invocada pelo oponente, como já o dissemos, um mero argumento de natureza jurídica a apreciar 
na ponderação dessa questão da intempestividade.

Em conclusão, improcede a arguição de nulidade da decisão recorrida quer com base na insufi-
ciência da fundamentação de facto, quer em omissão de pronúncia.

A questão de mérito que importa conhecer no presente recurso prende -se em saber se uma segunda 
citação do executado no mesmo processo de execução fiscal pode revestir virtualidade para abrir novo 
prazo para ser deduzida oposição, de harmonia com o disposto no artigo 203.º do CPPT. uma vez ca-
ducado o direito de deduzir oposição face à primeira citação.

Confrontado com essa questão, sempre este Supremo Tribunal tem vindo a decidir no sentido 
negativo face á pretendida possibilidade de abertura de novo prazo para a oposição ser deduzida  - cfr. 
acórdãos de 17/3/96, 20/5/98, 16/10/02, 29/11/05 e 21/3/07, nos recursos n.ºs 19.651, 21.094, 884/02, 
17/05 e 829/06, respectivamente.

Não se descortinam razões ponderosas para divergir desse entendimento jurisprudencial.
Como é sabido a execução fiscal tem natureza judicial (artigo 103.º do LGT), sendo que a cita-

ção “é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra ele determinada 
execução ou a chamar a esta, pela primeira vez pessoa interessada” - artigo 35.º, n.º 2 do CPPT

Isto significa que uma vez chamado à lide executiva, a citação deixa de ser o instrumento pro-
cessual adequado a dar conhecimento ao executado de quaisquer factos relevantes que ocorram na 
respectiva tramitação, designadamente, como é caso, que o despacho de reversão foi expurgado “das 
dívidas provenientes de coimas e custas liquidadas em processo de contra -ordenação” - vide probatório.

Sendo assim, a segunda citação do executado é manifestamente indevida e daí que não seja sus-
ceptível de abrir um novo prazo de trinta dias para deduzir oposição, ao abrigo do disposto na alínea a), 
n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, direito este que caducara por falta de exercício dentro do prazo que 
decorrera da primitiva citação.

Citação esta que não padecia de qualquer ilegalidade e tão pouco foi objecto de anulação por 
parte da AT no despacho que expurgou algumas das dívidas exequendas que constavam do despacho 
de reversão anteriormente proferido.

Essa alteração, motivada pela apresentação de um requerimento do ora recorrente em 11/11/08 
(cfr. fls. 29), após há muito ter expirado o prazo de trinta dias para deduzir oposição face à primeira 
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citação, não teve consequências em termos de identidade da execução fiscal instaurada, a qual se 
manteve sempre a mesma.

Como se deixou expresso no já citado acórdão de 20/5/98, uma vez feitas duas citações na mesma 
pessoa, no mesmo processo e para o mesmo efeito, vale a citação que foi feita em primeiro lugar, pelo 
que se a via judiciária se tiver aberto com a primeira citação e fechado por falta de oposição à execução 
fiscal, dentro do prazo legal, essa via não se pode abrir de novo em virtude de uma citação nova, feita 
sem base legal, pois que tendo precludido o direito de oposição à execução fiscal, por se ter esgotado 
o prazo legal para o efeito, em homenagem ao principio da eventualidade ou da preclusão não pode 
começar a correr novamente esse prazo, por efeito de um erro da Administração Fiscal que fez uma 
nova citação, acto que a lei não permite.

Defende ainda o recorrente que a alteração da dívida deveria considerar -se facto superveniente 
para efeito do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, dessa forma se abrindo um novo 
prazo para a oposição ser deduzida.

Todavia, o expurgo do despacho de reversão das dívidas provenientes de coimas e custas liquidadas 
em processo de contra -ordenação, não dizendo respeito aos fundamentos concretos de oposição aduzidos 
pelo oponente, mas sim contendendo com uma incidência processual da própria execução, não integra o 
conceito de facto superveniente para efeito de contagem do prazo para dedução de oposição -vide Jorge 
Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, 5.ª edição, anotação 8 ao artigo 203.º.

Na situação em apreço, como se afirma na decisão sob recurso “Ora, a alteração feita ao des-
pacho inicial de reversão e à própria dívida é no sentido de expurga -la dos montantes referentes a 
coimas e custas.

Por sua vez, a causa de pedir da presente acção é o não exercício da gerência de facto da socie-
dade devedora originária e a preterição de formalidades essências no processo executivo.

Ora, como se vê, os fundamentos da acção nada têm a ver com o teor daquela segunda citação.
Os interesses que o oponente pretende ver protegidos são exactamente os mesmos que seriam se 

não tivesse ocorrido aquela segunda citação, de maneira que esta não constitui, em concreto, um facto 
superveniente capaz de fazer renascer o direito precludido do oponente.”

Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, a 

decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.”
Sem custas.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Dívida à Segurança Social. Privilégio mobiliário 
geral. Penhor.

Sumário:

 I — A preferência que a penhora confere ao exequente de ser pago com preferência a 
qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos 
em que norma especial não estabeleça outra regra de preferência (artigo 882.º, 
n.º 1, do Código Civil).

 II — Os créditos da segurança social gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-
-se logo após os créditos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º do Código 
Civil, sendo que prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição 
anterior, como dispõem os n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 
9 de Maio (lei especial).

Processo n.º 782/10 -30.
Recorrente: Banco Comercial Português, S. A.
Recorrido: António Armindo Pinto Silva Gomes e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Banco Comercial Português, não se conformando com a sentença de verificação e gradua-

ção de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga nos autos de reclamação de 
créditos que correm seus termos por apenso à execução fiscal n.º 03012008021079409, no valor de 
€ 31.039,41, dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:

1. Em 24/04/2003 foi constituído penhor de títulos a favor do apelante, que dele beneficia.
2. Nos termos do artº 749 do Código Civil, o privilégio geral não vale contra terceiros, titulares 

de direitos que, recaindo sobre coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente.
3. Nestes direitos estão incluídos os direitos reais de garantia.
4. Assim o Banco tem o direito de preferência a ser pago pela alienação do bem.
5. Não atribuído o privilégio mobiliário qualquer poder especifico sobre os bens, o crédito de 

preferência é o da antiguidade.
6. E sendo o penhor anterior aos créditos da segurança social, o crédito do Banco tem de ser 

graduado antes daqueles créditos.
7. A douta sentença recorrida ao graduar os créditos da Segurança Social como o fez, antes do crédito 

de recorrente violou e/ou fez inadequada aplicação, além do mais, dos artº 735 e 749 do Código Civil.
2 – Não houve contra -alegações.
3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu crédito e juros, com preferência sobre 

os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel ou de créditos ou outros direitos não susceptíveis 
de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro (art.666º nº1 CCivil)

O privilégio mobiliário geral não vale contra terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre as 
coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente, no qual se inclui o penhor, enquanto 
direito real de garantia stricto sensu (art.749º CCivil)Esta norma resolve o conflito de direitos entre os 
credores do executado e terceiros que tenham constituído garantia (real) sobre o objecto do privilégio, 
permitindo -lhes a alienação gratuita ou onerosa, mas não interfere na graduação de créditos concorren-
tes que beneficiem de causas legítimas de preferência (art.604º nº2 CCivil; cf. Jorge Lopes de Sousa 
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado Volume II 2007p. 70; Pires de 
Lima /Antunes Varela Código Civil anotado Volume I 2ª edição p. 693; Antunes Varela Das Obrigações 
em geral Volume II 4ª edição p.555)

Os créditos da Segurança Social e os respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário 
geral, graduando -se após os créditos por impostos (art. 10º nº 1 DL n.º 103/80, 9 Maio; art. 747º nº1 
alínea a) CCivil)

Este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior (art.10º nº2 
DL n.º 103/80, 9 Maio)

A citada norma especial e posterior prevalece sobre as normas gerais indicadas (arts.666º nº1 e 
749º CCivil)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - O dispositivo final da sentença é do seguinte teor:
“Pelo exposto e sem necessidade de maiores considerações, julgando verificados os créditos 

reclamados procede -se à sua graduação da forma seguinte:
1 — Créditos da segurança social e juros, quanto aos reclamados apenas na parte em que foram 

reconhecidos.
2 — crédito reclamado pelo BCP e juros.
Custas da execução nos termos do art. 262º do CPPT. Custas da reclamação pelo executado
Notifique”
5 - A questão que importa conhecer no presente recurso consiste em saber se os créditos que gozam 

de privilégio mobiliário geral, como é o caso dos créditos da Segurança Social (artigo 10.º n.ºs 1 e 2 
do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio), devem ser graduados antes dos créditos que são garantidos 
por penhor.

É um facto que os privilégios mobiliários gerais não valem contra terceiros que sejam titulares 
de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente 
(artigo 749.º do CC).

Os direitos oponíveis ao exequente serão aqueles que não podem ser atingidos pela penhora, aí 
se englobando não só os direitos reais de gozo que terceiros tenham adquirido, mas também os direitos 
reais de garantia que se tenham constituído antes da data da penhora (vide Pires de Lima e Antunes 
Varela, Código Civil Anotado, volume I, 2.ª edição, pag. 693).

Contudo, a penhora de bens em execução comum não é obstáculo a que os mesmos sejam penho-
rados posteriormente em execução fiscal (artigo 218.º n.º 3 do CPPT).
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Por outro lado, sobre a preferência resultante da penhora, o n.º 1 do artigo 822.º do CC estabelece 
o seguinte “salvo nos casos especialmente previstos na lei, o exequente adquire pela penhora o direito 
a ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior”.

Sendo assim, a preferência que é conferida ao exequente de ser pago antes de qualquer outro 
credor que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos em que lei especial não estabeleça 
outra regra de preferência.

E certo é que, no caso em apreço, os créditos da Segurança Social gozam de privilégio mobiliá-
rio geral, graduando -se logo após os créditos referidos na alínea a) do artigo 747.º do CC, sendo que 
prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior, como dispõem os n.ºs 1 e 2 do 
artigo 10.º do DL n.º 103/80, de 9 de Maio (lei especial).

Como se afirma no acórdão de 30/11/04, no recurso n.º 752/04: “Um dos casos em que a lei esta-
belece uma regra especial de preferência é o dos privilégios creditórios, que, nos termos do art. 733º 
do Código Civil, conferem aos respectivos credores o direito de serem pagos com preferência a ou-
tros, segundo as regras previstas nos arts. 745.º e seguintes e disposições especiais, mas sempre com 
preferência em relação aos credores comuns (OSobre este ponto, pode ver -se MOTA PINTO, Direitos 
Reais, páginas 76 -77.); o crédito que apenas goze de penhora, encontra -se no escalão inferior dos 
créditos admitidos a concurso, só prevalecendo sobre créditos que também gozem apenas de penhora 
posteriormente efectuada (reportando -se a data da penhora à do arresto, se tiver sido dele precedida, 
nos termos do n.º 2 daquele art. 822.º do Código Civil).”

Concluindo, os créditos da Segurança Social, que gozam de privilégio mobiliário geral têm pre-
ferência sobre o crédito da recorrente, apenas garantido por penhora, e daí que a graduação de créditos 
operada na sentença recorrida não mereça qualquer censura.

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

Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge 
Lino. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Recurso jurisdicional.

Sumário:

Não tendo o recorrente procurado demonstrar, nas alegações do recurso jurisdicio-
nal e respectivas conclusões, o desacerto do julgado, alheando -se do fundamento 
que determinou a decisão de procedência da oposição, o recurso não pode obter 
provimento.

Processo n.º 783/10 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Carlos de Jesus Martins e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão 
proferida pelo Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que julgou procedente 
a oposição que CARLOS DE JESUS MARTINS deduziu à execução fiscal contra si revertida para 
cobrança de dívida proveniente de coimas fiscais que foram aplicadas à sociedade MEGA VOLT – INS-
TALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDª.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A decisão a quo considerou que “as dívidas de responsabilidade extracontratual não podem 

ser cobradas através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão” 
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e que “o processo de execução fiscal não é o meio judicial próprio para a cobrança de dívidas de 
responsabilidade de gerentes revertidos por coimas aplicadas à sociedade devedora original”.

2. Assim, aplicou a jurisprudência do Ac. de 14/4/2010 do STA em detrimento do Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 129/2009.

3. Afigura -se, todavia, ser esta a tese a merecer acolhimento.
4. Pelo exposto, violou a decisão a quo o disposto no artigo 8.º do RGIT.
5. Em conformidade, revogando tal decisão e determinando a sua substituição por outra que 

determine a improcedência da oposição, farão Vossas Excelências Justiça.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos:
a). As execuções fiscais e apensos [0604200701039091, 06042007009417] contra a devedora 

originária MEGA VOLT, Acrílicos e decorações, Ldª, instaurada no SF de Castelo Branco, por falta de 
pagamento voluntário da coima, por falta de pagamento especial por conta de 2002, 2003 e 2006, foi 
revertida contra o oponente, na qualidade de responsável subsidiário  - provado pelo teor da informação 
de fls. 21/2 e documentos de fls. 23/28;

b). O despacho de reversão contra o oponente fundamenta -se na dissolução e encerramento da 
liquidação da firma em 31/12/2007  - provado pelo teor dos documentos de fls. 25,

c). O revertido oponente Carlos de Jesus Martins, consta da matrícula da sociedade como gerente 
designado  - provado pelo teor da informação de folhas 22 e teor dos documentos de fls. 29/36.

d). A notificação para a audição prévia, em reversão, foi expedida em 25/07/2008. Com fundamento 
na “inexistência de bens penhoráveis da originária devedora”  - provado pelo teor de fls. 48 e 49;

e). O despacho de reversão foi proferido em 20/10/2008  - provado pelo teor de fls. 62;
f). A citação do revertido por carta registada com a/r, expedida em 20/10/2000, foi efectuada em 

22/10/2008  - provado pelo teor de fls. 63/64.
O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-

-se à única questão de saber a decisão recorrida enferma de erro por não ter acolhido a posição juris-
prudencial acolhida pelo Tribunal Constitucional no acórdão n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, no 
sentido de que o artigo 8.º do RGIT consagra uma responsabilidade civil subsidiária dos administradores 
e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação, e não uma 
responsabilidade penal ou contra -ordenacional, não sendo, nesse contexto, inconstitucional.

Na verdade, o Tribunal Constitucional entendeu, no referido acórdão, que o artigo 8.º do RGIT 
consagra uma responsabilidade de natureza civil extracontratual dos administradores e gerentes, resul-
tante de facto culposo que lhes é imputável por terem causado uma situação de insuficiência patrimonial 
da empresa determinante do não pagamento da coima, ou por não terem procedido ao pagamento da 
coima quando a sociedade foi notificada para esse efeito durante o período de exercício do seu cargo. 
Ou seja, a responsabilidade subsidiária contida no art.º 8.º do RGIT, que a Administração Fiscal tem 
vindo a concretizar através do mecanismo da reversão da execução fiscal, não se reconduziria, na 
perspectiva do Tribunal Constitucional, a uma transmissão para outrem do dever de cumprimento da 
sanção imposta à sociedade infractora. E foi nesse pressuposto, de inexistência de transmissão para o 
administrador/gerente de uma responsabilidade de natureza contra -ordenacional, que o Tribunal Cons-
titucional se pronunciou no sentido da constitucionalidade do preceito.

A sentença não chegou, porém, a analisar e decidir a questão da (in)constitucionalidade do artigo 8.º 
do RGIT, limitando -se a acolher o entendimento de que as dívidas exequendas, a terem a natureza de 
dívidas provenientes de responsabilidade civil extracontratual, não podem ser cobradas através de exe-
cução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão por não ser o processo de execução fiscal 
o meio judicial próprio para a cobrança desse tipo de dívidas.

Como aí se deixou afirmado, a entender -se, como entendeu o Tribunal Constitucional, que a res-
ponsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas da sociedade originária devedora é 
uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma responsabilidade pelo pagamento de 
coimas, então «a sua cobrança através de reversão da execução fiscal efectuada em processo de execução 
fiscal seria de afastar, por a cobrança de dívidas de responsabilidade civil extracontratual emergente 
de coimas não estar prevista. Na verdade, as dívidas que podem ser cobradas em processo de execução 
fiscal são apenas as indicadas no art. 148.º do CPPT e em legislação especial, sendo apenas em relação 
a essas que pode ser decidida reversão, como se conclui do art. 153.º do mesmo Código.

As dívidas de coimas, podem ser cobradas em processo de execução fiscal, pois estão previstas 
no ar 148/1 b, do CPPT, não havendo obstáculo processual a que pudesse haver reversão. Mas, as de 
responsabilidade civil extracontratual não podem ser cobradas através de processo de execução fiscal, 
e, consequentemente, não pode haver reversão.]

Aplicando a jurisprudência do Ac. de 14/4/2010, do STA acolhida como fundamento desta sen-
tença, e por não estar prevista a execução por responsabilidade civil derivada do não pagamento da 
coima em que foi condenada a sociedade de que foi gerente, [art. 148/lb, e 153/1 do CPPT] decido 
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que o processo de execução fiscal não é o meio judicial próprio para a cobrança de dívidas de respon-
sabilidade civil de gerentes revertidos por coimas aplicadas à sociedade devedora original, sendo o 
oponente parte ilegítima.

Fica, prejudicada a apreciação das questões suscitadas pelo oponente, da violação dos artigos 30/3 
e 32/2 da CRP e da culpa, por procedência da questão da ilegitimidade [não integração do oponente 
revertido na previsão do art. 153/1 do CPPT] por razão diversa das invocadas pelo oponente, a oposição 
é julgada procedente e, em consequência, determinada a extinção da execução revertida contra Carlos 
de Jesus Martins (...)».

Donde resulta, com meridiana clareza, que a questão da inconstitucionalidade da reversão por 
violação do principio da intransmissibilidade das penas (art.º 30º, n.º 3 da CRP) e da presunção de 
inocência do arguido (art.º 32º, n.º 2 da CRP) ficou prejudicada pela decisão sobre a ilegalidade da 
reversão efectuada por força da inadequação do processo de execução fiscal para a cobrança de dívidas 
emergentes de responsabilidade civil extracontratual.

A questão suscitada neste recurso não está, assim, em antítese com a sentença recorrida, pois o 
Ministério Público não discute nem rebate o fundamento que suporta o decidido, isto é, que as dívidas 
provenientes de responsabilidade civil extracontratual não podem ser cobradas através do instituto da 
reversão da execução fiscal. Posição que, aliás, nunca foi contrariada pela jurisprudência do Tribunal 
Constitucional.

Assim sendo, não tendo a tese sustentada no citado acórdão do TC aptidão ou idoneidade 
jurídica para suportar a alteração do julgado  - qualquer que seja a posição que se tome quanto ao 
seu mérito  - nem tendo o Recorrente procurado demonstrar o desacerto do julgado, alheando -se 
completamente do fundamento determinante da decisão de procedência da oposição, o recurso está 
votado ao insucesso.

3. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.

Sem custas, por delas estar isento o Ministério Público.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Va-
lente Torrão. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1.ª instância o Supremo Tribunal 
Administrativo — Secção de Contencioso Tributário — apenas conhece de matéria 
de direito — artigo 26.º, alínea b) do novo ETAF e 280.º, n.º 1 do CPPT.

 II — Não versa exclusivamente matéria de direito o recurso jurisdicional em que o 
recorrente alega, nas conclusões das respectivas alegações, factos que o TT de 
1.ª Instância não deu como provados ou controverte os factos fixados e os juízos 
nesta sede ali formulados.

Processo n.º 793/10 -30.
Recorrente: Jeremias Francisco Gaudêncio das Neves e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformados com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário do Porto que lhe julgou im-
procedente o recurso judicial que apresentara contra a decisão de avaliação da matéria colectável por 
métodos indirectos em sede de IRS, relativamente ao ano de 2006, proferida por despacho do Director 
de Finanças do Porto, dela interpuseram o presente recurso jurisdicional Jeremias Francisco Gaudêncio 
das Neves e mulher Maria Isabel Teixeira Ferreira, nos autos melhor identificados.
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Apresentaram, depois, tempestivamente as respectivas alegações de recurso, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais e que constam de fls. 152 a 158, formulando a 
final as seguintes conclusões:

1. Os Recorrentes lograram demonstrar que o montante de suprimentos injectados, em 2006, 
na Imobiliária de Santo André Sa (412.027,70 €) resultou de capitais que o Recorrente Jeremias já 
possuía em data anterior a 2006.

2. Lograram, pois os Recorrentes, a prova de que esses capitais não foram gerados em 2006 e, 
como tal, não tinham de ser declarados em sede de IRS.

3. Admitindo, porém, sem qualquer forma conceder, que os capitais próprios, pré -existentes a 
2006, e importados com o demonstrado propósito de aprovisionar a conta de suprimentos, fossem 
tributáveis, noutra sede que não em sede de IRS de 2006, teria a DGI, então, de formular uma outra 
acusação específica, nesse sentido, conferindo aos Recorridos/contribuintes o direito de serem ouvidos 
em processo adrede para explicarem a origem desses fundos pré -existentes.

4. Ao admitir, como fundamento único da decisão, factos de cuja prática os recorrentes não 
foram, sequer, acusados a sentença em apreço violou os princípios do contraditório e da igualdade 
(art.º 3º e 3º A CPC) bem como o comando do art.º 341º, 342º n.º 1 3 344º n.º 1 CCivil, bem como o 
Paragrafo 1º do art.º 6º da CEDH.

Concluindo dever “... ser revogada a sentença recorrida, julgando -se que os Recorrentes, ao 
lograrem a demonstração de que o montante de 412.027,70 €, levados no ano de 2006, como crédito 
à sua conta de suprimentos na Imobiliária de Santo André Sa, não foram gerados em 2006, adrega-
ram ilidir a presunção legal, contida no n.º 3 do art.º 89º A da Lei Geral tributária, julgando -se assim 
procedente o recurso...”

Não foram apresentadas quaisquer contra – alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público suscitou, depois, em douto 

parecer que consta de fls. 186 e 187, a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste 
Supremo Tribunal com base no sufragado entendimento de que o presente recurso jurisdicional não versa, 
como deveria, exclusivamente, matéria de direito, já que, aduz, os Recorrentes nele “... invocam matéria 
de facto que contraria a estabelecida no probatório e em cuja afirmação fundamentam o seu direito.

É o que se apura nomeadamente das conclusões 1ª e 2ª em que referem que “lograram demonstrar 
que o montante de suprimentos injectados, em 2006, na Imobiliária de Santo André Sa resultou de 
capitais que o Recorrente Jeremias já possuía em data anterior a 2006 “e que “lograram (...) a prova 
de que esses capitais não foram gerados em 2006 e, como tal, não tinham de ser declarados em sede 
de IRS”, factos esses que contrariam o estabelecido no probatório e na fundamentação da matéria de 
facto provada a fls. 147, onde se refere que os recorrentes não elidiram a presunção de evasão fiscal 
relativamente aos capitais aplicados na realização dos suprimentos e que “não lograram provar (...) 
que a sua declaração de IRS correspondia à realidade, não omitindo rendimentos”.

Invoca ainda, em abono da tese que sufraga, a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, a saber, o acórdão de 14.04.1999, tirado no processo n.º 22.908, onde, além do mais, se 
doutrinou sumariando que “IV - Versarão questões de facto se manifestarem divergência com a questão 
factual, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque 
se considere que foram esquecidos factos relevantes, quer porque se defenda que a prova produzida 
foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de facto que se devem retirar dos mesmos”.

E que, assim, “...versando o recurso, também, matéria de facto, será competente para dele conhe-
cer o Tribunal Central Administrativo Norte – art.º 280º n.º 1 do Código de Processo e Procedimento 
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.”

Deve este Tribunal ser julgado incompetente em razão da hierarquia.”
Ouvidas as partes sobre a questão prévia assim suscitada – cfr. fls. 189 e 190 – os Recorrentes 

reclamaram a sua improcedência, nos termos do requerimento de fls. 191 a 194, mantendo embora 
tudo o que antes haviam alegado e concluído designadamente quanto à controvérsia que suscitam e 
que contraria a factualidade estabelecida no probatório da sindicada sentença e em cuja afirmação 
fundamentam, mais uma vez, o direito que perseguem ver judicialmente reconhecido.

Os presentes autos vêm à conferência sem vistos por se tratar de processo classificado e tramitado 
como urgente.

Cumpre pois decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do 

Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, isto é, da questão da competência em razão da hie-
rarquia.

Com efeito, integrando a competência em razão da hierarquia pressuposto processual relativo 
ao Tribunal e constituindo requisito de interesse e ordem pública é não só do conhecimento oficioso, 
como pode ser arguida também pelo Ministério Público até ao trânsito em julgado da decisão da causa, 
devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder o de qualquer outra matéria – cfr. artigos 16º 
n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.
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Questão que, adiantê -mo -lo desde já, não pode deixar de proceder.
Com efeito, compulsada a matéria de facto fixada pela sindicada sentença e que aqui, por eco-

nomia processual, se dá por integralmente reproduzida, e confrontada esta com o teor das alegações e 
conclusões do presente recurso jurisdicional, conclusões que, nos termos dos arts. 684º e 690º do CPC, 
fixam, delimitando, o respectivo alcance impugnatório, designadamente com as conclusões 1ª e 2ª das 
alegações dos Recorrentes,

Importa na verdade concluir que, nestas, se suscitam questões que haverão de ser dirimidas em 
sede de fixação dos factos materiais da causa, já que, inequivocamente, consubstanciam invocação 
de factos e matéria não fixados nem considerados na impugnada decisão e de que se pretende sejam 
extraídas outras e dispares consequências jurídicas.

Afirma -se, com efeito e ao arrepio da factualidade fixada pela impugnada sentença e dos juízos que, 
nesta sede, ali se formularam e acolheram – cfr. fls. 147 dos autos  -, que “... lograram demonstrar que o 
montante de suprimentos injectados, em 2006, na Imobiliária Santo André Sa (412.027,70 €) resultou 
de capitais que o Recorrente Jeremias já possuía em data anterior a 2006... “– conclusão 1ª –

E que “lograram... a prova de que esses capitais não foram gerados em 2006...“ - conclusão 2ª -.
Tal significa que, com o presente recurso, os Recorrentes controvertem e questionam o impug-

nado julgado fundamentalmente em sede da factualidade ali estabelecida, afirmando antes factos e 
juízos de facto que ali não foram fixados ou formulados, para deles fazer emergir a bondade da tese 
que sufragam.

Assim, importa concluir que o presente recurso não versa, como deveria, exclusivamente matéria 
de direito e que, consequentemente, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) 
do novo ETAF e 280º n.º 1 do CPPT -, se verifica ocorrer a invocada excepção da incompetência, em 
razão da hierarquia, questão que obsta ao conhecimento do mérito do presente recurso.

E, verificada esta, resulta, também apurada a competência da Secção do Contencioso Tributário 
do Tribunal Central Administrativo, Norte, para conhecer do objecto do presente recurso jurisdicional.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em julgar pro-
cedente a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público e, em consequência, 
declarar a incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal e Secção para conhecer do 
presente recurso jurisdicional, indicando como competente, para tanto, o Tribunal Central Administra-
tivo do Norte (Secção do Contencioso Tributário).

Custas pelos Recorrentes, fixando a procuradoria em 1/8.
(Transitado, remeta -se ao TCA Norte, tal como subsidiariamente vem requerido a fls. 194.)

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Inconstitucionalidade material do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT.

Sumário:

O artigo 8.º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a responsabilidade 
subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução fiscal 
contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação 
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de 
inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respec-
tivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e nos n.os 2 e 10 do artigo 32.º, ambos da CRP.

Processo n.º 797/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Catarina Maria da Silva Pereira Gomes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Aveiro que julgou proce-
dente a oposição deduzida por Catarina Maria da Silva Pereira Gomes, melhor idª nos autos, contra a 
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execução fiscal inicialmente instaurada contra “Siderite  -Produtos Siderúrgicos, Ldª” e que contra si 
reverteu, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). A douta sentença recorrida julgou procedente a oposição judicial deduzida ao abrigo do artº 203º 
do CPPT fundada na inconstitucionalidade material da norma do artº 8º do RGIT, considerando -a não 
compaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade de penas, da presunção da 
inocência do arguido e da audiência e de defesa do arguido, plasmados nos artºs 30º, n.º 3 e 32º, nºs 2 
e 10 da CRP.

2ª) O Tribunal Constitucional, através do Ac. n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, já se pro-
nunciou sobre a questão controvertida de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artº 8º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere 
à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processos de contra -ordenação.

3ª) De acordo com o referido Acórdão do Tribunal Constitucional “o que o artigo 8º, n.º 1, 
alíneas a) b) do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil, subsidiária dos administradores 
e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situação de insufi-
ciência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa ou da coima 
que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa colectiva 
foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do cargo.”

4ª) Na esteira da mesma jurisprudência, o que está em causa não é a mera transmissão de respon-
sabilidade contra -ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas 
sim um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador 
ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não 
obtenção da receita em que se traduz o pagamento da multa ou coima que eram devidas.

5ª). O simples facto do montante indemnizatório corresponder ao valor da coima não paga, não 
permite extrair a conclusão de que se verifica a transmissão para o administrador ou gerente da res-
ponsabilidade contra -ordenacional, mas apenas traduz que é essa, de acordo com os critérios da res-
ponsabilidade civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente 
coincidente com a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional.

6ª) Na previsão da norma do artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, não está previsto qualquer 
mecanismo de transmissibilidade da contra -ordenacional, pelo que também não ocorre qualquer violação 
do disposto no artigo 30º, n.º 3 da Constituição.

7ª) O artigo 8º, n.º 1 alíneas a) e b), do RGIT, ao não consagrar uma modalidade de transmissão 
para os administradores da coima aplicada à pessoa colectiva também não pode colidir com o princípio 
da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do artº 32º da CRP, a que a douta sentença 
recorrida também parece fazer apelo para julgar materialmente inconstitucional o preceito.

8ª) O artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b) do RGIT também não viola os direitos de audiência e de 
defesa que a Constituição estabelece no n.º 10 do artº 32º da CRP, pois tal como já se pronunciou o 
Tribunal Constitucional, (...) ainda que se aceite que este princípio tem também aplicação no âmbito 
dos processos de contra -ordenação, como refracção da garantia dos direitos de audiência e de defesa 
do arguido, que é tornada extensiva a essa forma de processo pelo artigo 32º, n.º 10 da Constituição, o 
certo é que, no caso, conforme já se esclareceu, não estamos perante uma imputação a terceiro de uma 
infracção contra -ordenacional relativamente à qual este não tenha tido oportunidade de se defender, 
mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo que 
se não confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da coima.”

9ª) A norma julgada inconstitucional pelo Tribunal a quo, na parte que se refere à responsabilidade 
civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo 
de contra -ordenação, não ofende os princípios constitucionais da intransmissibilidade de penas, da 
presunção da inocência do arguido e da audiência e de defesa do arguido.

10ª) A douta sentença recorrida, na interpretação que faz do artº 8º do RGIT, acaba ela própria 
por subverter o sentido ínsito nos dispositivos constitucionais contidos nos artºs 30º, n.º 3, 32º, nºs 2 e 
10 da CRP, tal como já foi sabiamente postulado no Acórdão n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, 
do Tribunal Constitucional.

Nos termos vindos de expor e nos que Vªa Exas, sempre mui doutamente, não deixarão de suprir, 
deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência substituir a decisão recorrida por 
outra que julgue a oposição de todo improcedente, como se nos afigura estar mais consentâneo com o 
que entendemos ser a melhor expressão do Direito e da Justiça.

2. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
lº). A presente execução fiscal corre por dívidas relativas a coimas fiscais e encargos, em que 

foi condenada a sociedade “Siderite  - Produtos Siderúrgicos, Ldª”, em virtude da falta de entrega dos 
montantes de Imposto sobre o Valor Acrescentado, relativos aos períodos de Janeiro a Março de 2002 
e Janeiro de 2000.
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2º) O prazo de pagamento voluntário das coimas terminou em 18.02.2003.
3º) No dia 10.07.2003, foi Catarina Maria da Silva Pereira Gomes citada para os termos da execução.
4. De acordo com as conclusões das alegações, a única questão a conhecer no presente recurso 

é a de saber se o artº 8º do RGIT, ao responsabilizar subsidiariamente por coimas os gerentes, admi-
nistradores, e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração em 
pessoas colectivas, sociedades e outras entidades fiscalmente equiparadas, ofende o disposto no n.º 2 
do artº 32º da CRP.

A decisão recorrida, reconhecendo embora que o Tribunal Constitucional, no seu Acórdão 
n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, decidiu não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 8º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se 
refere à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processo de contra -ordenação, optou por seguir outro entendimento, uma vez que aquele 
acórdão não tem força obrigatória geral. E louvou -se, para assim decidir, nomeadamente, nos Acórdãos 
do STA, de 16 Dezembro de 2009  - proferidos nos Recurso nºs 1074/09 e 1147/09.

A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, e louvando -se no citado Acórdão do Tribunal Cons-
titucional, defende a constitucionalidade da norma do RGIT em causa nos autos, visto que “o que o 
artigo 8º, n.º 1, alíneas a) b) do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil, subsidiária dos 
administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma 
situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da 
multa ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade 
ou pessoa colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do cargo”; 
portanto, não está aqui em causa a transmissão de responsabilidade contra -ordenacional que era origi-
nariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas sim um dever indemnizatório que deriva do 
facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa adequada do 
dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduz o pagamento 
da multa ou coima que eram devidas.

Vejamos então se a decisão recorrida deve ou não manter -se.
4.1. Este Supremo Tribunal pronunciou -se já várias vezes sobre esta questão, nomeadamente nos 

seguintes arestos:
 - Acórdão de 12.03.07 proferido no Recurso n.º 1053/07;
 - Acórdão de 27.02.2008 proferido no Recurso n.º 1057/07;
 -Acórdão de 28.05.2008 proferido no Recurso n.º 31/08;
 -Acórdão de 04.02.09 proferido no Recurso n.º 829/08;
 -Acórdão de 16.12.09 proferido no Recurso n.º 1074/09;
 -Acórdão de 16.12.09 proferido no Recurso n.º 1147/09;
 - Acórdão de 14.04.2010 proferido no Recurso n.º 65/10;
 -Acórdão de 19.05.2010 proferido no Recurso n.º 55/10;
 -Acórdão de 08.09.2010 proferido no Recurso n.º 186/10;
 - Acórdão de 24.03.2010 proferido no Recurso n.º 1216/09;
 -Acórdão de 05.05.2010 proferido no Recurso n.º 193/2010;
 -Acórdão de 08.09.2010 proferido no Recurso n.º 186/10;
 -Acórdão de 10.11.2010 proferido no Recurso n.º 767/10;
De um modo reiterado e uniforme, a fundamentação utilizada por este Tribunal está reflectida no 

último acórdão acima citado, do qual respigamos as seguintes passagens:
“Sob a epígrafe «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o artigo 8.º do RGIT define a 

responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos seguintes termos:
«1 – Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, 

funções de administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, 
e outras entidades fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis:

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício 
do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade 
ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento;

b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as 
aplicar for notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de 
pagamento.».

Esta norma foi objecto de apreciação no citado acórdão do Tribunal Constitucional, de 12/3/2009, 
proferido na sequência de recurso obrigatório interposto pelo MP do acórdão do STA, de 28/5/08, no 
recurso n.º 31/08, onde se concluíra pela inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT, por violação 
do princípio da intransmissibilidade das penas, previsto no artigo 30.º da CRP, por, em síntese, não 
assegurar ao revertido o direito de audiência e defesa (n.º 10 do artigo 32.º da CRP) no processo de 
contra -ordenação e por não lhe conferir a garantia da presunção de inocência (n.º 2 do art. 32.º da CRP).
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E vários outros arestos do STA haviam trilhado, aliás, este mesmo caminho e a mesma funda-
mentação (cfr. os acs. de 27/2/08, 12/3/08 e 4/2/09, respectivamente, nos proc.ºs n.ºs 1057/07, 1053/07 
e 829/08).

O Tribunal Constitucional veio a decidir «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT (…) na parte em que se refere à responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação», 
com fundamento em que aquele preceito não consagra uma qualquer forma de transmissão de respon-
sabilidade penal ou contra -ordenacional imputável à sociedade, estabelecendo, antes, a imposição 
de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador 
ou gerente e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não 
obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas (tratar -se -ia 
de uma responsabilidade de natureza civil extracontratual dos gerentes e administradores, resultante 
do facto culposo que lhes é imputável por terem causado uma situação de insuficiência patrimonial 
da empresa, determinante do não pagamento da coima, ou por não terem procedido ao pagamento 
da coima quando a sociedade foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do 
seu cargo).

E entendimento idêntico veio a ser sufragado nos acs. de 25/3/09 e 12/5/09, nos procs. n.ºs 150/09 
e 234/09, do mesmo Tribunal, que apreciaram a constitucionalidade da norma prevista no art. 7.º -A 
do RJIFNA, equivalente à do art. 8.º do RGIT.

Portanto, para o Tribunal Constitucional, a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 8.º 
do RGIT assenta, não no facto típico que substancia a infracção contra -ordenacional, mas num outro 
facto diferente e autónomo: o comportamento pessoal causador de um dano para a Administração 
Fiscal, sendo que a «circunstância de o montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou 
coima não paga apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade civil, a 
expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com 
a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional; e de nenhum modo permite 
concluir que tenha havido a própria transmissão para o administrador ou gerente da responsabilidade 
contra -ordenacional“.

Porém, no entendimento deste Supremo Tribunal, a tese do Tribunal Constitucional, de se estar 
perante uma responsabilidade autónoma do responsável subsidiário, assente num facto autónomo, 
inteiramente diverso do que constitui infracção, e não uma responsabilidade pela coima, “para além 
de não ter um suporte minimamente consistente no texto legal, que se refere expressamente e por duas 
vezes a responsabilidade pelas coimas e não por qualquer dívida autónoma, conduziria às consequên-
cias inaceitáveis, em termos de razoabilidade, coerência e justiça, de a dívida do devedor subsidiário 
poder subsistir independentemente da dívida do devedor originário (por exemplo, manter -se nos casos 
em que dívida originária se extingue por prescrição da sanção ou amnistia, ou a anulação da decisão 
condenatória em processo de revisão).

Por outro lado, se se tratasse de uma responsabilidade subsidiária própria do responsável 
subsidiário, assente num facto próprio por que apenas ele é responsável, não se compreenderia que 
existisse direito do regresso do responsável subsidiário em relação ao devedor originário, como está 
expressamente previsto no n.º 9 do artigo 11.º do Código Penal, para a responsabilidade subsidiária 
aí prevista, que é de aplicação subsidiária relativamente aos processos contra -ordenações, por força 
do disposto nos artigos 3.º, alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1, do Regime Geral das Contra -ordenações”.

Ora, só existe direito de regresso nos casos em que alguém paga uma dívida de outrem, pelo que 
se o devedor subsidiário o tem é, necessariamente, por que pagou uma dívida do devedor originário 
e não uma dívida própria.

Por outro lado, se o responsável subsidiário que pagou não tivesse pago a coima, mas uma dívida 
própria completamente distinta, a dívida de coima subsistiria, pelo que o devedor originário continuaria 
a poder ser obrigado a pagá -la, mesmo depois de o responsável subsidiário ter pago a tal sua dívida 
própria, proporcionando à Fazenda Pública a possibilidade de cobrar duas vezes a mesma quantia, o 
que não tem justificação aceitável.

Assim, a única forma de encontrar congruência no referido regime de responsabilidade subsidiária 
é, de facto, entender que o responsável subsidiário paga a dívida de coima, que o pagamento extingue 
a dívida respectiva (impossibilitando a posterior exigência da mesma ao devedor originário), que a 
dívida do responsável subsidiário se extingue se se extinguir a sanção, que o responsável subsidiário 
que pagar tem direito de regresso.

Mas, o problema é que, sendo assim, está -se perante uma transmissão da dívida de coima para 
o responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por ofensa do princípio da intrans-
missibilidade das penas, enunciado no artigo 30.º, n.º 3, da CRP, que, como corolário do princípio da 
necessidade (não se satisfazem os fins das sanções pecuniárias, de prevenção geral e especial, com a 
aplicação de sanção a pessoa diferente da que praticou a infracção), não pode deixar de ser aplicável 
à generalidade das sanções pecuniárias”.
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Assim, embora a epígrafe do artigo 8.º do RGIT tente camuflar esta transmissão de responsabili-
dade por infracções sobre a epígrafe de “Responsabilidade civil pelas multas e coimas”, o certo é que 
“é uma realidade insofismável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a 
cumprir, e que, efectuado o cumprimento por terceiro, ele deixa de ser exigível ao autor da infracção, 
pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da sanção 
do responsável pela infracção para outras pessoas.” (Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 
de  4 -2 -2009, processo n.º 829/08)».

4.2. Como acima se referiu, tem sido reiterada e uniforme a jurisprudência deste Tribunal no sen-
tido da inconstitucionalidade da norma citada, não existindo razões que determinem agora a alteração 
de tal orientação.

No caso dos autos, a recorrida foi citada para a execução contra si revertida.
Ora, se estivéssemos perante uma responsabilidade civil, como se diz no acórdão do TC, então, 

nem a correspondente quantia poderia ser objecto de cobrança por via de execução fiscal, nem, conse-
quentemente, ser objecto de reversão desse processo.

Por outro lado, instaurada a execução, tratando -se de uma responsabilidade própria do gerente, 
sempre seria inaplicável o instituto da reversão, caracterizado, precisamente, por ser um instituto que 
se destina a chamar ao processo de execução fiscal os responsáveis subsidiários por dívida de outrem.

“Além de que, como se salienta no acórdão deste STA de 5/5/2010, no recurso n.º 193/10, se o que 
está em causa nos autos é, apesar de tudo, a responsabilidade prevista no artigo 8.º do RGIT, então 
quer na utilização da reclamação prevista nos artigos 276.º e sgts. do CPPT, quer na utilização da 
oposição à execução fiscal, teriam que ser asseguradas ao revertido reclamante ou oponente condições 
de defesa idênticas às que são asseguradas ao arguido no processo de contra -ordenação”.

Ora, não intervindo o revertido no processo de contra -ordenação, não podendo interpor recurso 
da decisão administrativa de aplicação de coima (só o arguido o pode fazer – n.º 2 do artigo 59.º do 
RGCO) nem da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância que aprecie eventual recurso interposto 
pelo arguido (artigo 83.º do RGIT) e não sendo possível discutir -se a legalidade em concreto da dí-
vida, quer na reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT quer na oposição à execução fiscal, ficam 
intoleravelmente diminuídos os respectivos direitos de audiência e defesa, com violação do disposto 
no n.º 10 do artigo 32.º da Constituição (veja -se que, no caso da dívida de imposto, a lei permite ao 
responsável subsidiário a reclamação ou a impugnação da dívida, nos mesmos termos do devedor 
principal (n.º 4 do artigo 22.º da LGT).

Por fim, ainda, como se exarou no acórdão deste STA, de 12/3/08, recurso n.º 1053/07 (cfr., no 
mesmo sentido também o ac. de 16/12/09, recurso n.º 1147/09), «… a própria presunção legal de que a 
falta de pagamento consubstanciadora da infracção fiscal é imputável aos gerentes parece igualmente 
inconstitucional por inconciliável com a presunção de inocência vigente em matéria sancionatória 
 - artigo 32.º, n.º 2, da Constituição.

Aliás, o n.º 10 deste último preceito dispõe expressamente que são assegurados ao arguido, em 
quaisquer processos sancionatórios, contra -ordenações incluídas, os direitos de audiência e de defesa, 
os quais... não estão assegurados ao revertido pois que têm que concretizar, desde logo, a possibilidade 
de recurso ou impugnação judicial do acto sancionatório e a possibilidade efectiva de contraditar efi-
cazmente os elementos trazidos pela acusação – cfr., por todos, o acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 220/89, in Boletim do Ministério da Justiça 384, p. 326”.

Deste modo e sufragando -se a doutrina exposta, improcedem as conclusões do recurso, dada a 
inconstitucionalidade no n.º 1 do artigo 8.º do RGIT. E, porque a decisão recorrida assim o decidiu 
também, merece ser confirmada.

5. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-
corrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão 
de Pinho. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Execução fiscal. Pluralidade de execuções sobre os mesmos bens. Bens penhoráveis 
na execução fiscal. Sustação da execução. Inconstitucionalidade.
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Sumário:

 I — Por força do que dispõe o n.º 3 do artigo 218.º do CPPT, nos casos em que são 
penhorados bens apreendidos por outro tribunal, a execução fiscal não é sus-
tada, ao contrário do que sucede nas execuções comuns, em que, nos termos do 
artigo 871.º do CPC, pendendo mais de uma execução sobre os mesmos bens, é 
sustada, quanto a estes, aquela em que a penhora tenha sido posterior.

 II — O artigo 218.º, n.º 3 do CPPT ao estabelecer um regime diferente para as execuções 
fiscais, tendo em conta os interesses públicos que estão subjacentes à aplicação 
do processo de execução fiscal, que reclamam um processo executivo mais célere 
que o comum, não viola qualquer princípio constitucional.

Processo n.º 806/10 -30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola de Lafões, SCRL.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

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

I  - A Caixa de Crédito Mútuo Agrícola de Lafões, CRL, com os sinais dos autos, não se confor-
mando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que lhe indeferiu o pedido de arguição de nulidade 
de todos os actos posteriores à penhora do imóvel, incluindo a venda, adjudicação e deferimento da 
remição, realizada no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2739200701006100, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1.ª - Sobre o prédio em apreço nos autos existia penhora registada à ordem deste processo em 
19/03/2009.

2.ª - A anteceder esta penhora existiam outras, designadamente, a registada a favor da Fazenda 
Nacional em 03/06/2005; a registada a favor da JOVIBEIRA, LDA., em 05/12/2005; a registada a favor 
da SANTOS & SANTOS, LDA., em 19/07/2006, sendo que a registada a favor da ora recorrente data de 
23/12/2009.

3.ª - Sustada, nos termos do art.º 871.º do CPC, a execução quanto àquele bem imóvel no proc.º 
n.º 103/06.8TBVZL, intentado pela recorrente, em virtude de existirem penhoras com registo anterior, 
esta veio reclamar os seus créditos na execução com registo averbado em primeiro lugar, à ordem da 
Fazenda Nacional (de 03/06/2005).

4.ª - Obtida a informação de que aquela execução fiscal se extinguiu, a recorrente foi reclamar o 
seu crédito no processo de execução 193/05.0TBFAG -A, com penhora subsequente de 5/12/2005.

5.ª - O imóvel, porém, acabou por vir a ser vendido a 10/02/2010, à ordem dos presentes autos de 
execução fiscal, cuja penhora fora registada apenas em 19/03/2009, tendo assim duas outras a anteceder-
-lhe, ou seja, a da JOVIBEIRA, LDA., e a da SANTOS & SANTOS, LDA..

6.ª - Considerando aquela factualidade, e porque fora violado o disposto no art.º 871.º do CPCivil, 
a recorrente arguiu a nulidade de todos os actos posteriores à penhora do imóvel, incluindo a venda, 
adjudicação e deferimento da remição, e requereu que aqueles actos fossem considerados sem qualquer 
efeito, determinando -se a sua nulidade.

7.ª - A sustação da execução nos termos do n.º 1 do art.º 871.º do CPC deve ser ordenada pelo 
juiz logo que se apercebe, ainda que tardiamente – mesmo que já tenha sido ordenado o cumprimento 
do disposto no art.º 864.º do citado diploma, a até à notificação das partes para se pronunciarem sobre 
a modalidade de venda – que estão reunidos os respectivos pressupostos (ac. do STJ de 26/02/2004: 
CJ/STJ, 2004, 1.º  - 82 e Prov. 03B3134.dgsi.net).

8.ª - A dependência de mais de uma execução a que se reporta o art.º 871.º do CPC tem subjacente 
razões de certeza jurídica e de protecção tanto do devedor/executado como dos credores/exequentes, 
exigindo -se com essa disposição situações de dinâmica processual efectiva e normal.

A regra é, pois, a de que, proferido o despacho a que alude o art.º 871.º do CPC, o credor reclame 
o seu crédito na execução que detenha penhora registada sobre o bem (ou bens) imóvel, registada 
em primeiro lugar na Conservatória respectiva, por forma a ali poder garantir (se o valor do bem for 
suficiente) o seu crédito pelo produto da venda do bem e isto quer se trata de execução comum, quer 
se trate de execução fiscal.

9.ª - A análise do art.º 871.º do CPCivil permite precisar que a lei não quer que em processos 
diferentes se opere a adjudicação ou a venda dos mesmos bens; a liquidação tem de ser única e há -de 
fazer -se no processo em que os bens foram penhorados em primeiro lugar (A. dos Reis, Processo de 
Execução, vol. III, reimp., pág. 287), sendo que é indiferente para efeitos de sustação da execução, 
prevista no art.º 871.º, n.º 1 do CPCivil, a natureza fiscal ou comum do processo em que a penhora seja 
mais antiga – Ac. RE de 16/06/1998: BMJ, 478.º -469; e, em caso de pluralidade de execuções sobre 
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os mesmos bens, a circunstância de terem natureza (cível, fiscal ou de outro tipo) e trâmites diversos 
não obsta à aplicação do art.º 871.º do CPCivil; é que a lei visa impedir a adjudicação ou a venda dos 
mesmos bens em processos diferentes, impondo uma única liquidação – Ac. RL de 18/06/1998: BMJ, 
478.º -447; Ac. RE de 04/02/1999: BMJ, 484.º -449.

10.ª - Outro entendimento obrigaria o credor a reclamar o seu crédito quer na penhora (não fiscal) 
registada em 1.º lugar, quer na penhora fiscal registada posteriormente, posto que o credor/reclamante 
ficaria sempre na incerteza se o bem em questão era vendido à ordem de um, ou de outro dos processos, 
em primeiro lugar, já que a penhora em execução fiscal posterior a uma outra em execução comum 
não impede a venda nesta.

11.ª - O exercício de um direito deve situar -se dentro dos limites impostos pelas regras de boa 
fé, dos bons costumes e da conformidade com o fim social ou económico para que a lei conferiu esse 
direito (art.º 334.º do CCivil); o abuso do direito, pressupondo logicamente a existência de um direito 
subjectivo ou de um poder legal, cujo titular se excede no seu exercício, consiste justamente na utili-
zação do poder contido na estrutura do direito para a prossecução de um interesse que exorbita do fim 
próprio do direito ou do contexto em que deve ser executado.

12.ª - No caso dos autos foram claramente violados os princípios da boa fé, da equidade e da 
confiança jurídica, incorrendo a decisão revidenda em claro abuso de direito, até porque a suscitada 
nulidade e o requerido nesse âmbito está sobejamente documentado e comprovado nos autos, sendo 
sustentada em factos e princípios inderrogáveis de direito que aquela decisão de indeferimento liminar 
claramente viola.

13.ª - A decisão de indeferimento liminar está ferida de inconstitucionalidade, como ferido de 
inconstitucionalidade está o disposto no art.º 218.º, n.º 3 do CPPT, porque contende com princípios 
estruturais e fundamentais da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente em termos dos 
direitos do homem e do cidadão, da equidade e igualdade estatuída naquele diploma legal, o que de-
termina que, por força daquela decisão, e da aplicação do art.º 218.º, n.º 3 do CPPT, resulta violado o 
disposto nos art.ºs 12.º, n.º 2; 13.º, n.º 1; 18.º, n.ºs 1 a 3; 20.º, n.ºs 4 e 5; 22.º, 202.º, n.º 2; 203.º e 204.º, 
todos da Lei Fundamental (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, devendo ser confirmado o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Apreciação liminar:
Veio a Caixa de Crédito Mútuo Agrícola de Lafões, CRL, no dia 17 -02 -2010, alegar a nulidade 

da venda realizada no dia 10 -02 -2010, nos autos de execução fiscal n.º 2739200701006100, isto por-
que a referida execução, face à penhora a favor de “JOVIBEIRA, LDA., com registo anterior, nunca 
poderia prosseguir sobre o identificado imóvel, impondo -se a sua sustação nos termos do artigo 871.º 
do Código de Processo Civil, devendo, se fosse o caso, a Fazenda Nacional reclamar os seus créditos 
naqueles autos de execução n.º 193/05.0TBFAG -A da Secção Única do Tribunal Judicial de Fornos 
de Algodres.

O órgão de execução fiscal pronunciando -se sobre a alegada nulidade manteve a decisão de 
venda e alertou para a norma do artigo 218.º, n.º 3, excluindo, no que respeita às execuções fiscais, a 
aplicação do artigo 871.º do Código de Processo Civil. Para o efeito citou também doutrina e aludiu 
a acórdãos do STA.

A fls. 107, e, 2010 -03 -18 foi proferido o seguinte despacho:
“Dê conhecimento à requerente do despacho de fls. 91 e 92, esclarecendo -a de que, face ao aí 

referido, que constitui enquadramento legal que subscrevemos, bem como aos fundamentos invocados 
na petição inicial e o estipulado no artigo 257.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
se perspectiva uma apreciação liminar de indeferimento do pedido”.

Reagiu a requerente defendendo a inconstitucionalidade do n.º 3 do artigo 218.º do CPPT.
Face ao que veio de dizer -se o que aqui cumpre decidir é o de saber se se aplica neste processo o 

disposto no art.º 871.º do CPC ou se o regime a aplicar é o da “prevalência da execução fiscal” resultante 
do art.º 218.º, n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Estando em causa a interpretação/aplicação dos preceitos acabados de referir, vejamos as normas:

Art.º 871.º do CPC

(Pluralidade de execuções sobre os mesmos bens)

Pendendo mais de uma execução sobre os mesmos bens, é sustada, quanto a estes, aquela em que 
a penhora tenha sido posterior, mediante informação do agente de execução, a fornecer ao juiz nos dez 
dias imediatos à realização da segunda penhora ou ao conhecimento da penhora anterior, ou, a todo 
o tempo, a requerimento do exequente, do executado ou de credor citado para reclamar o seu crédito.
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Art.º 218, n.º 3 do CPPT

(Levantamento da penhora. Bens penhoráveis em execução fiscal)

Podem ser penhorados pelo órgão de execução fiscal os bens apreendidos por qualquer tribunal, 
não sendo a execução, por esse motivo, sustada nem apensada.

A norma acabada de transcrever insere -se na subsecção II, cujo título é PENHORA e abrange os 
artigos 215.º até 236.º.

Analisando -a, conjugadamente com a primeira é inequívoco o regime especial nela previsto pois, 
ao contrário desta, não ocorre sustação ou apensação da execução instaurada em segundo lugar, neste 
caso a execução fiscal. Por outro lado, cumpre referir que as normas do CPC são de aplicação suple-
tiva, ou seja, quando ocorrerem casos omissos, cfr. art.º 2.º, alínea e) do CPPT. Neste particular não há 
omissão, há sim um regime próprio. A diferença de regimes explica -se pela diversidade de realidades 
que a lei pretende acautelar com a execução comum e com a execução fiscal.

As únicas excepções que o anotador Jorge de Sousa indica para o regime previsto no n.º 3 do 
artigo 218.º são as apreensões ocorridas em processo -crime ou contra -ordenacional. Mas estas são bem 
compreensíveis dadas a função probatória e outras e também o facto de tais processos serem regidos 
por direito público ao contrário das execuções movidas por particulares na jurisdição comum.

As apreensões ali referidas abrangem, fundamentalmente, as resultantes de penhoras. Na verdade, 
a penhora não é mais do que uma apreensão judicial, sendo os bens penhorados retirados da livre dis-
posição e fruição por parte do executado ficando à disposição do órgão executivo.

O disposto no art.º 871.º do Código de Processo Civil, a única fundamentação da nulidade da 
venda, não é aplicável à execução fiscal pois esta rege -se, neste particular, pela norma prevista no 
n.º 3 do art.º 218.º do CPPT. Vejam -se, entre outros, os acórdãos do STA de 09 -04 -2003 e 06 -10 -2005, 
respectivamente, nos recursos n.ºs 2029/02 e 417/05.

A norma vinda de referir não vislumbramos que padeça de inconstitucionalidade dado que a 
diferença relativamente ao regime geral não é arbitrária antes responde a diversidade de realidades em 
presença. De um ponto de vista de “iure constituendo” sempre diremos que poderia cogitar -se uma 
uniformidade entre os regimes aplicáveis às execuções que correm nos tribunais comuns e as execuções 
fiscais no que respeita à sustação das execuções com penhoras mais recentes pelo que, ponderando vanta-
gens e desvantagens da coexistência dos aludidos regimes podem as últimas ser superiores às primeiras.

Assim, sem necessidade de mais considerações, indefere -se liminarmente o pedido.
Custas pela requerente.
Viseu, 2010 -04 -30».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que indeferiu 

a arguição de nulidade de todos os actos posteriores à penhora do imóvel, incluindo a venda, com o 
fundamento de que a norma do artigo 871.º do CPC não é aplicável à execução fiscal, a qual se rege 
pelo disposto no n.º 3 do artigo 218.º do CPPT que não padece de inconstitucionalidade.

Alega a recorrente que a sustação da execução, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 871.º 
do CPC, que tem subjacente razões de certeza jurídica e de protecção tanto do devedor/executado 
como dos credores/exequentes, deve ser ordenada pelo juiz logo que se aperceba que estão reunidos 
os respectivos pressupostos.

A decisão recorrida que afastou a aplicação de tal norma está, assim, ferida de inconstitucionali-
dade, no entender da recorrente, como ferido de inconstitucionalidade está o disposto no artigo 218.º, 
n.º 3 do CPPT, por violação de princípios estruturais e fundamentais da CRP, designadamente dos 
princípios ínsitos nos seus artigos 12.º, n.º 2, 13.º, n.º 1, 18.º, n.ºs 1 a 3, 20.º, n.ºs 4 e 5, 22.º, 202.º, 
n.º 2, 203.º e 204.º.

Vejamos. A questão que constitui o objecto do presente recurso é, pois, a de se saber se se aplica 
ao processo de execução fiscal o artigo 871.º do CPC, o qual dispõe que pendendo mais de uma exe-
cução sobre os mesmos bens é sustada, quanto a estes, aquela em que a penhora tenha sido posterior, 
mediante informação do agente de execução, a fornecer ao juiz nos dez dias imediatos à realização 
da segunda penhora ou ao conhecimento da penhora anterior, ou, a todo o tempo, a requerimento do 
exequente, do executado ou de credor citado para reclamar o eu crédito.

Estabelece, porém, o n.º 3 do artigo 218.º do CPPT que podem ser penhorados pelo órgão da 
execução fiscal os bens apreendidos por qualquer tribunal, não sendo a execução, por esse motivo, 
sustada nem apensada.

Assim sendo, por força do que dispõe este normativo, e ao invés do que sucede nas execuções 
comuns em que, nos termos do artigo 871.º do CPC, pendendo mais de uma execução sobre os mesmos 
bens, é sustada, quanto a estes, aquela em que penhora tenha sido posterior, na execução fiscal, nos casos 
em que são penhorados bens apreendidos por qualquer tribunal, a execução fiscal não é sustada.

Aliás, como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT comentado e anotado, volume II, pág. 444, 
o STA tem vindo a entender, uniformemente, já desde o tempo de vigência do CPCI e do CPT, cujos 
artigos 193.º, § único, e 300.º, n.º 2, respectivamente, são idênticos ao n.º 3 do artigo 218.º do CPPT, 
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que os casos de suspensão da execução comum, designadamente o previsto no artigo 871.º do CPC, 
não se aplicam ao processo de execução fiscal – v., neste sentido, entre outros, os acórdãos de 6/10/05, 
20/2/08 e de 30/4/08, proferidos nos recursos n.ºs 417/05, 975/07 e 248/08, respectivamente.

E compreende -se, segundo o autor citado, a razão da não sustação da execução fiscal nos termos 
do referido artigo 871.º do CPC, com o seu corolário que seria a reclamação na execução comum do 
crédito que é objecto da execução fiscal, ao abrigo do n.º 4 do artigo 240.º do CPPT (que corresponde 
ao n.º 3 do artigo 865.º do CPC), pois a aplicação de tal regime teria consequência a postergação dos 
interesses públicos que estão subjacentes à aplicação do processo de execução fiscal, que reclamam 
um processo executivo mais célere do que o comum.

Nestas situações em que houver mais que uma penhora sobre os mesmos bens, o credor que obteve 
penhora na execução comum pode reclamar o seu crédito na execução fiscal, ao abrigo do citado n.º 4 
do artigo 240.º do CPPT.

Por outro lado, também se não vislumbra como foram violados os princípios da boa fé, da equidade 
e da confiança jurídica e muito menos que a actuação da AT possa configurar qualquer abuso de direito.

Do mesmo modo, se não descortina inconstitucionalidade alguma na interpretação da norma 
aplicada na resolução do caso em apreço (n.º 3 do artigo 218.º do CPPT), designadamente por viola-
ção dos princípios da universalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da aplicação imediata dos 
preceitos constitucionais, da vinculação de todas as entidades públicas do acesso ao direito e da tutela 
jurisdicional efectiva, ínsitos nos artigos 12.º, 13.º, 18.º, 20.º e 22.º da CRP.

A propósito da violação do princípio da proporcionalidade emergente dos artigos 13.º e 18.º da 
CRP pela norma aqui em causa também já o STA se pronunciou, negativamente, no acórdão de 9/4/03, 
no recurso n.º 2029/02

De resto, nem a própria recorrente demonstra, ficando, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, 
pelo plano da remissão genérica para as normas constitucionais, em que termos é que a não aplicação 
do artigo 871.º do CPC contende, no caso sub judice, com os valores constitucionais acolhidos nos 
referidos normativos da CRP.

Acresce dizer que a norma do n.º 3 do artigo 218.º do CPPT ao estabelecer um regime diferente 
para as execuções fiscais diferente do regime das execuções comuns não o faz de forma arbitrária 
mas antes tendo em conta a diversidade de realidades em presença que a lei pretende acautelar com o 
processo de execução fiscal, nomeadamente a defesa dos interesses públicos que estão subjacentes à 
aplicação deste processo.

E, assim sendo, naturalmente que improcede 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, em consequência, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Dívidas à Segurança Social. Juros de mora. Fundamentação.

Sumário:

 I — Os actos administrativos carecem de fundamentação expressa e acessível quando 
afectem direito ou interesses legalmente protegidos (artigo 268.º, n.º 3 da CRP).

 II — A fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, 
devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quanti-
ficação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável 
e do tributo (artigo 77.º da LGT).

 III — Assim, é de concluir que a mínima fundamentação exigível em matéria de actos 
de liquidação de juros terá de ser constituída pela indicação da quantia sobre 
que incidem os juros, o período de tempo considerado para a liquidação e a taxa 
aplicada, além da indicação das normas legais em que assenta a liquidação desses 
juros, devendo esses elementos ser indicados na liquidação, directamente ou por 
remissão para algum documento anexo.
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 IV — A insuficiência da fundamentação equivale à sua falta, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 125.º do CPA.

Processo n.º 830/10 -30.
Recorrente: Secção Proc. Exec. Braga do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Recorrido: Porfírio Fernandes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

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

I – O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, não se conformando com a decisão 
da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Porfírio 
Fernandes, com os sinas dos autos, e, em consequência, anulou, por insuficiente fundamentação, o acto 
de citação de juros, relativos a contribuições para a Segurança Social, dos anos de 2003 a 2005, dela 
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I. - Constando documentalmente provado do teor da citação e das certidões de dívida que acom-
panham, atendendo às doutas considerações teóricas, doutrinárias e jurisprudenciais sobre matéria da 
fundamentação do acto, no caso “sub judice”, o acto de citação de juros, não pode daí resultar a conclusão 
que as mesmas não expõem as razões de facto e de direito que levam à liquidação dos juros aplicados.

II. - Nos termos do n.º 2 do art.º 77.º da LGT, a fundamentação dos actos tributários pode ser 
efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e 
quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

III. - No caso em apreço, ao invés do concluído na decisão recorrida, consta da citação e respectivas 
certidões de dívida a indicação sucinta, mas suficientemente clara e apreensível, dos fundamentos de 
facto e de direito respeitantes à liquidação de juros efectuada, cujos termos demonstram adequadamente 
a legalidade do procedimento respectivo, nele figurando, inclusivamente, a correspondente operação 
de apuramento das contribuições em causa e respectivos juros de mora.

IV. - Acresce que resulta evidente que a ora impugnante, não obstante a invocação do vício formal 
em causa, sempre revelou conhecer adequadamente as razões subjacentes ao apuramento do imposto, 
tendo -se apresentado claramente em condições de discutir a legalidade das mesmas.

V. - Se isso tivesse efectivamente acontecido, o que só por mera cautela se concebe, o ora oponente 
podia sempre requerer a notificação da fundamentação em falta, nos termos do art.º 37.º do CPPT, já que 
este dispositivo legal contempla no seu âmbito o pedido de fundamentação dos pressupostos de facto e 
de direito que levam à liquidação dos juros aplicados, pelo que ao não ter utilizado tal factualidade e ao 
ter deduzido os presentes autos de impugnação evidencia claramente que o conteúdo da fundamentação 
da citação e das certidões de dívida que a acompanharam foi por si facilmente perceptível.

VI. A jurisprudência do STA tem vindo a entender -se que a fundamentação é suficiente quando 
permite a um destinatário normal aperceber -se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor 
do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele possa conhecer as razões por que o autor do acto 
decidiu como decidiu e não de forma diferente – Ac. do STA de 2002/07/10, rec. 026680.

VII. - Decorre do exposto que, no que respeita à fundamentação do acto tributário em causa, a 
sentença recorrida fez uma aplicação inadequada do estabelecido no supratranscrito art.º 77.º, n.º 2 da 
LGT, razão pela qual deverá ser revogada, com as legais consequências.

VIII. - Ao manter -se na ordem jurídica, a douta sentença ora recorrida revela uma inadequada 
interpretação e aplicação das normas previstas no art.º 268.º, n.º 3 da CRP, art.º 77.º, n.º 2 da LGT e 
art.º 125.º, n.ºs 1 e 2 do CPA.

IX. - Nos termos supra melhor expendidos, não pode a douta sentença manter -se na ordem ju-
rídica, devendo, pelo exposto, a mesma ser revogada e substituída por outra que declare a existência 
de fundamentação do acto tributário e por conseguinte não provada e improcedente a impugnação.

X. - Decidindo como decidiu, o Mmo. Juiz a quo não interpretou correctamente e fez errada apli-
cação das normas legais referidas nestas conclusões.

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, revogando -se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
1. - O IGFSS, através do ofício datado de 13.02.2008, procedeu à citação do impugnante, nos 

termos do art.º 196.º do CPPT, para proceder ao pagamento da quantia de 50.404,61 €, e acrescidos, 
no valor de 28.933,61 €, num total de 79.336,54 €, conforme consta de fls. 11 dos autos, documento 
que aqui se dá por integralmente reproduzido;
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2. - O documento supra referido foi acompanhado pelas certidões de dívida n.º 13190, 0013174 
e 0013179, emitidas em 13.02.2008, conforme consta de fls. 12/14 dos autos, documento que aqui se 
dá por integralmente reproduzido;

3. - A presente impugnação foi instaurada em 07.05.2008.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou 

procedente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrido contra a liquidação de juros moratórios 
efectuada pelos Serviços da Segurança Social, por insuficiente fundamentação.

A questão que constitui o objecto do presente recurso é, pois, a de se saber se a liquidação de juros 
de mora efectuada pela Segurança Social se mostra, ou não, devidamente fundamentada.

Alega a recorrente que, ao invés do concluído na decisão recorrida, consta da citação e respectivas 
certidões de dívida a indicação sucinta, mas suficientemente clara e apreensível, dos fundamentos de 
facto e de direito respeitantes à liquidação de juros efectuada.

Vejamos. O que vem impugnado é a liquidação dos juros de mora efectuada pelos Serviços da Se-
gurança Social. Tal acto de liquidação mostra -se corporizado nas certidões de dívida emitidas por aqueles 
serviços e juntas ao acto de citação, nas quais se procedeu efectivamente, face às contribuições em dívida 
e/ou entregues fora de prazo, ao apuramento dos juros de mora devidos e respeitantes a essas contribuições.

Assim, corporizando o título executivo o acto de liquidação impugnado, não há dúvida que o 
mesmo teria de conter os requisitos próprios da fundamentação dos actos administrativos, os quais, por 
força do que estabelece o n.º 3 do artigo 268.º da CRP, carecem de fundamentação expressa e acessível 
quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.

Por seu turno, nos termos do artigo 125.º do CPA, a fundamentação deve ser expressa, através 
de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera 
declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, 
que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto.

Equivalendo a falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contra-
dição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.

Em matéria tributária, especifica o artigo 77.º da LGT que a fundamentação dos actos tributários 
pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualifica-
ção e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

Como vem entendendo este Supremo Tribunal Administrativo, a exigência legal e constitucional 
de fundamentação visa, primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que 
levaram a autoridade administrativa a agir, por forma a possibilitar -lhes uma opção consciente entre a 
aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa.

Para ser atingido tal objectivo, como se afirma no acórdão de 7/1/2009, proferido no recurso 
n.º 871/08, a fundamentação deve proporcionar ao destinatário do acto a reconstituição do itinerário 
cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma a poder saber -se 
claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente.

Assim, é de concluir que a mínima fundamentação exigível em matéria de actos de liquidação de 
juros terá de ser constituída pela indicação da quantia sobre que incidem os juros, o período de tempo 
considerado para a liquidação e a taxa aplicada, para além da indicação das normas legais em que as-
senta a liquidação desses juros e que esses elementos devem ser indicados na liquidação, directamente 
ou por remissão para algum documento anexo.

Ora, no caso em apreço, constata -se que as liquidações impugnadas não contêm qualquer indica-
ção da forma como foram calculados os juros, apenas contendo a indicação do período de tributação 
e o respectivo valor em dívida a título de juros, para além de não indicarem as normas legais em que 
assentam as liquidações desses juros.

É certo que na citação efectuada se refere expressamente que «os juros de mora estão calculados 
com referência ao mês de Fevereiro de 2008, continuando -se a vencer juros por cada mês de calendário 
ou fracção» e que nas certidões de dívida anexas se afirma que «sobre as contribuições em dívida são 
devidos juros de mora, calculados nos termos da legislação aplicável».

Contudo, nada se refere quanto à taxa aplicada nem se indicam as normas legais em que assenta 
a liquidação dos juros devidos.

E do ponto de vista da explicitação perante o destinatário do acto importava saber, no mínimo, 
qual a taxa que serviu de base para o cálculo dos juros para que ele pudesse aferir se tal taxa era a que 
deveria ser aplicada e se, em concreto, o cálculo dos juros se mostrava correctamente efectuado.

Ao utilizar uma fórmula genérica e perfeitamente vazia e inócua, os Serviços da Segurança Social 
não permitem ao destinatário do acto conhecer o seu itinerário cognoscitivo e valorativo, impedindo -o 
de ficar a saber quais as razões de facto e de direito que levaram à sua prática e porque motivo se de-
cidiu por aqueles montantes e não por outros, ou seja, não permitem a quem colocado na posição de 
destinatário fique a conhecer as razões que estão na sua génese, de forma a que, se o quiser, o possa 
sindicar de uma forma esclarecida.
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E, assim sendo, é de concluir que tal fundamentação não é suficiente para se ter por satisfeito o 
dever de fundamentação, sendo que a insuficiência da fundamentação equivale à sua falta, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 125.º do CPA.

As liquidações dos juros impugnadas enfermam, por isso, de vício de falta de fundamentação, o 
que determina a sua anulação.

IV  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/8.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta 
do Vale. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Dispensa de garantia. Competência do órgão de execução 
fiscal.

Sumário:

A competência primária para a decisão sobre a apreciação da garantia prestada ou 
do pedido de dispensa de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição 
à execução fiscal, visando a suspensão desta, cabe ao órgão de execução fiscal e 
não ao tribunal.

Processo n.º: 907/10-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

Inconformada com a sentença do TT de 1ª Instância de Viseu que lhe julgou improcedente recurso 
judicial que antes interpusera ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 276º do CPPT, dela interpôs 
o presente recurso jurisdicional Cruz e Companhia, Limitada, nos autos convenientemente identificada.

Apresentou em tempo as suas alegações, formulando, a final, as pertinentes conclusões – cfr. 
fls. 115 e 116 – que aqui se dão por integralmente reproduzidas,

Para concluir pedindo se declare aquele tribunal competente para apreciar o pedido de dispensa 
de prestação de garantia formulado cumulativamente com o pedido de oposição à execução, assim se 
revogando, consequentemente, o respectivo segmento decisório do sindicado julgado.

Não foram apresentadas contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois bem fundamentado 

parecer opinando pela improcedência do presente recurso jurisdicional com base no sustentado entendi-
mento de que “... a prestação da garantia... deveria ser requerida... (ou a dispensa de prestação)... no 
processo em que esse efeito se produz – o processo de execução fiscal.”.

Invoca em abono deste entendimento o acórdão deste Supremo Tribunal e Secção, processo 
n.º 129/09, de 27.05.2009, e a opinião concordante de Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão in 
CPPT, anotado, pag. 443, nota 3, e de Jorge Lopes de Sousa in CPPT, anotado, Vol. II pag. 245.

Os presentes autos vêm à conferência sem vistos por virem qualificados e tramitados como urgentes.
A questão jurídica suscitada é, nos seus precisos contornos fácticos e de direito, precisamente a 

mesma que a ora Recorrente suscitou em idêntico processo que igualmente correu termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de 1ª Instância de Viseu,

Questão que foi apreciada e decidida já em sede de recurso jurisdicional por esta Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em acórdão do passado dia 07.12.2010.

Neste se tendo sumariado que “A competência para a decisão sobre a apreciação da garantia 
prestada ou do pedido de dispensa de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição à exe-
cução fiscal, visando a suspensão desta, cabe ao órgão de execução fiscal e não ao tribunal.”.
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Pois se entendeu, além do mais, que “... o processo em que se deverá requerer a prestação de 
garantia deverá ser aquele em que se pretende que se produza o efeito suspensivo que a sua prestação 
produz, ou seja, visando a prestação de garantia suspender a executoriedade do acto de liquidação, 
obstando ao prosseguimento do processo de execução fiscal, parece que deverá ser nesta execução, 
perante o órgão de execução fiscal.

É esta, aliás, o entendimento que se pode sintonizar com o poder atribuído à administração tribu-
tária, e não ao tribunal, de, a requerimento do executado, o isentar de prestação de garantia (artigos 
52º n.º 4 da LGT e 170º n.º1 do CPPT).”

E que o invocado “artigo 212º do CPPT não autoriza a conclusão de que, à semelhança do pro-
cesso de impugnação judicial, na pendência do processo de oposição à execução fiscal seja o tribunal 
tributário competente para a apreciação do pedido de dispensa de garantia.

Desde logo, porque o artigo 103º n.º 4 do CPPT também não confere tal explicita competência 
ao tribunal...”

Devendo, assim e por isso mesmo, ser entendida “... a remissão do artigo 212º do CPPT para 
os termos do presente Código apenas... no sentido da aplicação à oposição à execução dos requisitos 
que determinam a suspensão da execução...”.

Para a final se concluir que “... a norma constante do artigo 103º n.º 4 do CPPT, permitindo a 
apreciação da garantia prestada ou do pedido de dispensa de prestação de garantia pelo tribunal, 
apenas é aplicável ao pedido formulado na pendência de impugnação judicial e não de oposição à 
execução fiscal.” e, em consequência, negar provimento ao recurso jurisdicional que apreciava.

Ora, à mingua de argumentação/fundamentação susceptível de por em causa a bondade e acerto 
do entendimento ali acolhido, concordantemente com a jurisprudência declarada, já perante o disposto 
no artigo 8º n.º 3 do Código Civil  -... o julgador terá em consideração todos os casos que mereçam 
tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito.”  - e a apurada 
identidade da questão jurídica suscitada em ambos os recursos, ainda pela mesma Recorrente e no 
mesmo Tribunal de 1ª Instância, outra não poderá ser aqui a decisão a proferir.

Tal não obsta porém a que não possa deixar de entender -se que o assim decidido não contende 
ou colide com a competência dos tribunais administrativos e fiscais para, em sede de recurso judicial 
e ou jurisdicional, conhecerem, sindicando, da bondade e acerto daquela primária decisão do órgão de 
execução fiscal competente sobre a prestação e dispensa de garantia.

Pelo exposto, acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso jurisdicional.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 16 de Dezembro de 2010.

Processo n.º: 925/09 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo Hiper — Imobiliária, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

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

A Recorrida MODELO HIPER IMOBILIÁRIA SA, notificada que foi do acórdão de fls. 532 a 
535, que lhe indeferiu pedido de esclarecimento e aclaração do acórdão antes proferido e que consta 
de fls. 483 a 501, veio agora, mediante invocação do disposto nos artigos 668º n.º 1 d), 669º n.º 2 b), 
670º n.º 3, 716º, n.º 1 e 2, 752º n.º 2 do CPC e 281º e 282º do CPPT, em alternativa e subsidiariamente, 
arguir a nulidade deste, solicitar a sua reforma e dele interpor recurso para o Pleno da Secção com 
fundamento em oposição de acórdãos.

Argui a nulidade daquele acórdão com fundamento em omissão de pronúncia sustentando que 
nele se não apreciaram os demais vícios imputados ao acto de liquidação e tão pouco se ordenou, para 
o requerido efeito, a remessa dos autos à 1ª instância,

Pede, subsidiariamente, repete -se, a reforma daquele acórdão sustentando que dos autos constam 
documentos e elementos que, só por si, impunham decisão diversa da proferida e, a final, sem prescindir,

Requer seja admitido recurso por oposição de acórdãos, no segmento que julgou a impugnação judi-
cial improcedente, com o acórdão proferido nos presentes autos e com o número de processo n.º 941/07, 
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desta Secção e Supremo Tribunal e, no segmento que indeferiu a prescrição da dívida tributária emer-
gente da liquidação “sub judice”, o acórdão do Pleno desta Secção de 24.10.2007, processo n.º 244/07.

A aqui Requerida Fazenda Pública nada disse sobre o assim requerido e, por sua vez, o Ex.mo 
Magistrado do Ministério Público opinou no sentido de que lhe não cumpre emitir opinião na trami-
tação deste incidente.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Em primeiro lugar e em sede de clarificação de trâmite processual a observar e regularidade da 

presente instância de recurso jurisdicional,
Importa se anote desde já a bem manifesta a incompatibilidade de apresentação de requerimento 

de interposição de recurso jurisdicional por oposição de acórdãos com as simultaneamente arguidas 
nulidade de acórdão e pedido de reforma de acórdão, ainda que subsidiariamente e sem prescindir.

E assim porque, decisivamente, a competência para deles conhecer cabe a órgãos jurisdicionais 
diferentes: ali, no recurso por oposição de julgados, ao juiz relator  - cfr. artigo 284º do CPPT  - e quanto 
à arguida nulidade e pedido de reforma de acórdão, ao tribunal que proferiu a decisão – cfr. artigo 669º 
n.º 1 e 670º n.º 2 ambos do CPC  -.

Acresce ainda que, em bom rigor, no tempo e circunstâncias em que foi formulado este requerimento 
de interposição de recurso por oposição de acórdãos, era ainda bem manifestamente extemporâneo, 
por irremediavelmente precoce.

Com efeito, só depois de estabilizado o sentido decisório do ainda questionado acórdão, isto é, 
só depois de emitida a pronúncia jurisdicional que o presente requerimento de arguição de nulidades e 
pedido de reforma reclamam, pronúncia que, se disso vier a ser caso, passará a constituir também parte 
integrante daquele aresto, é que será, então sim, tempo processual adequado à eventual apresentação 
deste requerimento de interposição do dito recurso, aferindo -se da sua tempestividade, desde logo, pela 
notificação que haverá de ser transmitida à ora Arguente.

Não pode pois conhecer -se, aqui e agora, do segmento atinente ao requerimento de interposição 
de recurso jurisdicional por oposição de acórdãos, razão pela qual, sem mais, acordam os juízes desta 
Secção do Supremo Tribunal Administrativo em indeferi -lo, com custas do incidente pela Arguente, 
fixando a taxa de justiça em 2 UCs.

Vejamos agora se ocorre a alegada nulidade de acórdão, por omissão de pronúncia.
Sustenta a ora Requerente e antes Recorrida que no controvertido acórdão o Tribunal não conheceu 

dos demais vícios antes apontados à questionada liquidação, nem, para o requerido efeito, ordenou a 
baixa dos autos ao TT de 1ª Instância.

Mas sem razão ou possibilidade de êxito processual.
Com efeito, confrontado o teor das contra alegações de recurso jurisdicional – cfr. fls. 389 a 412 

dos autos – e os termos do sindicado acórdão – cfr. fls. 483 a 501  -, não pode deixar de concluir -se 
que, neste, se emitiu expressa pronúncia e decisão, prévia e prejudicial, relativamente às questões que 
a Recorrida suscitara em sede de contra alegações, a saber, a questão da alegada deserção do recurso 
jurisdicional da Fazenda Pública, por intempestiva apresentação das respectivas alegações de recurso 
e bem assim como quanto à questão da alegada prescrição.

E só destas haveria que curar pois só quanto a elas a ora Arguente reclamara expressamente 
pronúncia decisória. Por elucidativos e esclarecedores atente -se no teor das conclusões levadas aos 
n.º 141 a 145 e 146 a 176.

Tanto mais que, nas palavras da própria Arguente “No demais, a douta sentença recorrida não é 
passível de qualquer censura.” – conclusão 177  -.

No demais o sindicado acórdão curou, como lhe cumpria, de apreciar e decidir as questões sub-
metidas à sua apreciação e julgamento pela recorrente Fazenda Pública, questões que aliás sumariou 
a fls. 497, sob as alíneas a) e b), à luz do entendimento que sobre elas se havia acolhido na sentença 
recorrida e em crise e que igualmente se sumariaram a fls. 497 e 498, sob as alíneas a), b) e c),

Considerando já decidida e procedente a ilegalidade da liquidação quanto aos juros compensató-
rios, por ausência de oportuna e eficaz sindicância jurisdicional,

Improcedente a invocada nulidade de sentença, por alegado excesso de pronúncia – Conclusão 
K das alegações de recurso da Fazenda Pública  -, pois se entendeu e decidiu que as referências, con-
siderações e conclusões jurídicas, no ponto desenvolvidas pela sentença impugnada, não assumem 
autonomia decisória …, pois se integram antes na decisão já proferida, e, no demais,

Procedente o recurso jurisdicional quanto à questionada legalidade da liquidação adicional im-
pugnada, à luz dos factos materiais da causa que o probatório descreve, quer quando elege como 
destinatário a referida Mil Reis, quer quando considera esta válida, eficaz e susceptível de demandar a 
responsabilidade pela liquidação pagamento da respectiva divida pela sociedade incorporante.

E o assim decidido e julgado consubstancia pronúncia suficiente, embora implícita, às afirma-
ções/argumentação (mais do que questões, em sentido técnico e rigoroso e a demandar, nesse caso sim, 
pronúncia específica e discriminada do tribunal) levadas às contra -alegações de recurso apresentadas 
pela ora Arguente.
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Com efeito e ao contrário do agora alegado e invocado, no sindicado aresto deixa -se nota bem 
conveniente e explicita do infundado da argumentação que sustentava a caducidade da liquidação, da 
não violação do direito de audição prévia, bem assim como da também arguida insuficiente funda-
mentação de direito.

E o mesmo se diga, agora e aqui por maioria de razão, no que concerne à questão fundamental de 
direito, a questão material, de fundo, por alegada violação dos artigos 46º 59º e 60º do CIRC e suas 
alíneas pertinentes, bem assim como à referida errónea redução dos prejuízos fiscais reportáveis da 
sociedade dependente “IGI”, nas destacadas palavras da Arguente e Recorrida.

Não se verifica pois ocorrer qualquer dos vícios assacados ao controvertido acórdão e levados 
aos artigos 10 a 15 e adiante reproduzidos, à guiza de conclusão, melhor, repetição, no artigo 43 do 
requerimento em apreciação.

E daí que se não verifique ocorrer também omissão de pronúncia invalidante.
E a inconstitucionalidade só agora arguida e imputada aos artigos 660º e 668º do CPC e levada 

aos números 58 e 59 e adiante ao número 78 do requerimento em apreço, material por violação do 
direito fundamental de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, porque carece, em absoluto, 
de qualquer sustentação/fundamentação no discurso motivador desenvolvido e não recolhe suporte em 
qualquer premissa anterior, revelando -se antes, isso sim, como mera afirmação desgarrada, circunstância 
que, por si só, impede que sobre ela este Supremo Tribunal emita qualquer pronúncia.

E sobre a ressuscitada questão da prescrição – cfr. artigos 79 a 83 do dito requerimento – que 
dizer para além do que se deixou exarado na página 13 do questionado acórdão?

Simplesmente que não ocorre qualquer lapso ou erro, muito menos manifesto, na determinação 
da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, porventura susceptível de demandar decisão 
diversa da proferida – cfr. artigos 669º n.º 2 e 670ºdo CPC  -,

Erro ou lapso que, aliás, a Arguente nem sequer intentou minimamente evidenciar ou demonstrar.
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela requerente/Arguente, fixando a taxa de justiça em 3 UCs.

Lisboa, 16 de Dezembro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta 
do Vale. 
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APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 16 de Julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.

Depósito legal n.º 25 495/89


